
Drodzy czytelnicy!  

Oddajemy w Wasze ręce grudniowe wydanie „Monitora Traugutta”. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie wydawanym przez 

społeczność szkolną czasopismem. Każdy przejaw sympatii sprawia nam ogromną radość i upewnia, że ze względu na Was 

musimy być jeszcze lepsi. Z okazji zbliżających się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam spokoju ducha, 

wytrwałości w powziętych postanowieniach oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018! 

          Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 
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Z kart 

kalendarza … 

Grudzień – dwunasty miesiąc w roku wg 
używanego w Polsce kalendarza 
gregoriańskiego, ma 31 dni. Nazwa miesiąca 
(wg Brücknera) pochodzi od słowa gruda 
(podobnie ukraiński грудень). Inna dawniej używana nazwa to prosień lub prosiniec (por. współczesna nazwa miesiąca 
w języku czeskim prosinec i chorwackim prosinac). Łacińska nazwa December ('dziesiąty miesiąc') została zapożyczona 
przez większość języków europejskich. 

 

                   HARMONOGRAM  

                 WYDARZEŃ SZKOLNYCH 
                  GRUDZIEŃ 2017 

 

    ► zimowa przerwa świąteczna  

23.12. – 31.12.2017  

    

    ► wigilie klasowe i Jasełka  

szkolne 22.12. 
 

    ► zebranie z rodzicami  

- informacja o zagrożeniach 

ocenami niedostatecznymi 

  04.12. 
     

    ► Dzień Walki z ADIS – 01.12. 

    ► BARBÓRKA - Dzień Górnika   

i Naftowca – 04.12.  

 
    ► MIKOŁAJKI - 06.12. 

 
    ► Międzynarodowy Dzień Praw 

Człowieka – 10.12. 
 
    ► Dzień Świata – 13.12. 

 

    ► Dzień Telewizji dla Dzieci  

– 13.12. 
     
    ► Dzień bez Przeklinania – 17.12. 

 
    ► Dzień Ryby – 20.12. 

 
    ► Międzynarodowy Dzień 

Pocałunku – 28.12. 
 

    ► SYLWESTER – 31.12. 

GRUDZIEŃ 

PN WT ŚR CZ PT SO N 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

 



  

 

3 

Wywiad z… 
Panem Piotrem Jagodowskim 

Pan Piotr Jagodowski jest pracownikiem Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego 
Meditrans Oddział Białołęka Piekiełko. W naszej szkole 
prowadził warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Młodzież, zachwycona podejściem Pana Piotra do 
wykonywanego zawodu, postanowiła zadać Mu kilka pytań, 
które złożyły się na niniejszy wywiad. 

 

JR: Skąd pomysł na zawód ratownika medycznego? 
PJ: Szykowałem się do zdawania historii i WOS-u na maturze aby potem iść na studia prawnicze. Pod koniec trzeciej klasy, 
razem z kolegą pomogliśmy starszemu Panu, miał zawał serca. Udzieliliśmy mu razem pomocy, stracił przytomność. Tak mi 
się spodobała ta sytuacja, tzn. ratowanie tego człowieka i całe to działanie, więc stwierdziłem, pójdę do pana dyrektora            
i powiem mu, że nie idę na prawo, tylko na ratownictwo medyczne. Właśnie tak dokonałem wyboru. W ostatnim dniu 
możliwej zmiany terminów maturalnych postanowiłem iść inną drogą i jestem z tego bardzo zadowolony. 
 

JR: Czy praca ratownika medycznego wpływa na jego życie codzienne? 
PJ: Bardzo wpływa na życie prywatne. Jednym z nich jest to, że pracuje się w dużym wymiarze godzinowym. Pogotowie  jest 
naszym drugim domem, a niekiedy nawet pierwszym. Spędzamy tam około 400 godzin w miesiącu. Poświęcamy się 
całkowicie. 
 

WK: Czy w tym zawodzie są duże zarobki? 
PJ: Można na tym zarobić, jeśli pracuje się na dwóch etatach. Jeśli pracuje się na jednym etacie, to zarabia się mniej niż kasjer                    
w supermarketach. Zarabiamy, poświęcając swój czas. 
 

JR: Jakie studia należy skończyć, aby uzyskać miano ratownika medycznego? 
PJ: Trzeba ukończyć ratownictwo medyczne i półroczny staż w pogotowiu albo na oddziale ratunkowym i dodatkowo 
konieczny jest zdany egzamin państwowy. 
 

WK: Myślał Pan kiedyś o zmianie zawodu? 
PJ: Powiem tak, ja nadal nad tym myślę i nawet jestem w trakcie jego zmiany. Studiuje medycynę, ale na pewno nie wrócę 
jako lekarz na oddział ratunkowy. Cały czas się rozwijam w kierunku medycyny. 
 

JR: Jak wygląda pana życie rodzinne? Gdzie spędza Pan święta? 
PJ: Nie posiadam rodziny, mam dziewczynę, która jest dla mnie aniołem i znosi moje braki w domu. Naprawdę nie jest lekko, 
ale daje radę. Rzadko spędzam święta z rodziną. Każdego sylwestra spędzam w pracy, bo akurat lubię, a dodatkowo 
ograniczają mnie jeszcze studia. 
 

AD: Jak Pan sobie radzi z dawką adrenaliny, którą otrzymuje w pracy? Jak czuje się Pan po powrocie do domu? 
PJ: To jest bardzo dobre pytanie. Ja na przykład po pracy uciekam w sport. Jeśli nie jestem nadmiernie śpiący, to biegam. To 
mi bardzo pomaga. Wtedy wyładowuje się i odżywam. Dużo medyków ucieka w alkohol i różnego rodzaju używki. Tego 
szczególnie nie polecam. 
 

AD: Jak pan sobie radzi z przypadkami śmiertelnymi pacjentów, które przecież są nieodłączną częścią Pańskiej pracy                 
i zdarzają się wielokrotnie podczas dyżurów? 
PJ: Ja nie liczę ilości osób martwych, które widziałem. Staram się przechodzić obok tego obojętnie. Wiadomo, że pamiętam 
pierwszą śmierć i pierwszą reanimacje, a potem jest tak, że wychodzi się od pacjenta i nie pamięta się, że się u niego było. Ja 
po prostu robię to wszystko według procedur i jest to pewnego rodzaju automatyzm. 
 

JR: Co Pan robi, gdy pacjent nie wyraża zgody na przewiezienie do szpitala? 
PJ: Procedura jest taka, że jeśli ktoś jest przytomny, to może decydować o swoim zdrowiu i życiu. Podpisuje dokument,                      
w którym oświadcza, że nie zgadza się na przewiezienie do szpitala. Ja w takich sytuacjach, mimo wszystko, staram się 
tłumaczyć pacjentowi, że jego życie jest bezpośrednio zagrożone. Bardzo duże znaczenie ma to, w jaki sposób  rozmawiamy        
z człowiekiem. Jeżeli zapytalibyśmy się danej osoby, czy chce zostać przewieziona do szpitala, to w większości przypadków po 
prostu by się nie zgodziła. Więc my mówimy, że jedziemy do szpitala, nie pytając o to. I dopiero gdy osoba nadal będzie się 
upierała, aby nie jechać do szpitala, to nie zabieramy jej na pogotowie. 
 
WK: Bardzo dziękujemy za rozmowę.           Rozmawiały: Julia Ruclak (IB), Weronika Kucharska (IB), Anna Dorosz 
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Wydarzenia historią opisane 
      

RMS Mauretania – Błękitna Wstęga Atlantyku 

RMS Mauretania była 

pierwszym z trzech 

siostrzanych okrętów typu 

Mauretania (Lusitania, 

Aquitania). Ten transatlantyk 

został zbudowany w stoczni 

Swan w Newcastle                            

i zwodowany 20 września 

1906 roku. Od momentu 

pojawienia stał się perłą                 

w koronie Cunard Line, który 

rywalizował u wcześnie                      

z innym potężnym armatorem żeglugowym w Wielkiej 

Brytanii, Firmą White Star Line. Cunard Line popchnięta do 

działania przez błyskawiczną i wspaniałą karierę Mauretnii, 

stworzyła 3 największe transatlantyki czasów pierwszych                 

25 lat XX wieku. Były to okręty klasy Olimpic 

(Olimpic,Titanic,Britannic).  RMS Mauretania została 

stworzona w oparciu o następujące założenia: komfortowy 

transport pasażerów, doskonały wygląd, styl oraz prezencje 

okrętu. Miała świetną kampanię reklamową jak na ówczesne 

standardy. W czasie podróży na okręcie miały odbywać się 

bankiety i bale. Oddano pasażerom, pierwszy w historii 

morskich podróży, basen. Posiadała małą salę kinową, tarasy 

widokowe oraz spacerowe. Najważniejszym jednak 

założeniem był czas podróży. Okręt miał osiągać 26 węzłów, 

co jak na tamte standardy było nieosiągalne dla innych 

transatlantyków. Przez to czas podróży miał się skrócić do                      

4 i pół dnia, co niestety miało wpływ na wzrost ceny biletów 

na każdą z trzech klas. Tajemnicą okrętu i Firmy Cunard Line 

był napęd. Turbiny Parowe – ta technologia została uzyskana 

dzięki porozumieniu z Królewską Marynarką Wojenną Royal 

Navy, która w owym czasie testowała nowe wysokoprężne 

turbiny na swoich krążownikach w celu polepszenia ich 

prędkości maksymalnej. Okręt posiadał też 4 śruby 

napędowe na rufie, które zmniejszały znacząco opór wody                   

i napędzały znacznie lepiej tak wielki okręt niż 3 śruby                       

w przypadku Titanica. Po za tym we współpracy z Admiralicją 

Brytyjską powstał specjalny kadłub dla Mauretanii 

pozwalający  na jeszcze większe rozwinięcie prędkości. Okręt 

został zbudowany za 2,6 miliona funtów, co było rekordem 

na tamte czasy. Dopiero budowa Olimpica i Titanica przebiła 

tą cenę. W momencie wodowania Cunard Line podpisał pakt 

z Royal Navy, dotyczący wcielenia okrętów typu Mauretania 

do Floty Wojennej na wypadek wybuchu wojny. 

16 listopada 1907 roku RMS Mauretania wyrusza                          

w swój dziewiczy rejs. Tego też miesiąca zdobyła swą 

BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ 

ATLANTYKU, zostając 

najszybszym okrętem na 

trasie Europa – Ameryka. 

Średnia prędkość, z jaką 

poruszała się w owym czasie 

na szlaku, to 23,70 węzłów. 

Prestiż jednostki, jak i firmy 

Cunard rósł. Jednak na 

drodze okrętu pojawiły się 

schody. Po pierwsze do 

służby weszła bliźniacza                   

i jeszcze bardziej komfortowa jednostka RMS Lusitania.                     

W lipcu 1908 roku Lusitania otrzymała Błękitną Wstęgę 

Atlantyku pokonując swój pierwowzór prędkością 25 węzłów 

jako średnią prędkość na trasie między Wielką Brytanią                          

a Stanami Zjednoczonymi. Ostatecznie jednak rekord został 

przy Mauretanii. Jej osiągnięć nie zdołano jednak pobić przez 

kolejne 20 lat. 25 lipca 1922 roku Mauretania poprawiła 

swój rekord osiągając prędkość 26 węzłów. Kolejną 

przeszkodą było wybudowanie w 1910 roku RMS Olimpica                     

i Titanica - największych okrętów tej klasy. Rynek francuski                 

i niemiecki też nie próżnował. Powstały nowe, drogie 

jednostki. Czas I wojny światowej, zarekwirowana przez 

Royal Navy, HMT Mauretania spędziła jako okręt 

transportowy i szpitalny. Uzbrojona w działa służyła jako 

krążownik pomocniczy. Uczestniczyła w Operacji                              

w Dardanelach i transporcie żołnierzy Imperium Brytyjskiego 

(Australijczyków i Nowo Zelandczyków) pod Galipoli. 

Następnie pod kryptonimem Tuberose, który miał zmylić 

niemieckie okręty podwodne, transportowała Wojska 

Stanów Zjednoczonych do Europy. Dnia 7 maja 1915 roku                   

u wybrzeży Irlandii zatonął jej siostrzany i największy rywal            

w morskim wyścigu prędkości, RMS Lusitania. Zatopiona 

została przez niemieckiego U-Boota. Okręt zabrał na dno 

1198 pasażerów. Była to największa katastrofa morska od 

czasów Titanica. Dwa lata później zatonął zniszczony przez 

minę, przemianowany na największy okręt szpitalny RMS 

Britannic - największy okręt klasy Olimpic. W 1919 roku 

Mauretania i bliźniacza Aquitania zostały zwolnione ze 

służby w marynarce wojennej i wróciły na szlaki pasażerskie. 

W tym czasie Mauretania dostała 4 komin, który miał 

prezentować majestat i szybkość okrętu, a był tak naprawdę 

tylko atrapą. W 1923 roku transatlantyk przeszedł na paliwo 

płynne, którym zastąpił węgiel. W 1927 roku 

przeprowadzony remont wnętrz. 
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Statkiem, który 

ostatecznie odebrał 

Mauretanii oba rekordy 

trasy, została w 1929 

roku sławna niemiecka 

dwukominowa SS 

Bremen. 

Dwudziestodwuletnia 

Mauretania jeszcze                      

w tym samym roku 

spróbowała odzyskać 

utracone trofeum, 

rozwijając w jednym                     

z rejsów do Europy 

prędkość aż 27,22 węzłów. Przegrała po walce w wielkim 

stylu, jednocześnie pokazała swą wspaniałą, mimo wieku 

kondycję. 

Cunard Line wycofał Mauretanię z obsługi 

pasażerskiej we wrześniu 1934 roku, po jej ostatnim rejsie                     

z Nowego Jorku do Southampton. Bogate wyposażenie 

statku (meble itp.) zostało zlicytowane, a sam statek został 

pocięty na złom w 1935 roku w Rosyth. 

Bliźniacza jednostka Aquitania -  ostatnia z typu 

Mauretania, zapisała jeszcze dłuższą kartę w historii 

eksploatacji przez człowieka, tego typu okrętów. Przeżyła 

krach na giełdzie i drastyczny spadek liczby pasażerów, co 

przełożyło się na decyzję o ze złomowaniu. Jednak  nie 

doszło do tego. Okręt o tym majestacie został wyznaczony 

przez Cunard Line do obsługi tanich rejsów wycieczkowych. 

Okazało się to świetnym i trafionym pomysłem. Głównie 

cieszyły się one zainteresowaniem Amerykanów, chcących 

oddać się serwowanym na 

okręcie alkoholowi bez 

ograniczeń. W tym czasie 

w Stanach Zjednoczonych 

panowała prohibicja.                      

W kwietniu 1935 roku 

okręt osiadł na mieliźnie. 

Uwolniono go z pomocą 10 

holowników i wysokiej fali. 

Wybuch II wojny 

światowej przedłużył 

karierę liniowca. Trafiła do 

Singapuru i została 

przemalowana na szaro, jako okręt transportowy. W czasie 

rejsu do Australii była ścigana przez niemieckiego 

korsarskiego rajdera (frachtowiec uzbrojony w działa) HSK 

Kormoran. Na szczęście do potyczki nie doszło, ponieważ 

transatlantyk oszukał drapieżcę. Po zakończeniu wojny,                     

w 1946 roku została zwrócona Cunard Line. Przewoziła 

emigrantów z Europy do Stanów. W swój ostatni rejs 

Aquitania wypłynęła w 1950 roku, zamykając tym samym 

rozdział czterokominowców i tak zwaną erę transatlantyków. 

Jednocześnie zakończyła dzieje parowców na szlaku 

transatlantyckim, które przepłynęły łącznie 3 mln mil w 450 

rejsach. 

Aquitania  w ciągu swojej kariery, trwającej prawie 36 

lat, przewiozła 1,2 miliona pasażerów. Była ostatnim wielkim 

parowcem przełomu wieków, który wyznaczył standardy 

poszerzane przez ludzi do dziś. 

Tekst: Dominik Motel, IIC 

 
KOLOROWANKA DLA CHĘTNYCH 
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Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. 
 Mahatma Gandhi 

Konflikt 
 Coraz więcej w naszym życiu jest sytuacji, które wymagają rozwiązania jakiejś sytuacji spornej. Ludzie 

rzadko akceptują decyzje dedykowane przez innych, chcą mieć wpływ na podejmowanie decyzji, które ich dotyczą. 

Konflikty, kłótnie, spory są powszechne w życiu społecznym i towarzyszą ludzkości od zarania.  

  

Jak postrzegamy konflikt? Czym jest lub mogłaby być kłótnia, czy spór z inną osobą? W jaki sposób sobie                   

z nią radzą różni ludzie? 

 

Konflikt (z łaciny conflictus – zderzenie) – niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, zatarg. 

Konflikt to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym (wikipedia).  

Konflikt jak emocje typu złość czy gniew, nie jest sam w sobie niczym złym, dopiero nasza reakcja na daną 

sytuację może przynieść pozytywne lub negatywne skutki. 

Aby zmienić swoje nastawienie do sposobów rozwiązywania różnego rodzaju sytuacji spornych warto zastanowić 

nad tym, co nam mówiono na temat konfliktów: 

 są niepożądane,  

 można i należy ich unikać,  

 stanowią zaprzeczenie współpracy. 

 

Natomiast nikt nie zastanawiał się nad tym, że: 

 konflikt może być szansą na zmianę,  

 konflikty są nieuniknione i muszą się pojawiać,  

 różne są źródła konfliktów, źródła konfliktów mogą być w nas i naszych reakcjach na sytuacje z dużą 

dawką emocji,  

 konfliktów nie należy powstrzymywać i utajniać, tylko rozwiązywać,  

 konflikty mogą przyczyniać się do wzrostu efektywności i współpracy ludzi,  

 konfliktem można „kierować”, tak aby przyniósł oczekiwane efekty.  

 

Uczymy się rozwiązywać sytuacje sporne na różne sposoby. Działania podejmowane przez strony konfliktu 

zależą głównie od tego, jak ważny jest dla nich przedmiot sporu, czy czują się dość silni, aby działać oraz jakie 

sposoby radzenia sobie z konfliktami preferują.  

 Zachowania wobec konfliktu mogą polegać na: unikaniu, czyli niedostrzeganiu konfliktu tak długo, jak 

tylko jest to możliwe, ignorowaniu – pomijaniu milczeniem problemu. Kolejnym sposobem może być rezygnacja 

z dążeń. To rezygnacja z własnych potrzeb, ustępowanie pola przeciwnikowi. Inną postawą wobec sporu może być 

reorientacja, czyli szukanie „kozła ofiarnego” albo podjęcie walki, zachowania mogące doprowadzić do 

dominacji, wręcz do zniszczenia przeciwnika, w imię własnych interesów. Można również odwołać się do 

bezstronnego arbitra, sądu o rozstrzygnięcie sporu. Kolejnym podejściem do sporu jest potraktowanie sytuacji 

konfliktowej jako problemu do rozwiązania, kiedy interesy obu stron są równie ważne. 

 Harwardzki model prowadzenia negocjacji, który chcę tu przytoczyć, opiera się na zasadach, innymi słowy 

jak uzyskać to, co mi się należy, czego chcę, potrzebuję jednocześnie nie dążąc za wszelką cenę do wygranej.                      

W tym modelu obie strony konfliktu są zwycięzcami. Jeśli na konflikt spojrzymy jako problem do rozwiązania, to 

zaczniemy szukać jego rozwiązania. Przestaniemy walczyć ze sobą a skupimy się na możliwie najlepszym 

rozwiązaniu. Klasycznym przykładem jest spór dwóch sióstr o pomarańczę. Każda siostra potrzebowała 

pomarańczy, więc ją podzieliły. Nie zorientowały się, że jedna potrzebuje tylko skórki do ciasta, a druga siostra 
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chciała zjeść owoc. Gdyby oddzieliły „ludzi od problemu”, zadały 

pytanie do czego Ci jest to potrzebne, obie miałyby to, czego 

potrzebują i obyłoby się bez kłótni. 

 Każdy konflikt może być rozwiązany drogą narzucenia 

własnych warunków drugiej stronie, drogą jednostronnych ustępstw. 

Jednak te warianty rozwiązań zakładają porażkę jednej z 

uczestniczących stron. Stąd w rzeczywistości są one ułomnymi 

rozwiązaniami, mają charakter nietrwały. Rzeczywiste rozwiązanie konfliktu następuje tylko wtedy, gdy obie 

zaangażowane strony coś w rezultacie uzyskują. Aby stało się to możliwe, koniecznym jest zastąpienie 

taktyki walki, taktyką negocjacji. Podstawą twórczego negocjowania jest odrzucenia założenia, że druga 

strona jest naszym przeciwnikiem, że jej wygrana jest naszą klęską. 

Modelowe wskazania w zakresie przygotowań i prowadzenia negocjacji wypracowali amerykańscy badacze 

i eksperci Roger Fisher i William Ury w książce "Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się".

W trakcie samych negocjacji, tzw. negocjacji wokół meritum, wspomniani uprzednio R. Fisher i W. Ury 

zaproponowali zastosowanie czterech zasad:  

 oddziel ludzi od problemu, 

 skoncentruj się na interesach, a nie stanowiskach, 

 opracuj możliwości korzystne dla obu stron, 

 upieraj się przy stosowaniu obiektywnych kryteriów.  

 Trzymanie się tych zasad zapewnia uniwersalność negocjacji, niezależnie od rodzaju konfliktu. R. Fisher                      

i W. Ury napisali, że negocjacje wokół meritum, oparte na zasadach przez nich wypracowanych mogą być 

stosowane przez "amerykańskich dyplomatów w rozmowach z Rosją na temat zbrojeń, przez prawników z Wall 

Street [...], jak i przez pary małżeńskie podejmujące jakiekolwiek decyzje". 

 Rozwiązany konflikt staje się czynnikiem inicjującym zmiany, może stać się wydarzeniem pozytywnym, 

ponieważ prowadzi do umocnienia tożsamości jednostki i grupy, łączy, pomaga budować poczucie wspólnoty. 

Pomaga ustalić co w danej chwili jest najważniejsze, stymuluje zmiany i powoduje, że są one procesem bardziej 

systematycznym, uporządkowanym, sprzyja rozwojowi metod zapobiegania i rozwiązywania konfliktów. 

 To oczywiście nie wyczerpuje tematu zjawiska, które dotyczy każdego z nas. Zachęcam do zapoznania się          

z książką „Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się” Rogera Fishera,  Williama Ury  oraz 

„Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji” Williama Ury, bo 

wszyscy podejmujemy różnorodne negocjacje w sytuacji 

konfliktowej każdego dnia swojego życia. 

       Tekst: M.M. 
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Śladami  Wolskich murali 

Czy murale staną się kiedyś integralną częścią naszej 

dzielnicy? Wszystko jest na dobrej drodze, by tak się 
stało. Coraz więcej tego typu malowideł zdobi różne 
warszawskie budynki w wielu częściach miasta. Kim są ich 
autorzy?  
Zapraszamy na spacer śladami fenomenalnych Wolskich 
murali. 
 
Przewidywany czas trwania spacerku: 5-6 godziny 

 
1. Mural na ścianie kamienicy przy ul. Młynarskiej 34, 
przy skrzyżowaniu z ul. Żytnią, to projekt upamiętnienia 

ofiar zbrodni wołyńskiej. Na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-45 zginęło ok. 100 tys. Polaków, 

zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej i miejscową ludność ukraińską. W wyniku 

odwetu Polaków zginęło ok 10-12 tys. Ukraińców, w tym 3-5 tys. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. 
 

2. Mural na ścianie kamienicy przy ul. Waliców 14, która w czasie okupacji niemieckiej znajdowała się                       

w granicach getta. Dzieło, pomysłu Wiktora Malinowskiego, przedstawia czarny napis na białej ścianie: 

„kamień i co”. Nad napisem unosi się czerwony balonik – swoisty synonim ulotności i nietrwałości, także 

ludzkiej pamięci – w którym odbija się panorama miasta.  
 

3. Mural upamiętniający warszawską ludność podczas Powstania Warszawskiego, przy ul. Płockiej 41, 
to projekt pokazujący życie Warszawy w czasie wojny. W sylwetkę powstańca wkomponowane zostały sceny                     

z życia codziennego mieszkańców powstańczej Warszawy. Trzyosobowa ekipa pod kierownictwem Damiana 

Kwiatkowskiego pracowała nad muralem przez sześć dni.  
 

4. Mural Himilsbach-Maklakiewicz na murze przyczółka wiaduktu kolejowego (w ciągu al. Jana Pawła 
II) przy ulicy Kłopot, pomiędzy rondami nazwanymi na cześć bohaterów muralu. 

Filmowy mural, to realizacja pomysłu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego 2015 przez architekta 

krajobrazu, Katarzynę Łowicką. Projekt nie zdobył wystarczającej liczby głosów, jednak dzielnice Wola                          

i Śródmieście postanowiły go zrealizować. 
 

5. Murale grupy Twożywo na budynku przy ul. Pańskiej 112, przy Rondzie Daszyńskiego. Tu na 

budynku Sanepidu, w ramach projektu Zachęty „Inne miasto, inne życie” powstał niebiesko biały mural                 

z pytaniem „Czystość jest?”. Miejsce wybrane nieprzypadkowo. Natomiast sama czystość, jak mówią artyści 

jest „rozumiana jako warunek efektywnej organizacji ludzkich skupisk, swoiste przykazanie cywilizacyjne”. 
 

6. Mural „Tam była kładka” znajduje się dwa kroki od Żelaznej, naprzeciwko klubokawiarni Chłodna 25, na 

wolnostojącej ścianie. W 2007 roku namalował ją młody twórca graffiti Adam X. W tym miejscu w 1942 r. 

zbudowano kładkę. Przerzucony nad ul. Chłodną drewniany most dla pieszych łączył obie części getta 
warszawskiego. Konstrukcję rozebrano pół roku później po zlikwidowaniu małego getta. 
 

7. Murale powstańcze w Muzeum Powstania Warszawskiego. Warto zajrzeć do Ogrodu Różanego Muzeum 

Powstania Warszawskiego na ul. Grzybowskiej 79. Na murze można zobaczyć prace m.in. Wilhelma Sasnala                 

i Edwarda Dwurnika, czy słynnego Papcia Chmiela, czyli Henryka Chmielewskiego. 
 

8. Mural „Rondo Wolnego Tybetu” to 95-cio metrowy mur przy rondzie pokryty hasłami i symbolami 

tybetańskimi. Prawie 200 osób odbiło szablony z mandalami, chmurkami, kwiatami lotosu i hasłem „Wolny 

Tybet”. Powstał portret Dalajlamy, wiele mówiący napis „Nasza Wola” oraz niebieska tabliczka               nową 

nazwą ronda, identyczna jak miejskie tabliczki informacyjne z nazwami ulic.  
 

9. Mural „Leczyć zamiast karać”, autorstwa Dariusza Paczkowskiego,  

powstał w  2010 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Osobami  

Uzależnionymi od Substancji Psychoaktywnych. Wielkoformatowe malowidło  
poruszające ważną społecznie kwestię powstało na murze pod wiaduktem przy rondzie  

Józefa Szczepańskiego „Ziutka” (na skrzyżowaniu ulicy Górczewskiej z aleją Prymasa Tysiąclecia).  

Na muralu „Leczyć zamiast karać” pojawiły się twarze publicznych osób, które w różnym stopniu  

związane są z tematyką pracy. Znany prawnik, prof. Wiktor Osiatyński poprzez namalowany  

portret mówi ”Uzależniony to też człowiek, tylko bardziej wrażliwy”. Dlaczego więc  

traktowany jest jak przestępca? 
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10. Mural „Cykliści” przy ul. Ogrodowej 65, autorstwa Alicji Białej. Mural został wykonany tylko                     
w dwóch kolorach: czarnym i białym, gdyż ma ukazywać w pozytywny sposób melancholijny charakter 

miasta stołecznego Warszawy.  
 

11. Mural Ulicy Leszno przy alei Solidarności 78 (autorstwa grupy TAKIE  PANY), jak sama nazwa 

wskazuje poświęcony jest ulicy Leszno (dzisiejszej alei Solidarności), jednej z najważniejszych ulic 
przedwojennej Warszawy. Mural upamiętnia najważniejsze wydarzenia z historii tej ulicy: powstanie 

jurydyki Leszno, budowę kościoła karmelitów (Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Marii 

nazywany potocznie Kościołem Przesuwanym), włączenie Leszna do Warszawy, czy budowę sądów na Lesznie. 

Nie mogło zabraknąć też budynków nierozerwalnie związanych z Muranowem: Wielkiej Synagogi przy placu 

Tłomackie, Pasażu Simonsa, Teatru Femina i kina Femina. Na muralu przedstawione są też osoby 

związane z warszawskim gettem: Marek Edelman i Stefania Grodzieńska. 
 

12. Mural „Ludziom alei Solidarności/dawnej ulicy Leszno” (autor – LIS KULA, NiEBiESKi.ROBi KRESKi) 

znajduje się w przejściu bramy na alei Jana Pawła II 44, niedaleko skrzyżowania z aleją Solidarności 82. 

Mural powstał na zamówienie wspólnoty mieszkaniowej w hołdzie mieszkańcom ulicy Leszno: tym znanym 

jak i zupełnie anonimowym. Bardzo interesujący jest sposób przedstawienia postaci: siedzą one na ptakach 

lecących pomiędzy drzewami. Na czele przedstawiono postać Bohdana Lacherta (z ekierką i cyrklem na 

ognistym ptaku) – architekta powojennego Muranowa. Postać trzymająca książkę z napisem „Archiwum” to 

Emanuel Ringelblum twórca archiwum warszawskiego getta oraz piosenkarka Marysia Ajzensztadt 

nazywana „słowikiem getta”. Osoba trzymająca książkę ze swoim nazwiskiem to Cyprian Kamil Norwid. Na 

muralu przedstawiono także Bolesława Prusa, autora „Lalki”, „Faraona” i „Emancypantek”. Obaj przez 

pewien czas mieszkali na Muranowie. 
 

13. Mural poświęcony pamięci Janusza Korczaka znajduje się w bramie, przy ulicy Andersa 27. Przed 

wejściem do bramy znajdują się betonowe słupki, które przemalowano tak, aby przypominały kolorowe 

kredki. Właśnie kolorowe kredki, rozsypane w przypadkowy sposób są motywem przewodnim muralu.                  

Na niektórych znajduje się napis J. Korczak. Nad malunkiem widnieją słowa głoszone przez Korczaka: 

„Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi” i „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 
Autorem muralu jest Etnograff i Klamra. 

 
 

14. Mural 

Leszno 22  

Stworzone 

malowidło 
opowiada 

zabawne                      

i ciekawe 

historie. 

Przedstawione 

zdarzenia dzieją 
się                                                 

w 

poszczególnych 

pokojach, a 

każdy z nich 
prezentuje 

określoną 

opowieść. Świat 

ludzki miesza 

się ze światem 

zwierząt, realny 
z antastycznym. 

Dzięki temu 

realistyczna 

przestrzeń 

warszawskie 
Woli nabiera 

magicznego 

wymiaru.  

Tekst:  Michał 

Pallasch 
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Uwaga, nauka idzie! 

PERFUMY 

- chemiczny flakonik? 

  ISTORIA PERFUM sięga czasów praczłowieka, który to połechtany pachnącym dymem wydobywającym się z ogniska 
odkrył, że niektóre drzewa, szczególnie te bogate w żywicę, przy spalaniu nadają dymowi piękny zapach. To właśnie od 
dymu wzięła się nazwa perfum. Słowo "perfume" pochodzi z łacińskiego wyrażenia "per fumum", czyli "poprzez dym". 
Początkowo, w starożytnym Egipcie i Grecji substancji zapachowych używano do balsamowania zwłok i przy obrzędach religijnych. 
Starożytne damy szybko jednak przekonały się, że perfumy warto stosować i w innych celach – Kleopatra uwiodła Antoniusza dzięki 
cudownie pachnącym balsamom, jakimi nacierała swe ciało. Rzymianie natomiast wręcz przesadzali z zapachami – perfumowali szafranem 
nie tylko siebie, swe stroje, a nawet ciała psów i koni, ale i ściany domów oraz bojowe sztandary. Prawdziwymi mistrzami sztuki 
komponowania zapachów byli jednak Arabowie, przez długi czas monopoliści na rynku korzeni i aromatów. Co paradoksalne, epokowym 
krokiem w dziedzinie utrwalania zapachów było odkrycie przez Arabów właściwości alkoholu – substancji surowo zabronionej przez Koran. 
Pierwsze nowożytne perfumy wyprodukował Avicenna – była to woda różana. Do Europy perfumy przywędrowały wraz z krzyżowcami – 
pachnącymi substancjami spryskiwano posadzki i skrapiano różańce; perfumy alkoholowe 
pojawiły się ponad dwa wieki później, w XIV w. Początkowo perfumiarstwo miało wiele 
wspólnego z farmacją – nieprzypadkowo pierwsza woda kolońska miała lecznicze 
zastosowanie. Później perfumiarze połączyli się z cechem rękawiczników – ci ostatni od 
dawna szukali rozwiązania ważnego problemu: jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu 
garbników ze skóry, z której zrobiono rękawiczki. Dzięki osławionej trucicielce, Katarzynie 
Medycejskiej, w XVI w. stolicą perfum stał się Paryż. Królowa sprowadziła do miasta wielu 
florenckich perfumiarzy, a jeden z nich, Rene, produkował dla niej nasączone trucizną, 
aromatyzowane rękawiczki, którymi „unieszkodliwiała” swych wrogów. W XVIII wieku 
panowało powszechne przekonanie, że „naturalny zapach ciała” chroni przed zarazą, a woda 
i mycie to rozsadniki wszelkich chorób. Jak to już powiedzieliśmy,  w tej epoce największym 
powodzeniem cieszyły się ciężkie zapachy, zaś przedstawiciele arystokracji nosi w 
kieszeniach – w celach dezynfekcyjnych – kapsułki             z kamforą. W XIX wieku przebojem 
stały się świeże i delikatne zapachy, ten okres był szczytem rozwoju branży perfumiarskiej. 

             KŁAD CHEMICZNY perfum opiera się na mieszaninie związków zapachowych, zwanych 
olejkami zapachowymi, środków homogenizujących i wzmacniających oraz rozpuszczalnika, 
którym zazwyczaj jest etanol lub mieszanina lekkich alkoholi alifatycznych. W zależności od 
ilości rozpuszczalnika rozróżnia się perfumy właściwe (skoncentrowane), wody 
perfumowane i wody toaletowe. Po wylaniu lub wtarciu ich w np. nadgarstek alkohol szybko 
paruje, a na powierzchni zostają tylko olejki zapachowe środki wzmacniające, które powoli 
są uwalniane do powietrza, powodując wrażenie przyjemnego zapachu. 

            OMPOZYCJA ZAPACHOWA to mieszanina olejków i środków wzmacniających, która decyduje 
o specyficznym zapachu jednoznacznie kojarzonym z daną marką perfum. Jest więc ona  
"istotą" decydującą o walorach użytkowych tego produktu. Jedną i tę samą kompozycję 
można wykorzystywać później w wielu różnych, "perfumowanych" produktach 
kosmetycznych.  Kompozycje te są albo silnie strzeżoną przez firmy kosmetyczne tajemnicą, 
albo są zastrzegane patentami, jako swoisty znak towarowy. 
Komponowanie zapachów to prawdziwa sztuka, a jej mistrzem jest osoba nazywana 
„Nosem” – jest to człowiek obdarzony fenomenalną pamięcią do aromatów i wielką 
wyobraźnią, która pozwala mu układać zapach perfum w głowie. W każdym przypadku 
posługują się oni terminami podobnymi do tych, których używałby kompozytor piszący 
utwór muzyczny. Mówią o akordach i dysonansach. Półkę z substancjami, spośród których 
wybierają składniki perfum nazywają organami, a o pojedynczych składnikach mówią, że 
wnoszą nuty do całkowitej kompozycji. Te nuty dzieli się na: nuty głowy, tzw. górne, nuty 
serca (lub  środka) i nuty bazowe (podstawy lub końcowe). 
 

CIEKAWOSTKI 
- we flakonie pachną inaczej niż na skórze, 
- zostawiają przebarwienia na skórze pod wpływem słońca, 
- nie wszystkie ubrania możesz spryskać perfumami, 
- ten sam zapach pachnie inaczej na każdej kobiecie, 
- po dłuższym czasie używania tych samych perfum ich zapach przestaje być wyczuwalny, 
- zapachów nie wolno łączyć  
- perfumy przechowywane nieodpowiednio szybko wietrzeją 
- mogą powodować uczulenie 

Porad ekspertów dotyczących "noszenia 

zapachu" i sposobu wybierania jest 

wiele. Oto kilka kluczowych: 

 Wcześnie rano zmysł powonienia nie 
jest jeszcze dostatecznie 
rozbudzony, potrzeba mu kilku 
godzin, aby odbierane zapachy we 
właściwy sposób były 
interpretowane przez mózg. Dlatego 
perfumy wąchajmy od godz. 10.00.  

 Ciężkie, zmysłowe, pudrowe zapachy 
najlepiej wybierać w miesiącach 
chłodniejszych.  

 Lekkie, świeże, cytrusowe i kwiatowe 
najlepsze będą na cieplejsze dni.  

 Perfumować najlepiej jest swoje 
ciało. Wąchanie buteleczek, 
papierków nasyconych zapachem 
lub, co gorsza oceniać dany zapach 
na kimś, mija się z celem. Najlepiej 
spryskać perfumami nadgarstek, 
zgięcie łokciowe. Przejść się, 
ponownie powąchać i dopiero ocenić 
zapach.  

 Zmysł powonienia przeciętnego 
człowieka rozróżnia i zapamiętuje 
najwyżej 4 zapachy po kolei, dalszych 
nie jest w stanie prawidłowo ocenić. 
Niektóre perfumerie proponują do 
powąchania ziarenka kawy w celu 
"zresetowania" pamięci poprzednich 
zapachów 

 Często pierwsze wciągnięcie 
zapachu, przypomina nam raczej 
wąchanie alkoholu. Ale alkohol 
szybko się ulatnia i pozostaje 
kompozycja zapachowa, która też 
ewaluuje i odpowiednią nutę osiąga 
dopiero, gdy się "rozwinie" na ciele. 
Ponadto parujący alkohol znieczula 
zmysł powonienia i zmienia go.  

 

K 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohol_etylowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohol
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- nie musisz wylewać na siebie pół butelki wody toaletowej, by zapach był intensywny. 
Wystarczy, że sięgniesz po żel do mycia i balsam do ciała o tym samym za zapachu. 

- perfumy są mocno skoncentrowane, wystarczy więc jedna kropelka za  uchem lub na 
nadgarstku, by zapach utrzymywał się cały dzień, 

Anegdoty o naukowcach 

     MIKOŁAJ Nikólaos (Nikólassos), od nike + laos (lassos)  
        Święty Mikołaj to jeden z najpopularniejszych świętych. Za swojego patrona 
obrali go: piwowarzy, marynarze, rybacy, aptekarze, producenci perfum, flisacy, 
notariusze, a także uczeni, piekarze, złodzieje, mali chłopcy i lichwiarze. Opiekuje 
się również więźniami, adwokatami, pannami na wydaniu oraz uczniami. 

 
 
Święty Mikołaj czyta listy od dzieci. Otwiera jeden: 
"Mikołaju, Mikołaju, czyś ty z lasu, czyś ty z..." 
- Eeee, to czytałem, myśli Mikołaj i wyrzuca list do kosza. Otwiera następny: 
"Mikołaju nasz, dużo paczek masz, jak Cię ładnie..." 
- Eeee, to już znam. Otwiera następny: 
"Witaj Święty Mikołaju. Pisze do ciebie Zosia Kowalska, lat 5. Proszę, Mikołaju, nie wyrzucaj 
tego listu i doczytaj go do końca. A najlepiej... przeczytaj dwa razy. Mikołaju, to nie spam, to 
realny sposób na zarobienie pieniędzy...".  
 

Wigilia. Stół zastawiony "jadłem wszelakiem", rodzice śpiewają kolędy, choinka pięknie świeci 
lampeczkami a dziecko jak to dziecko czeka na prezenty. W końcu dzwonek do drzwi. 
- To Święty Mikołaj - radośnie krzyczy mały chłopczyk - Prezenty przyniósł. 
Rzuca się do drzwi, otwiera i... 
Do mieszkania rzeczywiście wtoczył się Św. Mikołaj, tylko tak pijany, że ledwo mógł na nogach 
ustać. Walnął się na kanapę i powiódł mętnym wzrokiem po biesiadnikach. Chłopczyk jednak 
nie zrażony tą sytuacją podbiegł do niego, szarpnął go za rękę i powiedział: 
- Ja chcę taki duży, czerwony samochód strażacki z syreną. 
- Proszszę cieebie kuuurna barcco - odparł Św. Mikołaj, i podpalił mieszkanie.  
 

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że 
chciałby zostać Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 
Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w Boże Narodzenie? 
- Daj spokój, Maryśka! Po co mamy sobie psuć święta? 
 

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając w ręku wędkę. Podchodzi do niego Jasi i pyta: 
- Łowi pan ryby? 
- Nie, prezenty. 
 

Policjant wypytuje świętego Mikołaja: 
- Obywatelu Mikołaju, czemu tak krzyczycie i płaczecie? 
- Jakiś złodziej ukradł mój worek. 
- Z premedytacją? 
- Nie, z prezentami! 
 

Jasio cierpliwie wyczekuje na prezenty od świętego Mikołaja. W końcu o północy 
zniecierpliwiony pyta: 
- Mamusiu, kiedy wreszcie przyjdzie święty Mikołaj? 
- A czy ja wiem syneczku, o której godzinie wróci twój tatuś z knajpy? 
 

LIST DO ŚW. MIKOŁAJA: 
"Święty Mikołaju! Ponieważ mam małe kieszonkowe, włóż mi pod poduszkę bębenek, trąbkę i 
pistolet na kapiszony. Dzięki temu dziadek będzie mi płacił za to, że nie zagram na bębenku, 
narzeczony mojej siostry za to, że nie zatrąbię, kiedy oni się całują, a moja babcia, która ma 
słabe serce, za to, że nie będę jej straszyć wystrzałami z pistoletu. 
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Jasio".                                                                                                                                      

Z przymrużeniem oka…   

Jak nie zwariować w Święta? 

 

Marzysz o idealnych Świętach, ale świąteczne przygotowania doprowadzają cię do 

szału? Podpowiadamy, jak cieszyć się idealnymi Świętami. 

Wszyscy chcemy, by święta były wspaniałe. Tymczasem bywa, że podczas Wigilii marzymy 

tylko o świętym spokoju. Co zrobić, jeśli marzysz o pięknych świętach a nie chcesz 

podpierać się nosem o wigilijny obrus? 

1. Pamiętaj, że nic nie musisz. Nie musisz gotować lepiej niż ciocia Halinka, 
wygrać konkursu na najczyściejsze okna w okolicy ani piec z dziećmi ciasteczek 

w kształcie reniferów. Wszelki przymus jest wrogiem dobrego nastroju. 

2. Ułatw sobie życie. Wszystko, co się nie psuje, kup wcześniej. Sprzątaj 

mieszkanie etapami (dzisiaj pawlacz i szafy, jutro np. szafki kuchenne itd.) 

albo... nie sprzątaj wcale. To, co można przechowywać (np. pierniczki), 

przygotuj z wyprzedzeniem, a jeśli nie masz czasu i ochoty na gotowanie, 

poszukaj miejsca, gdzie można kupić naprawdę pyszne „gotowce”. Jeśli to tylko 

możliwe, nie wybieraj się z małym czy nawet większym dzieckiem na zakupy – 

oszczędzisz sobie mnóstwa nerwów. 

3. Podziel się z rodziną obowiązkami. Może to i prawda, że wszystko robisz 

najszybciej i najlepiej, ale warto dać szansę także innym. 

4. Wciągnij dziecko w przygotowania. Pewnie będziesz musiała po nim posprzątać, 
ale za to unikniesz płaczu, szarpania za nogawkę i rozpaczliwego „Mamooooo, 

nudzę się!”. 

5. Nie wydawaj fortuny. Choinki w supermarketach (gdyby nie dzień Wszystkich 

Świętych, stałyby tam zapewne od września), stosy zabawek i czekoladowe 

Mikołaje mówią: „Kupuj, kupuj, kupuj”. Pokaż specom od marketingu figę z 

makiem i włóż do koszyka tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Pamiętaj, że 

na ogół połowa jedzenia i tak ląduje w śmietniku, a trzy prezenty nie cieszą 

obdarowanego trzy razy bardziej niż jeden. 

 

Poprzeczkę ustawiamy wysoko nie tylko sobie, ale także bliskim. Chcemy, żeby czytali 

nam w myślach, uśmiechali się, doceniali naszą pracę. A potem jesteśmy rozczarowani: 

nie dość, że wigilijny stół nie wygląda jak ten z pięknych zdjęć w czasopismach 

wnętrzarskich, to w dodatku nie zasiadają przy nim same anioły. Dzieci kiwają się na 

krzesłach, dorośli nie zawsze trafiają w dziesiątkę z prezentem. Co robić? 

1. Nie oczekuj niemożliwego. Małe dziecko nie będzie jeść elegancko jak 

ambasadorowa, więc nie sztorcuj go nieustannie (zwłaszcza że rozdrażnione 

uwagami może zacząć robić ci na przekór). 

2. Pozwól dzieciom rozrabiać. Oczywiście w granicach rozsądku. Pewnie pamiętasz z 
własnego dzieciństwa, że najfajniejsze w świętach, poza prezentami, było 

wszystko to, czego nie wolno zwykle robić: wyjadanie maku z miski, ogołacanie 

choinki z pierniczków i przetrząsanie szaf w poszukiwaniu słodyczy. 

3. Zaakceptuj to, czego nie da się zmienić. Wujek nie przestanie opowiadać 

starych dowcipów, bo nie byłby sobą. Teściowa pewnie zada te same niedyskretne 

pytania („Kiedy wreszcie zdecydujecie się na kolejne dziecko/zmienicie 

dom/przestaniecie tyle pracować”). Postaraj się spojrzeć na sprawę z humorem i 

pomyśl, że być może byłoby ci smutno, gdyby któregoś roku tego nie zrobili. 

 

Przedruk: Arta Wilczkowska,  

http://polki.pl/gwiazdka/porady,sposob-na-swieta-bez-stresu-praktyczne-rady-jak-nie-zwariowac-w-
swieta,10002184,artykul.html 

Rys. Stanisław Kościesza 
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KLUB KSIĄŻKI 

 

Obrazy,  
które musisz znać 

 
 

Według wschodniej tradycji ikony się pisze. A skoro jest coś napisane,  
można to również przeczytać. 

  Ikona Narodzenia Chrystusa przedstawia jedną z dwunastu uroczystości 
bizantyjskiego roku liturgicznego i wyraża poprzez bogactwo szczegółów 
Narodzenie Słowa Bożego. Popatrzmy na ikonę Bożego Narodzenia Andreja 
Rublowa. Widzimy na niej podstawowe elementy klasycznej ikony Bożego 
Narodzenia: Matkę Bożą, leżącą w pozie zmęczenia po porodzie na 
czerwonawym materiale, św. Józefa, osobno, zafrasowanego, zamyślonego. 
Pomiędzy nimi w centralnej części ikony widzimy grotę, a w niej, w 
prostokątnym żłobie, postać ściśle owiniętego w pieluszki Pana Jezusa oraz 
grupę aniołów. 

 
Określenie "pisanie ikon" 

Chrześcijanie na Zachodzie prawdy wiary spisywali w postaci ksiąg, na 
Wschodzie opisywali językiem obrazu w ikonie. Stąd mówimy, że ikony się pisze - 
a nie maluje. Zwrot „pisanie ikon” jest kalką z języka rosyjskiego, gdzie słowo 
„pisat” oznacza po prostu „malować” – jest „pisat ikonu” i „pisat kartinu” na 
określenie zwykłego malarstwa. Ale w tym przeniesieniu językowym kryje się 
pewna myśl. Chodzi o zwrócenie uwagi na fakt, że w procesie tworzenia ikon jest 
bardzo ważny aspekt przekazu i tradycji. Prawosławni mają pewne archetypy 
ikon, które okazały się dobrym narzędziem przekazu wiary. Konkretne ikony nie 
są takie same, bo będą się różnić od strony rozwiązań plastycznych, ale zawierają 
w sobie strukturę archetypu. Dlatego też ktoś, kto trochę się zna na ikonach nie 
będzie miał problemu z odróżnieniem ikony Bożego Narodzenia od innych ikon.         

Poszczególne epizody na ikonie tworzą całość tak, że jest ona swoistym 
traktatem teologicznym napisanym kolorem, kształtem i symbolem. 

 
Tekst: Alina Zhyganova, III a 

„Nie wiesz, że ludzie nie posiadają sekretów? To one posiadają ich” 

 

Poezja i 

proza 
Gdzie widzę miłość? 
Nie wiem, nie wierzę 
W musicie serca tym 
pięknym doznaniem 
Dlaczego? 
Po prostu, nie wierzę 
Nie przyszła do mnie kiedy 
czas miała 
I nie odeszła kiedy musiała 
Wierzyć się nie chce 
Lecz kiedyś, niedawno 
Te znane uczucie w skrzydło 
mi wpadło 
Zmieniłem kierunek, tor lotu 
się zmienił 
Straciłem nadzieję 
Z chmurami jak z Myśla 
zagrała pokera 
Przegrana to nic nowego 
Mam to codziennie 
Poszła, 
Już innych męczy 
Radością, niewiedzą 
Szczęściem i smutkiem 
Okrutna, zła i podła 
Pyta co z nami będzie 
Nie wiem 
Skąd Ja to mam wiedzieć 
Chcąc nie chcąc kiedyś  
Przyjdzie 
Zatrzasną sie drzwi i znowu 
odejdzie 
 

I.N. 
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 W wakacje udało mi się przeczytać książkę pt. 
Behawiorysta Remigiusza Mroza, polskiego pisarza, który w 
swojej twórczości sięga po różne gatunki literackie np.: 
powieść historyczną, kryminał,  thriller prawniczy, science 
fiction. Tym co łączy jego książki jest suspens i wartka akcja. 
W swoich kryminałach porusza także kwestie społeczne, 
m.in. problem uchodźców czy mniejszości narodowych. 
Behawiorysta jest kryminałem połączonym z thrillerem. 
 Główny bohater, Gerard Edling to były prokurator                  
i specjalista od kinezyki, czyli działu nauk zajmujących się 
badaniem komunikacji niewerbalnej, który zostaje 
wciągnięty w śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Ów 
przestępca wybiera swoje ofiary i daje społeczeństwu 
rzekomy wybór, którą z ofiar ma puścić wolno, a która straci 
życie: „Oto twoje nuty. Wybierz dobrze, bo od twojego 
ruchu zależy melodia ich życia”.  Na domiar złego, wszystko 
transmituje na żywo, nazywając to „koncertem krwi”,                          
a oglądających go „kompozytorami”. Behawiorysta 
przedstawia wizję sytuacji, w której człowiek, za pomocą 
spektakularnych, przerażających czynów, niejako zagnieżdża 
się w umysłach setek obywateli i wyzwala w nich najgorsze 
instynkty. Jest to, moim zdaniem, najlepsza jak dotąd książka 
w literackim dorobku Remigiusza Mroza. Dynamiczna, 
ciekawa i wywołuje wiele emocji, nie brakuje w niej 
zaskoczenia, szczególnie w finale, który osobiście wywołał                  

u mnie dreszcz przerażenia. Powieść trzyma w napięciu do 
ostatniej kartki, a nawet ostatniego zdania. Jeśli ktoś 
kiedykolwiek zapyta mnie o polecenie książki, zdecydowanie 
będzie to Behawiorysta. Na zakończenie swojej recenzji 
chciałabym przywołać  jedne z moich ulubionych cytatów                  
z tej pasjonującej książki: „Im większa pewność siebie, tym 
bardziej się rozsiadamy, tym szerzej rozstawiamy nogi i tym 
bardziej się prostujemy. Zabieramy więcej przestrzeni, bo 
czujemy, że nam się należy.”  
 

 

 Wiktoria Albert 1A

 

   Msza za miasto Arras 

09.11.2017 r. w wielkim skupieniu obejrzeliśmy monodram Janusza Gajosa na podstawie parabolicznej powieści 
Andrzeja Szczypiorskiego pt. „Msza za miasto Arras”.  

Monodram to jedna z najtrudniejszych form teatralnych. Jest wymagająca nie tylko w stosunku do aktora, ale i widza. 
Aktor musi utrzymać zainteresowanie widza przez godzinę, czasem nawet dłużej. Widz, najczęściej świadomy swojego wyboru, 
czyta wcześniej tekst, na podstawie którego tworzony jest spektakl jednego aktora. Nie jest to obligatoryjne, ale zrozumiałe,  
zwłaszcza jeśli chcemy w pełni uczestniczyć w tym, co może zadziać się nie tyle na samej scenie, ale w relacji aktor - widz.  
"Mszę za miasto Arras" zaadaptowano na potrzeby sceny na podstawie 
powieści Andrzeja Szczypiorskiego. To opowieść o szaleństwie, o potrzebie 
buntu, o ocaleniu rozsądku i wiary, o hańbie i godności, idei i życiu, 
strachu i męstwie, o doświadczeniu w tym sensie, w jakim się powiada, że 
Bóg czy los kogoś doświadczył. 

Wiosną roku 1458 miasto Arras nawiedzone zostaje klęską zarazy                 
i głodu. W ciągu miesiąca niemal piąta część obywateli traci życie.                         
W październiku roku 1461 z niewyjaśnionych przyczyn następuje słynne 
,,Vauderie d’Arras”. Są to okrutne prześladowania Żydów i czarownic, 
procesy o urojone herezje, a także wybuch łupiestwa i zbrodni. Po trzech 
tygodniach przychodzi uspokojenie. W jakiś czas później Dawid, biskup 
Utrechtu, bastard księcia burgundzkiego Filipa Dobrego – unieważnia 
wszystkie procesy o czary i błogosławi Arras. Te właśnie wydarzenia 
stanowią kanwę opowieści Szczypiorskiego oraz są powodem przeniesienia przez Igora Sawina na deski Teatru Narodowego.  

Adaptacja sceniczna sprawia, że monodram jest znacznie okrojoną wersją powieści, ale mimo to nadal pozostaje żywą 
relacją uczestnika i świadka wydarzeń w średniowiecznym mieście Arras. Kreacja Janusza Gajosa sprawia, że spektakl staje się 
zarazem refleksją o ponadczasowych mechanizmach terroru, źródłach nietolerancji i fanatyzmu. W obliczu zarazy zło                             
i szaleństwo ogarniają serca i umysły. Jest to powieść o tyranii władzy i pułapkach życia w społeczności, o niszczącej sile 
jednomyślności, o wymiarach wolności i o jej braku. Janusz Gajos, co prawda rozmyślnie oszczędnie, pokazuje swą wybitną rolą 
prawdę o człowieku naszych czasów. 

Tekst: A.D. 
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Holes in Swiss Cheese 
 

After old stories about hungry mice,                   .                    
many random guesses, and a hundred years of                     .                                  
research, we now know why Swiss cheese has holes in it.           .                 
And mice are not responsible. 

There are holes in cheese because of hay. Very small particles of 
hay get into the milk and create holes when the milk turns into 
cheese. 

Over the last 15 years, the holes have been getting smaller, or are gone completely. This is thanks to modern 
milking systems –milk is much cleaner than before. The amount of hay dust added to the milk can control the 
number of holes. 

Difficult words: random guess (when you say that something could be true, but you do not really know 
why), research (scientific study), hay (dried grass which is fed to animals). 

https://www.newsinlevels.com/products/holes-in-swiss-cheese-level-2/ 

English for everyone 

- http://iteslj.org/cw/ 

Portal dla wszystkich miłośników krzyżówek. Przy 

okazji można sprawdzić swój poziom angielskiego i 

nauczyć się wielu nowych słów. Odpręża, bawi i 

uczy! 

- https://readtheory.org/ 

Krótka zabawa ćwicząca umiejętności czytania ze 

zrozumieniem; dziesięć krótkich tekstów do mety. 

Ready, steady, go! 

- https://www.ted.com/ 

Portal zawiera liczne prezentacje, konferencje i 

wystąpienia na różne tematy. Każdy znajdzie coś 

ciekawego dla siebie. Polecany dla osób, które chcą 

poznać wiele różnych akcentów języka angielskiego 

oraz pogłębić swoje umiejętności rozumienia ze 

słuchu. 

 

A family of mice were surprised by a big 

cat. Father Mouse jumped and said, "Bow-

wow!" The cat ran away. "What was that, 

Father?" asked Baby Mouse. "Well, son, 

that's why it's important to learn a second 

language."      

      

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newsinlevels.com/wp-content/uploads/2015/06/Holes-in-Swiss-Cheese.jpg
https://www.newsinlevels.com/?s=random+guess
https://www.newsinlevels.com/?s=research
https://www.newsinlevels.com/?s=hay
http://iteslj.org/cw/
https://readtheory.org/
https://www.ted.com/
http://iteslj.org/c/jokes-short.html
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                                                                         Zakynthos 
       - zielona wyspa… A może jednak niebieska? 

Zante, bo tak jest również nazywana to grecka wyspa, która znajduje się na Morzu Jońskim na  zachód 
Peloponezu. Trzecia co do wielkości w archipelagu wysp jońskich. Południowo-wschodnia część wyspy położona 
jest na nizinach, natomiast zachodnia część jest górzysta. Panuje tam klimat śródziemnomorski tak jak w 
większości miejsc w basenie Morza Śródziemnego. Miejsce to jest przeznaczone dla ludzi którzy kochają naturę, 
ale też dla tych, którzy nie boją się ekstremalnych wrażeń. 

 
Jak dotrzeć na Zakintos? 
Najłatwiejszym sposobem jest lot. Większość biur podróży oferuje loty bezpośrednio z Warszawy. Lot 
trwa około 6h. 

 
Pogoda 

Na Zakynthos panuje klimat śródziemnomorski. Charakteryzuje się on suchym i ciepłym latem 
powyżej 20°C oraz łagodne zimy powyżej 0°C. Szczególnie w okresie letnim zapewnia bardzo 

przyjemny wypoczynek.  
 

Waluta, język  
Na Zakynthos obywatele używają języka Greckiego, a walutą jest euro. Ciekawym zjawiskiem na wyspie 

jest to, że nie widać tam kryzysu finansowego, który obejmuje całą Grecję - jest  zatem swoistą "zieloną wyspą". 
 

Hotele, motele (pozdrawiam Dominika Motela z 2C) i noclegi  
Wyspa oferuje nam ponad 600 hoteli, lecz zdecydowanie wartym polecenia jest hotel Caretta Sea 

View znajdujący się w Kalamaki-miejscowości leżącej na południowym wybrzeżu wyspy w 
odległości 4 kilometrów od stolicy Zakynthos i 2 kilometrów od międzynarodowego lotniska. 

Dojście do miękkiej, piaszczystej plaży zajmuje tylko 5 minut.  
 
Atrakcje 

Dla miłośników natury i świata fauny morskiej zdecydowanie największą atrakcją w okresie 
gniazdowania(maj-sierpień) będą wędrujące do morza, dopiero co wyklute młode żółwiki o długości 
10cm i masie 20g. Najwięcej będzie się ich wykluwać przed wschodem słońca(3.00,4,00 rano),a więc 
kiedy jeszcze piasek jest zimny. Jedna samica tego gatunku składa nawet do 120 jaj, lecz niestety 
zważając na liczne niebezpieczeństwa (duże ryby, kraby, ptaki, działalność ludzi) z 1000 wyklutych żółwi 
przeżywa jeden bądź dwa. 

Innym ważnym do odwiedzenia miejscem jest na pewno Zatoka Wraku. Stała się ona wizytówką 
wyspy. Uważana za jedną z najpiękniejszych plaż świata. Z taką klasyfikacją zgodzi się każdy kto stanie 

nad urwiskiem spoglądając na nią z góry. Dla ludzi o mocnych nerwach oferowane są skoki na bungee z 200 
metrowego klifu na Zatoką po którym może zabić szybciej serce. 
 Na wyspie istnieją również wypożyczalnie quadów dzięki czemu objeżdżając wyspę na czterech kółkach możemy 
poczuć się niczym bohater z "Mad Maxa". 

Wyspa jest otoczona niesamowicie czystą i przejrzystą wodą dzięki czemu pływanie i nurkowanie będzie 
niezapomnianym przeżyciem. 
 

Zakynthos jest niewątpliwie miejscem gdzie poczujemy poczujemy w sobie drugie życie kosztując 
ekstremalnych emocji, ale też zapomnimy o szarej rzeczywistości relaksując się w świetle słońca i lekkiej bryzy 
morskiej. 

Dominik Boczar 2c 
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KĄCIK DORADCY ZAWODOWEGO 

Dziesięć przykazań roztropnego 
KONSUMENTA 

 

 
 

Konsument (łac. consumens) w języku potocznym to osoba, która 
konsumuje lub nabywa towary i usługi. 
W gospodarce rynkowej konsument jest „królem”, który rządzi rynkiem. To 
on wpływa na rodzaj oraz ilość towarów i usług dostępnych na rynku. Od 
niego zatem w znacznym stopniu zależy sukces lub porażka wielu 
przedsiębiorstw. Producenci i sprzedawcy zabiegają o konsumenta, 
podejmując różnego rodzaju działania. Nie zawsze jednak są one uczciwe                   
i legalne, co powoduje, że konsumentom  potrzebna jest ochrona prawna.                
A zatem musimy mieć wiedzę na temat poruszania się konsumentów                         
w różnych branżach rynkowych.  
Niestety często zauważamy, że młodzi ludzie nie walczą o swoje prawa, 
niechętnie składają reklamacje, mają trudności z oceną ryzyka zawieranych 
umów, ulegają sugestywnym reklamom, tym samym stają się bardzo często 
ofiarami nierzetelnych usług przedsiębiorców, którzy wielokrotnie 
wykorzystują ich ufność. Należy pamiętać, że dzisiejsza młodzież jutro będzie 
podejmować istotne, nie tylko dla siebie, decyzje rynkowe. 

 

OTO  DEKALOG  ROZTROPNEGO  KONSUMENTA 
 

1. Patrz na datę ważności - gdy kupujesz produkty żywnościowe, sprawdź, 
czy nie są przeterminowane. 
2. Żądaj gwarancji - wszelkie urządzenia mechaniczne, elektryczne, 
elektroniczne powinny mieć gwarancję od producenta. Nie wychodź ze 
sklepu bez ostemplowanej i podpisanej gwarancji. 
3. Gdy coś się zepsuło, reklamuj! - pamiętaj, że kiedy coś kupujesz, 
sprzedawca zobowiązany jest do naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy w 
sytuacji, gdy towar okaże się niezgodny z umową. 
4. Bądź czujny, gdy kupujesz na bazarze - tutaj najłatwiej znaleźć wspaniałe 
okazje, ale też najłatwiej dać się nabrać; sprzedawcy często znikają i nie ma 
u kogo reklamować towaru. Szczególnie ryzykowne jest kupowanie tu łatwo 
psujących się artykułów żywnościowych! 
5. Nie kupuj rzeczy od podejrzanych osób - mogą one pochodzić                              
z kradzieży! 
6. Walcz o swoje prawa! Gdy poczujesz się źle potraktowany lub oszukany, nie wychodź zrezygnowany ze sklepu. 
Pamiętaj, to konsument, a nie sprzedawca jest królem rynku. 
7. Nie przepłacaj! Czasem wysokość cen produktów modnych marek nie jest uzasadniona ich jakością. Czy warto 
więc tyle inwestować w szpanowanie? Pamiętaj, że wartości człowieka nie mierzy się tym, jak drogie są jego buty 
czy spodnie. 
8. Nie daj się uwodzić akwizytorom - zawsze kupuj tylko rzeczy, które są ci naprawdę potrzebne! 
9. Wspieraj polską gospodarkę - gdy masz do wyboru podobne co do jakości i ceny produkty – wybieraj produkt 
polski. 
10. Kupując przez Internet (online) – sprawdź historię sklepu, system zabezpieczeń transakcji i informacji,  
całkowity koszt zakupu (cena, koszt przesyłki, podatek VAT); czytaj opinię innych użytkowników o sklepie                      
i zamieszczonych tam produktach. 

Tekst: profesor Magdalena Sakowicz, szkolny doradca zawodowy 
 

 

Krykiet – sport drużynowy, w którym 

mecze rozgrywane są między dwiema 

drużynami po jedenastu zawodników. 

Pochodzi z Anglii, gdzie podobna gra była 

znana już na przełomie XIIIi XIV wieku. 

Mecze krykietowe rozgrywane są na 

trawiastym boisku o kształcie zbliżonym 

do owalnego, w środku którego znajduje 

się płaski pas (ang. pitch – dosłownie: 

"murawa") długości 20,12 m. Na końcach 

pasa ustawione są bramki (ang. wicket) – 

trzy wbite w ziemię drewniane słupki 

(ang. stump – dosłownie: "pniak", 

"kijek"). Gracz jednej z drużyn rzuca 

twardą piłkę z korka obłożonego skórą,                         

o obwodzie 224–229 mm, w kierunku 

przeciwległej bramki, tak aby w nią trafić, 

a gracz drugiej drużyny (ang. batsman) 

broni jej przed uderzeniem za pomocą 

drewnianego kija. 

Jeszcze jeden gracz z kijem (ang. non-

striker) stoi w pobliżu gracza rzucającego 

(ang. bowler). Pozostali gracze                             

z drużyny bowlera zajmują pozycje                       

w owalu jako gracze z pola (ang. fielder). 

Celem gry jest zdobywanie runów, 

krykietowego odpowiednika punktów, 

przez batsmana i non-strikera. 

Gra popularna jest w wielu innych krajach 

na świecie – w tym prawie we wszystkich 

należących do Brytyjskiej Wspólnoty 

Narodów, a także w krajach azjatyckich,                  

i niektórych krajach europejskich. Kraje, 

których drużyny mają tzw. Test status – 

mogą rozgrywać między sobą mecze 

krykieta w najwyższej klasie 

rozgrywkowej. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owal
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pitch_(krykiet)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wicket
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stump
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batsman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batsman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batsman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bowler
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fielding_(krykiet)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Run_(krykiet)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_Narod%C3%B3w
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IB; Weronika Kucharska, IB; Karolina Młyńska, IB; Maja Folleher, IB; Dawid 

Wolitek, IB; Aleksandra Wojtczak, IB; Dominik Motel, IIc; Julia Gręda, IIC; 

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.  
 

 

Do podanych wyrazów dodaj taką literę, aby można było ułożyć nazwy sześciu pierwiastków. Dodane litery, 

czytane pionowo, utworzą rozwianie zadania. 

Trzy pierwsze osoby otrzymują z tego przedmiotu „5” z aktywności.    

        

Łamigłówki mądrej główki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owocowy koktajl 

 

Składniki:  

 2 garści winogron 

 Łyżeczka świeżo startego 

korzenia imbiru  

 2 plastry ananasa o grubości 

ok. 2cm 

 Jabłko 

 ½ szkl. wody  

 

Przygotowanie: 

 
Plastry ananasa obierz ze skóry, 

wykrój twardy środek. 

Umyj winogrona i jabłko. 

Usuń z jabłka gniazdko nasienne. 

Zmiksuj wszystkie składniki.  

Smacznego! 

Dominika Szafran gotuje! 

 

Sprawdzian z układu okresowego pierwiastków 

mailto:monitorTraugutta@traugutt.edu.pl

