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„Ustąp, aby zwyciężyć” - takim życiowym 

mottem kieruje się mistrz Polski oraz 
wicemistrz Europy w JUDO Maciej Krogulski – 

były uczeń naszej szkoły.  
„W życiu kieruję się dążeniem do perfekcji                

w tym,  co robię, dlatego nigdy się nie poddaję 
i pragnę spełnić swoje marzenia.” 

    Czyt. str.2 

„W latach 80 ubiegłego wieku muzycy 

zaczęli fascynować się  nietypowymi 

brzmieniami,  które mogli wydobywać  

z powszechnych wtedy syntezatorów, 

automatów perkusyjnych i samplerów. 

Wtedy właśnie rozpoczęła się era 

szeroko pojętego synthpopu (…). 

Największymi gwiazdami tego okresu 

niewątpliwie są takie formacje jak: 

Depeche Mode, Kraftwerk czy 

Eurythmics.” 

Czyt.str.11 
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Wywiad z…  
Maćkiem Krogulskim 

– czyli Dominika pyta! 
  

„Ustąp, aby zwyciężyć”  
- takim życiowym mottem kieruje się mistrz Polski oraz wicemistrz 

Europy w JUDO Maciej Krogulski  
– były uczeń naszej szkoły 

„W życiu kieruję się dążeniem do perfekcji w tym, co robię,  
dlatego nigdy się nie poddaję i pragnę spełnić swoje marzenia.”  

Z wielkim przejęciem Maciek opowiadał mi o swoim największym 
hobby. 

                                                                                                                                                        
DDoommiinniikkaa  NNyylleecc::  JJaakkii  ssppoorrtt  ttrreennuujjeesszz??    

MMaacciieekk  KKrroogguullsskkii::  TTrreennuujjęę  JJuuddoo,,  jjeesstt  ttoo  mmóójj  żżyycciioowwyy  

ssppoorrtt..  NNiiee  wwyyoobbrraażżaamm  ssoobbiiee  bbeezz  nniieeggoo  żżyycciiaa..  KKaażżddyy  mmóójj  

ddzziieeńń  jjeesstt  ddnniieemm  ttrreenniinngguu..  

DD..NN..::  OOdd  iilluu  llaatt  ttrreennuujjeesszz??  

MM..KK..::  TTrreennuujjęę  oodd  ddzziieessiięęcciiuu  llaatt..  SSttaałłoo  ssiięę  ttoo  ddoossyyćć  

pprrzzyyppaaddkkoowwoo..  KKoolleeggaa  zz  ppooddssttaawwóówwkkii  cchhooddzziiłł  ddoo  kklluubbuu..                                

JJaa  cchhcciiaałłeemm  cchhooddzziićć  zz  nniimm..  SSttrraasszznniiee  mmnniiee  ttoo  wwkkrręęcciiłłoo                                      

ii  wwcciiąąggnnąąłłeemm  ssiięę  nnaa  MMAAXXAA..    OOdd  ttaammtteejj  ppoorryy  ccaałłyy  cczzaass  

ttrreennuujjęę..  OOdd  ddzziieecckkaa  mmoottyywwoowwaałłyy  mmnniiee  ppiieerrwwsszzee  ssuukkcceessyy..  

MMiiaałłeemm  zznnaacczznnaa  pprrzzeewwaaggęę  nnaadd  rreesszzttąą  ddzziieeccii..  

DD..NN..::  IIllee  ggooddzziinn  ddzziieennnniiee  ttrreennuujjeesszz??  

MM..KK..::  TTrreennuujjęę  oodd  44  ddoo  55  ggooddzziinn  ddzziieennnniiee..  WWlliicczzaajjąącc  ww  ttoo  

ssiiłłoowwnniięę,,  ttrreenniinngg  JJUUDDOO  ii  bbiieeggaanniiee..  JJeeddyynniiee  ww  nniieeddzziieellęę  

zzddaarrzzaa  mmii  ssiięę  rroobbiićć  wwoollnnee  nnaa  ooddppoocczzyynneekk                                                          

ii  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  ddoo  nnaauukkii..      
DD..NN..::  JJaakkiiee  oossiiąąggnniięęcciiaa  mmaasszz  nnaa  sswwooiimm  kkoonncciiee??  

MM..KK..::  MMooiimm  ppiieerrwwsszzyymm  żżyycciioowwyymm  oossiiąąggnniięęcciieemm  bbyyłłoo  

MMiissttrrzzoossttwwoo  PPoollsskkii  MMłłooddzziikkóóww  ww  22001122  rrookkuu..  OOdd  ttaammtteejj  

ppoorryy  mmoottyywwoowwaałłeemm  ssiięę  jjeesszzcczzee  bbaarrddzziieejj,,  ccaałłyy  cczzaass  

ttrreennoowwaałłeemm..  WW  22001155  rrookkuu  ppoowwttóórrzzyyłłeemm  sswwoojjee  

oossiiąąggnniięęcciiee,,  ttyyllkkoo  żżee  ww  wwyyżżsszzeejj  kkaatteeggoorriiii  wwiieekkoowweejj..  

ZZddoobbyyłłeemm  MMiissttrrzzoossttwwoo  PPoollsskkii  ii  WWiicceemmiissttrrzzoossttwwoo  EEuurrooppyy..      

DD..NN..::  JJaakk  łłąącczzyysszz  ssppoorrtt  zzee  sszzkkoołłąą??  

MM..KK..::  CCiięężżkkoo  jjeesstt  ppoołłąącczzyyćć  ssppoorrtt  zzee  sszzkkoołłąą..  GGłłóówwnniiee  

wwyygglląąddaa  ttoo  ttaakk,,  żżee  cchhooddzzęę  ddoo  sszzkkoołłyy,,  ssttaarraamm  ssiięę  bbyyćć  nnaa  
wwsszzyyssttkkiicchh  lleekkccjjaacchh..  WWrraaccaamm  zzee  sszzkkoołłyy                                

ii  oodd  rraazzuu  zzaacczzyynnaa  ssiięę  ttrreenniinngg..  BBeezz  wwzzggllęędduu  

nnaa  ttoo,,  iillee  zzoossttaanniiee  mmii  cczzaassuu,,  ppóóźźnnyymm  

wwiieecczzoorreemm  bbiioorręę  ssiięę  zzaa  nnaauukkęę,,  nnaa  kkoonniieecc  

zzoossttaajjee  mmii  sseenn..  

DD..NN..::  JJaakk  wwyygglląąddaa  TTwwoojjaa  ddiieettaa??  

MM..KK..::    DDiieettaa  kkllaassyycczznnaa,,  uummiiaarrkkoowwaannaa  

kkaalloorryycczznnii

ee..  CCzzyyllii  

ggłłóówwnniiee  
bbiiaałłkkoo,,  

wwęęgglloowwoodd

aannyy  zzłłoożżoonnee  pprrzzeedd  ttrreenniinnggiieemm,,  aa  pprroossttee  ppoo  ++  ssuupplleemmeennttyy  

ddiieettyy,,  wwssppoommaaggaacczzee  ttyyppuu  mmiinneerraałłyy,,  wwiittaammiinnyy  lluubb  

ggaaiinneerryy..  

DD..NN..::  CCzzyy  cchhcciiaałłbbyyśś  ww  pprrzzyysszzłłoośśccii  bbyyćć  ssppoorrttoowwcceemm,,  cczzyy  

wwiiąążżeesszz  jjeeddnnaakk  sswwoojjąą  pprrzzyysszzłłoośśćć  zz  ddaallsszząą  eedduukkaaccjjąą??  

MM..KK..::  SSwwoojjeejj  pprrzzyysszzłłoośśccii  nniiee  wwiiąążżęę  zz  nnaauukkąą..  JJeeddyynnyymm  

cceelleemm  jjeesstt,,  bbyy  uukkoońńcczzyyćć  sszzkkoołłęę  ii  zzddaaćć  mmaattuurręę,,  aa  ddaalleejj  

ppoośśwwiięęcciićć  ssiięę  ww  110000%%  sswwoojjeejj  ppaassjjii  --  JJUUDDOO..  CChhccęę,,  bbyy  kkaażżddyy  

ddzziieeńń  wwyygglląąddaałł  nnaassttęęppuujjąąccoo::  wwssttaajjęę,,  JJUUDDOO,,  ssiiłłoowwnniiaa,,  

JJUUDDOO  ……  ii  ttaakk  ddoo  wwiieecczzoorraa..  PPoonniieewwaażż  mmooiimm  ggłłóówwnnyymm  

cceelleemm  ssąą  IIggrrzzyysskkaa  OOlliimmppiijjsskkiiee  ww  22002200  rrookkuu  ww  TTookkiioo..  

DD..NN..::  CCzzyymm  kkiieerruujjeesszz  ssiięę  ww  żżyycciiuu??  

MM..KK..::  WW  żżyycciiuu  kkiieerruujjęę  ssiięę  ddąążżeenniieemm  ddoo  ppeerrffeekkccjjii  ww  ttyymm,,  

ccoo  rroobbiięę..  JJeeżżeellii  wwiieemm,,  żżee  iiddzziiee  mmii  ttrroocchhęę  ggoorrzzeejj,,  oodd  rraazzuu  

ssiięę  nnaa  ttyymm  sskkuuppiiaamm  ii  ddąążżęę  ddoo  tteeggoo,,  aażż  zzaacczznniiee  mmii  ttoo  

wwyycchhooddzziićć..  GGddyy  zz  kkiimmśś  pprrzzeeggrryywwaamm,,  rreemmiissuujjęę,,  
zzaassttaannaawwiiaamm  ssiięę,,  ccoo  rroobbiięę  źźllee  ii  rroozzwwiiąązzuujjęę  tteenn  pprroobblleemm..  

DD..NN..::  JJaakkiiee  jjeesstt  ttwwoojjee  nnaajjwwiięękksszzee  mmaarrzzeenniiee??  

MM..KK..::  MMooiimm  nnaajjwwiięękksszzyymm  mmaarrzzeenniieemm  jjeesstt  zzddoobbyycciiee  

mmiissttrrzzoossttwwaa  oolliimmppiijjsskkiieeggoo  ii  mmiissttrrzzoossttwwaa  śśwwiiaattaa..  

PPookkaazzaanniiee  wwsszzyyssttkkiimm,,  żżee  jjeesstt  ttoo  mmoożżlliiwwee,,  ppoonniieewwaażż  wwiieellee  

oossóóbb  uuwwaażżaa,,  żżee  nniiee  ddaamm  rraaddyy..  PPyyttaajjąą::  iillee  cczzaassuu  mmuussiiaałłbbyyśś  

nnaa  ttoo  ppoośśwwiięęcciićć..  II  ddooddaajjąą,,  żżee  ttoo  jjeesstt  nniieemmoożżlliiwwee..  CChhccęę  

ppookkaazzaaćć  iimm,,  aabbyy  wwłłaaśśnniiee  zzoobbaacczzyyllii,,  żżee  ddaałłeemm  rraaddęę  ii  żżee  ssiięę  

mmyylliillii..  

DD..NN..::  CCzzyy  ppoorraażżkkii  cciięę  ddeemmoottyywwuujjąą,,  cczzyy  mmoottyywwuujjąą??  
MM..KK..::  PPoorraażżkkii  zzddeeccyyddoowwaanniiee  mmnniiee  

mmoottyywwuujjąą..  JJeeśśllii  bbęęddęę  cciięężżkkoo  

ttrreennoowwaałł,,  zznnoowwuu  bbęęddęę  wwyyggrryywwaałł                                              

ii  bbęęddzziiee  ttoo  „„WWOOWW””..  DDllaa  lluuddzzii  

bbęęddzziiee  ttoo  zzaasskkoocczzeenniiee,,  żżee  rraazz  jjeesstt  

ttaakk  aa  rraazz  ttaakk,,  bbęęddąą  ssiięę  

zzaassttaannaawwiiaaćć  ssiięę  ddllaacczzeeggoo..  PPoorraażżkkii  

zzddaarrzzaajjąą  ssiięę  ppoopprrzzeezz  ppooppeełłnniioonnee  

bbłłęęddyy..  SSppoorrtt  ttoo  nniiee  zzaawwsszzee  uummiieejjęęttnnoośśccii,,  cczzaasseemm  tteeżż  
sszzcczzęęśścciiee..  DDllaatteeggoo  ssiięę  nniiee  ppooddddaajjęę  ii  pprraaggnnęę  ssppeełłnniićć  

sswwoojjee  mmaarrzzeenniiaa..  

DD..NN..::  DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..  

KOLOR: NIEBIESKI 

KUCHNIA: AZJATYCKA 

MUZYKA: DISCO 

FILM: KOMEDIA 

MOTTO:  

„USTĄP, ABY ZWYCIĘŻYĆ” 

STAN: WOLNY 
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Z życia szkoły … 
 

 

Szkoła dialogu 

Jak co roku Forum Dialogu zorganizowało Galę, aby 

podsumować i docenić działania uczniów z całej Polski, którzy               

w ramach programu Szkoła Dialogu odkrywają żydowską 

przeszłości swoich miasteczek. W tym dniu nie zabrakło  i uczniów 

naszej szkoły, którzy pod kierunkiem trenerów Forum  Dialogu 

Między Narodami p. Doroty Cieślik i p. Marysi Pawlak, od 28 

października do 18 grudnia 2016 r., odkrywali historię 

przedwojennej ludności żydowskiej w Warszawie oraz 

samodzielnie przygotowali projekt, który ma na celu 

upamiętnienie wielowiekowego wspólnego koegzystowania 

Żydów i Polaków w tym samym mieście. Dzięki pracy uczniów 

klasy 2c oraz p. Elżbiety Kunowskiej, p. Joanny Pliszki oraz                         

p. Michała Osypowicza nasza szkoła otrzymała tytuł Szkoły 

Dialogu 2016 

Bal integracyjny – podsumowanie 

1 marca 2017 r. o godz. 9:30 w Sali Kolumnowej Sejmu RP 

Fundacja „Świat na Tak” zaprosiła nas na PODSUMOWANIE XIX 

Integracyjnego Balu Karnawałowego 2017. Najpierw było 

podsumowanie Balu przez Panią Joannę Fabisiak – Poseł na Sejm 

RP, Prezes Zarządu Fundacji „Świat na Tak”, później wręczenie 

podziękowań przyjaciołom Balu i również wręczenie podziękowań 

wolontariuszom i opiekunom szkolnych Klubów Ośmiu. Były także 

występy   artystyczne i poczęstunek. Czas minął nam szybko                      

i bardzo sympatycznie.  

Spotkanie z ciekawymi ludźmi 

We wtorek, 28 lutego, 10-osobowa grupa historyczno-

varsavianistyczna udała się do kina ATLANTIC na poruszające 

spotkanie  ze wspomnieniami z syberyjskiego zesłania. Najpierw 

była projekcja dokumentu pt. KROMKA CHLEBA - według książki 

Dagmary Dworak o powrocie jej ojca Bogusława po 70 latach na 

miejsce zsyłki, po niej rozmowa i czytanie przez Joannę Brodzik 

(siostrzenicę zesłańca) fragmentów książki. To była dla nas 

wszystkich niezwykła lekcja historii, a także spotkanie  z ciekawymi 

ludźmi. 

Teatr Wielki od kulis 

01.02.2017 roku artyści "Sceny na Miłej" oraz sympatycy teatru               

z naszej szkoły, zwiedzili kulisy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

W czasie trwającej wycieczki mieliśmy okazję stanąć na jednej                

z największych scen operowych świata, zobaczyć jej techniczne 

możliwości, zajrzeć do malarni, modelatorni, czy pracowni 

krawieckiej. Sprawdziliśmy, jak głęboki jest kanał orkiestry, 

odwiedziliśmy magazyn kostiumów, widownię Sali Moniuszki, 

foyer.  Na koniec mieliśmy okazję wysłuchać fragmentu opery 

Giuseppe Verdiego pt. „Nabucco”. Na chwilę przenieśliśmy się               

w niezwykły świat opery. 
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WWyyddaarrzzeenniiaa  hhiissttoorriiąą  ooppiissaannee……  

Pedant, pantoflarz czy zjadliwy gnom? 

 

Artykuł poświęcony jest Dowódcom III Rzeszy 

walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej. 

Temat Wehrmachtu, SS, Luftwaffe czy Kriegsmarine 

to u nas w Polsce dalej ciężki orzech do zgryzienia. 

Cały świat żyje przecież generałami amerykańskimi, 

brytyjskimi i radzieckimi, którzy pokonali reżim                      

i prowadzili do boju. Artykuł nie ma na celu zbawiać 

winowajców, ludzi odpowiedzialnych za naszą 

tragedię. Ma na celu pokazać choć trochę ich życie                 

i decyzje. Ich uczucia i zachowania. Zwycięzcy 

napisali historię i przedstawili nam ich (z resztą                 

w większości zasłużenie) jako morderców                       

i zbrodniarzy. Nie chwalę Wehrmachtu, bo jest to 

przede wszystkim zbrodnicza organizacja, mająca na 

rękach krew wielu cywilów i żołnierzy wziętych do 

niewoli. Wielu niemieckich dowódców na procesach 

powojennych usprawiedliwiało się, że nie wiedziało                

o zbrodniach wojennych lub że wypełniali tylko 

rozkazy. Skupmy się na tym jakimi byli ludźmi, na ich 

taktykach, porażkach i sukcesach. Niech świat wie,                

o kim mówi. Nie ma złych narodów, są tylko źli ludzie! 

A wielu z nich,  mimo że to zabrzmi brutalnie, poszli 

jak polscy czy brytyjscy generałowie, za armią                        

i w imię ojczyzny zabijać. Wiem, jak większość ludzi 

nie lubi prologów, więc nie przedłużając już dłużej, 

ZACZNIJMY! 

Feldmarszałek Werner von Blomberg (kryzys 

obyczajowy) - urodził się (kogo to obchodzi?!) - do 

szkoły wstąpił jako młody chłopak. Był typowym 

Prusakiem. Pragnął krwi wrogów i orderów. Był 

postawnym, wysokim mężczyzną, troszeczkę 

wynoszącym głowę nad innych kadetów z racji 

swojego pochodzenia. W tamtym czasie przed Wielką 

Wojną, 90% oficerów Armii Cesarza Wilhelma II 

stanowili mężczyźni szlachetnie urodzeni. Von 

Blomberg był jednym z nich. Do tego świetnie się 

zapowiadał. Błyskawicznie został porucznikiem oraz 

zaczął pełnić funkcje sztabowe. W momencie wybuchu 

Wielkiej Wojny był kapitanem rezerwy. Bardzo szybko 

znalazł się w sztabie Helmuta von Moltke. I tam 

przesiedział całą wojnę. Został odznaczony orderem 

Pour Le Merite (za zasługę) -  najwyższym niemieckim 

odznaczeniem wojennym w czasie I wojny światowej.  

Traktat Wersalski ograniczył armię niemiecką                   

do 10.000 żołnierzy armii zawodowej w polu. Bez 

czołgów, samolotów, ciężkiej artylerii. Dochodziło                     

do takich kuriozów, że ochotnik zgłaszający się                

do wojska nie mógł liczyć na przyjęcie, bo stan był 

pełny i nie było dla niego munduru. Dostawał kartkę                      

z napisem, że jak któryś z naszych chłopców umrze, 

może dostanie szansę.  

W 1927r. Werner von Blomberg został generałem 

majorem, a dwa lata później dowódcą okręgu 

wojskowego w Prusach Wschodnich. Dostał pod 

dowództwo jedną dywizję czyli 1.000 żołnierzy                     

(to sporo zwarzywszy na ogólny stan liczebny wojska 

niemieckiego).  

Jako już nie taki młody oficer, dalej marzył                           

o odrodzonej armii niemieckiej, która w szybkim 

ataku splugawi tych Francuzów i Brytyjczyków, którzy 

zniszczyli jego ukochany kraj i armię. W roku 1932 

wsparł  w  wyborach NSDAP, a w Adolfie Hitlerze 

zobaczył wodza, który da tworzonemu przez niego 

Wehrmachtowi sławę i wojnę. Za swe zasługi, w 1935 

stanął na czele armii jako naczelny wódz i minister 

wojny. 1 kwietnia 1936 został pierwszym 

Feldmarszałkiem III Rzeszy.                                                                                                                                                                          

Afera Blomberga-Fritscha  to uknuta intryga 

polityczna, której punkt kulminacyjny nastąpił w 1938 

roku. To odpowiednio sfabrykowana i sfałszowana 

sprawa natury obyczajowej - posądzenie                                

o homoseksualizm (paragraf 175 kodeksu karnego                    

z 1871 roku) i małżeństwo z byłą prostytutką. Była 

celowo wywołana przez czołowych dostojników                 

III Rzeszy (Hermanna Göringa, Heinricha Himmlera  

i Reinharda Heydricha) i realizowana przez podległe 

im służby (m.in. SS). Chciano w ten sposób  osiągnąć 

partykularne korzyści polityczne, wymierzone 

przeciwko wysoko postawionym wojskowym                       

III Rzeszy: feldmarszałkowi Wernerowi von 

Blombergowi – ministrowi wojny oraz generałowi 

Wernerowi von Fritschowi – Naczelnemu Dowódcy 

Wojsk Lądowych. Blomberg (nieustraszony typowy 

pruski oficer) wziął ślub z młodszą od siebie byłą 

prostytutką. Frisch natomiast został posądzony                     

o homoseksualizm. Hitler, który tak ufał swoim 

wodzom, odwrócił się do nich plecami. Stworzyli mu 

Wehrmacht, a on uwierzył Himlerowi.  

Blomberg miał wybór: rozwód lub odrzucenie 

stanowiska. Odrzucił stanowisko i został 

zdegradowany. Adolf Hitler pozwolił mu zachować 

ordery  z I wojny światowej. Marszałek do końca 

życia nie rozstał się z Orderem Pour Le Merite. 

Generał von Fritsch również został zdegradowany                  

i objął stanowisko dowódcy pułku artylerii. Zginął                   

w czasie kampanii w roku 1939 pod Warszawą na 

wysokości Zacisza. Po wojnie Sowieci zdewastowali 

miejsce jego pamięci.  



 

5 

Oficerowie tacy jak Blomberg stali też na 

przeszkodzie do wojny totalnej. Mówili, że Armia 

Niemiecka gotowa będzie dopiero w 1942 roku.                     

W Marszałku Blombergu, spiskowcy antyhitlerowscy 

szukali wsparcia i przyszłego następcy w rozmowach 

pokojowych z aliantami. Jednakże zawsze odmawiał 

twierdząc: Nie godne zdradzać wodza, nawet gdy 

wódz odtrącił. Było by to zdradą wobec państwa. 

Marszałek nie uczestniczył w żadnych działaniach 

zbrojnych II wojny światowej. Z zeznań Marszałków 

von Leeba i von Rundtstedta (na kilka dni przed 

rozpoczęciem kampanii francuskiej), którzy byli                    

u swego mentora i pierwszego zwierzchnika, który 

promował ich na generałów. Mówił: Tę armię 

tworzyłem i wiem, że atakując Francję, wygracie, ale              

w dalszym terminie z armii niemieckiej i Niemiec nie 

zostanie nic. W roku 1945, kiedy jego słowa się 

ziściły, trafił do niewoli. Ciekawostką jest to, że jak 

oddział amerykańskiej piechoty wpadł do jego 

dworku, aby go aresztować, to najpierw wybił drzwi, 

a potem wrzucił grant, który zniszczył piękne wazy               

i obrazy rodzinne. Marszałek podobno ze strasznie 

poważną miną powiedział do kapitana 

amerykańskiego: „Będzie pan to odkupował”,                     

a następnie wyjął lugera, opróżnił magazynek                      

i zamiast podać go oficerowi amerykańskiemu jako 

trofeum wojenne, zrobił lekki zamach i rzucił w okno 

dodając: To też pan odkupi. Zmarł w norymberskim 

więzieniu sądowym, nie doczekawszy procesu 

dowódców Wehrmahtu w 1946.  

Walczył, choć to złe określenie! Pracował w sztabie 

podczas I wojny światowej. Stał się ikoną 

niemieckiego dwudziestolecia międzywojennego. 

Zjednał sobie generałów i zwykłych żołnierzy. Na 

poligonach spał w namiotach i, tak samo jak w czapce 

Marszałka Rzeszy, widziano go w stalhelmie. Był 

wysokim postawnym mężczyzną, wyglądającym dość 

staro. Elegancki i pedantyczny. Twórca Wehrmachtu, 

który niestety lub i stety, nie przyczynił się do ich 

sukcesów fontowych. 

 

TEKST: D. Motel, IIC

  

 

Z życia szkoły kalendarz na … 

Kwiecień – czwarty miesiąc w roku, wg 
używanego w Polsce kalendarza 
gregoriańskiego, ma 30 dni. Nazwa 
miesiąca (wg Brücknera) pochodzi od 
kwitnących wtedy kwiatów (por. ukr. 
квітень; czes. květen ‛maj’). Dawniej 
używane były również nazwy: łżykwiat 
(lub łudzikwiat), brzezień – od brzozy 
(por. czes. březen i ukr. березень ‛marzec’)      
i dębień (por. czes. duben ‛kwiecień’). 
Łacińska nazwa Aprilis (zobacz: 
kalendarz rzymski) została zapożyczona 
przez większość języków europejskich. 

 

 

                  HARMONOGRAM                Prima aprilis – 01.04.             

             WYDARZEŃ SZKOLNYCH             

             KWIECIEŃ 2017                                       

 
 

    ► Wiosenna przerwa świąteczna 

                       - 13.04. – 18.04. 

 

    ► Dzień Otwarty do gimnazjalistów 
  - 26.04., 18:00 

 

    ► Zakończenie roku szkolnego  

         dla klas III-cich – 28.04. 

KWIECIEŃ 2017 

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 

► Światowy Dzień Szczura - 04.04. 
► Światowy Dzień Zdrowia – 07.04. 
► Dzień Radia – 11.04. 
► Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki – 12.04 
► Dzień Ludzi Bezdomnych – 14.04. 
► Święto Sapera – 16.04. 
► Światowy Dzień Ziemi – 22.04. 
► Międzynarodowy Dzień Solidarności  Młodzieży – 24.04. 
► Międzynarodowy Dzień Sekretarki – 25.04. 

► Światowy Dzień Rysunku Graficznego – 27.04. 
► Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci – 30.04. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aprilis
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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Nie taki dyrektor straszny, jak się wydaje? 
 
Przerwa.  

Na korytarzu młodzi ludzie rozmawiają, hałas. Do sekretariatu wchodzi dwójka licealistów i natychmiast chcą rozmawiać                       

z panią dyrektor. Prawie bez pytania przechodzą przez sekretariat i idą do gabinetu najważniejszej osoby w szkole. 

Dlaczego nie zostali wysłuchani?  

Dlaczego dyrektor nie miał dla nich czasu, natychmiast i w tej chwili? 

Człowiek to istota społeczna, każdy z nas żyje pośród innych osób, w określonej strukturze społecznej i kulturze. 

Znajomość zasad obowiązujących w danej grupie świadczy o dojrzałości społecznej, kulturze osobistej, inteligencji. 

Każdego dnia, w codziennym życiu, nawet o tym nie myśląc, w interakcji z drugą osobą wykorzystujemy umiejętności  

społeczne. W literaturze opisano ich około pięćdziesięciu. 

Warto pamiętać, że w spotkaniu z drugą osobą ludzie najczęściej zachowują się na 4 różne sposoby: agresywnie, 

asertywnie, manipulacyjnie i ulegle. 

Sposób który wybieramy determinuje odpowiedź drugiej strony, uzyskamy to, czego chcieliśmy lub nie, mamy szansę 

uzyskać to, czego oczekujemy kolejnym razem lub nie, nic nie załatwimy, stracimy przyjaciela, zostaniemy „ukarani”. 

Co mogliby zrobić uczniowie, żeby zwiększyć szanse przedstawienia swojej sprawy dyrektorowi? 

Arnold Golstein, twórca ART. (trening zastępowania agresji) powiedziałby, użyć umiejętności społecznej „Przygotowanie 

do trudnej rozmowy”, czyli: 

1. Pomyśl, o czym chcesz rozmawiać z druga osobą. 

2. Zastanów się, jak możesz się czuć podczas rozmowy i jak może się czuć twój rozmówca. 

3. Zastanów się, gdzie i kiedy przeprowadzisz rozmowę. 

4. Pomyśl, w jaki sposób możesz powiedzieć to, co chcesz. 

5. Pomyśl, co druga osoba może ci odpowiedzieć. 

(za umiejętnościami społecznymi opracowanymi przez Małgorzatę Rossa – Kalenik, Jolantę Kowalczyk – Teleszyńską, 

Warszawa 2013 r.) 

Ja dodam jeszcze, zastanów się nad miejscem i czasem, kiedy chciałbyś porozmawiać z dyrektorem i nie zapominaj                      

o formach grzecznościowych. Co mam na myśli? 

Dzień dobry, przepraszam, dziękuję. 

Czego zabrakło wyżej przedstawionym uczniom? 

Dyrektor to najbardziej zajęta osoba w szkole, nie zawsze ma czas, żeby rozmawiać z uczniami, ma mnóstwo spraw do 

załatwienia, o których uczeń nie wie. Warto zawsze zapytać czy dyrektor ma dzisiaj czas na rozmowę z  wami, jeśli w tej 

chwili nie może, to zapytać, na kiedy możecie się umówić. 

Przed umówionym spotkaniem warto przygotować się. Ustalić, co i w jaki sposób chcę powiedzieć, nawet zapisać                               

w punktach. Przemyśleć wszystkie punkty. Na koniec podziękować za poświęcony czas i uwagę. 

Zostało tylko zastosować i życzyć powodzenia.  

 

TEKST: p. pedagog M. Maślana
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O wszystkim i o niczym! 

        REFORMA EDUKACJI
OCZAMI UCZNIA… 

 

Prawdopodobnie większość średnio zorientowanych ludzi wie o zbliżającej się reformie edukacji. Trudno by o niej nie 

słyszeć, bowiem co rusz pojawiają się nowe dane, dyskusje, argumenty i kontrargumenty. Mimo wszystko przybliżę 

kilka podstawowych informacji dla lepszego zrozumienia dalszej części artykułu. Należy wiedzieć, że reforma 

edukacji nie jest pomysłem nowym, który pojawił się nagle w październiku 2016 roku. Reforma była jednym                       

z najważniejszych punktów na liście obietnic wyborczych PiS w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2015 

roku, o którym każdy świadomy wyborca wiedział, dlatego absolutnie jego wdrażanie nie powinno nikogo dziś 

dziwić. W styczniu tego roku reforma weszła w życie, a 1 września zostanie wdrożona w szkołach. Niektórzy nigdy 

nie wiedzą czego chcą, toteż odnosi się wrażenie, że sporej liczbie rodaków z różnych przyczyn nie podoba się 

reforma, za którą jeszcze nie tak dawno opowiadała się większość społeczeństwa. Kilka lat temu, dało się słyszeć 

wszechobecne narzekania na system gimnazjów, obwiniano go za problemy z młodzieżą i wyniki w nauce - każdy 

chciał powrotu starego, sprawdzonego systemu ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum/ 

pięcioletniego technikum. Kto tak naprawdę jest przeciwko reformie edukacji? Oglądając telewizję, czytając 

wypowiedzi różnych osobistości, dochodzi się do wniosku, iż nie jest to żadnym razie reprezentatywna grupa 

Polaków. Najczęściej są to nauczyciele, samorządy terytorialne, opozycja polityczna oraz popierające je media - 

słowem garstka krzykaczy. Ta grupa ludzi poczuła się zagrożona, właściwie z nieznanych przyczyn, bowiem pani 

minister Zalewska szybko uspokoiła pracowników szkół i dosyć jasno wyraziła się, że zwolnień nie będzie,                               

a to dlatego, że po likwidacji gimnazjów, szkoły średnie i podstawowe będą miały więcej uczniów, których ktoś musi 

uczyć. W założeniu nauczyciele gimnazjów zostaną rozlokowani do podstawówek i szkół średnich wedle potrzeb. 

Więcej uczniów w budynku, to więcej nauczycieli, w rzeczywistości nic się nie zmienia. Przyjmując czarny 

scenariusz sporadycznych zwolnień, na pewno nie mają 

czego obawiać się przykładni pracownicy, a nawet jeśli                        

w jakiejś mierze problem ich dotknie, to z pewnością znajdą 

równie dobrą pracę, a nawet lepszą.  

Opozycja, której słupki popularności lecą ciągle w dół, 

próbuje za wszelką cenę zwrócić swoją uwagę poprzez 

rozdmuchiwanie fałszywych pogłosek czy straszenie 

zwolnieniami, kreując się jednocześnie na wybawicieli                   

z opresji. Nikt by się tym nie przejął, gdyby nie wsparcie 

prywatnych mediów, które swoją narracją i zasięgiem 

podburzają Polaków przeciwko reformie, za którą całkiem 

niedawno się opowiadali i próbują ze sprawy zrobić 

problem wagi galaktycznej. W rzeczywistości nikogo to nie 

obchodzi - dzieci nie mają o polityce zielonego pojęcia,                 

a rodzice cieszą się, że ich dzieci będą uczyć się w sprawdzonym systemie. Opozycja uczyniła sprawę reformy 

edukacji swoją szopką, politycznym show, dzięki któremu próbuje zaistnieć - nie chodzi wcale o interes nauczycieli 

czy kogokolwiek. Natomiast realne kłopoty mogą mieć gminy i powiaty, które muszą przebudowywać całą strukturę 

szkół pod nowe prawo. Bardzo często idzie za tym brak organizacji, do tego stopnia, że nie wiadomo do której szkoły 

chodzić będą kolejni uczniowie. W teoretycznej miejscowości, w której są trzy szkoły: podstawowa, gimnazjum                                     

i średnia, usunięte zostanie gimnazjum, a jego budynek zostanie przemieniony w kolejną szkołę średnią lub 

podstawówkę. Niestety tu pojawia się problem, gdyż w takim wypadku jeden poziom szkolnictwa będzie 

przeładowany nadmiarem uczniów, a kolejny będzie świecić pustkami - obecnie uczniowie są rozlokowani po równo 

we wszystkich trzech szkołach w takiej miejscowości. Reforma edukacji ma niewątpliwie znacznie więcej zalet niż 

minusów. Uczniowie w trudnym wieku dojrzewania nie będą zmieniać swojego sprawdzonego, stałego otoczenia,            

a przyjaźnie będą utrzymywały się dłużej. Obecnie większość uczniów idących gimnazjum nie zna pozostałych 

kolegów, przez co część z nich natarczywie usiłuje pokazać swoją siłę czy wyższość. Niektórzy z nich próbują 

popisywać się wulgarnością, paleniem, pijaństwem i całą resztą nieprzyzwoitych zachowań. Jest to ogromny                        

i pozytywny czynnik wychowawczy. Usunięcie gimnazjum niesie ze sobą korzyści edukacyjne. Nie będzie już takiej 

sytuacji jak dotychczas, w której większość gimnazjum (poza nielicznymi przedmiotami i tematami) to powtórka 

podstawówki z lekkim rozszerzeniem wiadomości. Gimnazjum w rzeczywistości jest przedszkolem dla szkoły 

średniej. Obecnie tematy będą powtarzały się znacznie rzadziej, a to wszystko dzięki ciągłości edukacji – nauczyciele, 

którzy uczą Cię od czwartej aż do ósmej klasy podstawówki (w sumie pięć lat) doskonale wiedzą czego swoich 

uczniów nauczyli, co należy dociągnąć i na czym skupić się najbardziej. Korzyści edukacyjne to nie tylko lepsze 

środowisko nauczania, a przede wszystkim nowa podstawa programowa dla wszystkich etapów nauczania. Do 

podstawówek zostaną wprowadzone takie przedmioty jak geografia, biologia, chemia, fizyka, a nawet edukacja dla 



 

8 

bezpieczeństwa. Może się to dla niektórych uczniów wydawać sporo, ale wiedza w tak młodym wieku przyswaja się 

szybciej i łatwiej, a ta zaowocuje lepszymi wynikami w przyszłości. Na reformie zyskają dzieci zamieszkujące małe 

miejscowości i wsie. Choć może się to warszawiakom w głowie nie mieścić, wiele miejscowości nie posiada obecnie 

gimnazjów, a jedynie szkoły podstawowe - po jej ukończeniu zmuszeni są do dojazdów do pobliskich miejscowości, 

co jest raczej kłopotliwe dla młodych uczniów i ich rodziców.  W ośmioletnich podstawówkach dzieci będą spędzały 

dwa lata dłużej, a więc dłużej będą mogły uczyć się w swoich miejscowościach. Dzieci będą mogły poświęcić więcej 

czasu na naukę, a rodzice nie będą martwili się o swoje wciąż małe dzieci. Podsumowując, nowa reforma edukacji ma 

swoje silne zalety, które przyczynią się do zwiększenia poziomu polskich szkół. Oczywiście, nie ma róży bez kolców, 

być może niektórzy ludzie stracą pracę, chociaż szczerzę wierzę, że dotknie to ułamka spośród personelu szkół. 

Ponadto wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy z łatwością znajdą nową, być może lepiej płatną posadę - 

niekoniecznie w szkole. Reforma polskiego szkolnictwa wygląda obiecująco, dlatego optymistycznie spoglądam                  

w przyszłość. 

 

TEKST: E. Korus, III D 

 

OCZAMI PROFESORA… 

 

Dlaczego kolejny rząd to kolejna reforma? My Polacy chyba już tacy jesteśmy, iż znamy się na wszystkim: piłce, 

polityce, zdrowiu oraz oczywiście na edukacji! Zawsze słyszymy zapewnienia, że jak my dojdziemy do władzy,                   

to będzie lepiej, będziemy słuchali głosu suwerena i fachowców, że jak reforma, to zaplanowana z głową. Podobne 

zapewnienia słyszałem z ust naszej pani minister, jeszcze gdy nie była ministrem, że jest potrzebna reforma, ale 

reforma dobrze przygotowana, podobna do tej fińskiej, którą przygotowywano siedem lat. Niestety, krótka jest pamięć 

naszych polityków i to niezależnie od obozu partyjnego! 

„Obyś cudze dzieci uczył”, tak mawiali już starożytni i to nie była wypowiedź pozytywna. Ale cóż, każda rewolucja 

potrzebuje ofiar, tym razem to nasi uczniowie i my zostaliśmy złożeniu na „ołtarzu zmian”. Wydaje się, że zmiany                 

są słuszne i potrzebne, mają popychać świat i nas do przodu. Często słyszało się, że gimnazja to „zło”, ale niezależne 

badania instytucji oświatowych pokazują, iż nie do końca to prawda. Jeśli mnie pamięć nie myli, to rząd Jerzego 

Buzka wprowadził nam reformę gimnazjalną i to hucznie. Miało się ono kończyć egzaminem wzorowanym na 

przedwojennej małej maturze. Tyle że z tego nic nie wyszło, tamta matura otwierała przed uczniami świat pracy,                    

a dzisiejszy egzamin gimnazjalny nie daje dosłownie nic! Jestem z pokolenia „40-tki” i swojego czasu skończyłem 

socjalistyczną szkołę podstawową, ośmioklasową i, pomijając różne naleciałości tamtego systemu, ta szkoła naprawdę 

była dobra. Historia uczy, że każdy ustrój totalitarny dba o oświatę finansowo. 

Popatrzmy na Białoruś. 

Ja osobiście jestem przerażony jakimkolwiek fanatyzmem, nie rozumiem drugiego 

człowieka, który nienawidzi innej osoby, można się nie zgadzać z drugą osobą, ale 

nie należy jej lżyć, poniżać czy wyśmiewać się z niej. 

My Polacy byliśmy kiedyś dumni z wielu rzeczy, teraz już, niestety, coraz mniej, 

jedną z nich była nasza edukacja. Nie rozumiem tempa tych zmian, szybkości ich 

wprowadzania, braku konsultacji ze środowiskiem, tu nikt nikogo nie pyta o zdanie, 

wygrałem więc moje jest najważniejsze, a co gorsze ja wiem lepiej i wiem jak                     

to zrobić!  

To, że konieczna jest reforma nie ulega wątpliwości, ale trzeba popatrzeć na 

konsekwencje jej wprowadzania, za każdą reformą są ludzie, a edukacja to przyszłość 

nie tylko naszych dzieci, ale także i nasza. Czuję się troszkę jak w poprzednim 

systemie, ktoś myśli za mnie, za mnie podejmuje decyzje i wie także za mnie, co jest 

dla mnie najlepsze. To już było, lecz chyba historia nas nic nie nauczyła. Może jej nie 

znamy, a przecież w naszym parlamencie jest tak wielu historyków… Po 1989 roku 

staraliśmy się dociekać prawdy, oczywiście z różnym skutkiem, ale jak słyszę                    

od mojego „Guru historycznego”, pewnego profesora UW, że poproszono go o napisanie podstawy programowej                       

z historii dla liceów w trzy dni, to mnie pusty śmiech ogarnia. Gdy moja koleżanka pokazuje mi nową podstawę 

programową dla 4 klasy podstawówki, a w roku 1980 nie ma miejsca na Lecha Wałęsę, to już nie śmiech, to … 

przypominam sobie słowa Józefa Tischnera o trzech prawdach! Wydaje mi się, że ta reforma mierzy się z Wielką 

Pardubicką, szybko, szybciej, najszybciej. Lecz czy o to chodzi? Mam nadzieję, że tymi słowami nie naraziłem się 

wszystkim, nie będę czarną owcą w stadzie.  

Wielki Polak Jan Karol Chodkiewicz powiedział pod koniec XVI wieku „nikła mądrość rządzi światem”, a starożytni 

Rzymianie już wiedzieli, że głupim społeczeństwem łatwo się rządzi „chleba i igrzysk”. Nie chciałbym, aby takie 

było polskie społeczeństwo przyszłości! „Takie będą Rzeczypospolite jak jej młodzieży chowanie ….”. 

 

TEKST: prof. M. Gudziak 
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Uwaga, nauka idzie!                                                                                           
 

Najpiękniejsze  

     odkrycia 
 

 
Przyroda czasem odpowiadała na pytania człowieka jednoznacznie i krótko. Aby tak się stało, potrzeba było ciekawskiej duszy 

i kilku rzeczy znajdujących zwykle się pod ręką. Tak powstawała nauka. 
 

Parę lat temu, gdy czytałem o superstrunach drgających w dziesięciu wymiarach albo o kwantowych komputerach 

rozwiązujących problemy w równoległych wszechświatach, zacząłem odczuwać pewną nostalgię. Uwielbiam wielkie 

spekulatywne teorie i podziwiam ich twórców, ale czasami ich poziom abstrakcji jest tak wysoki, że przyprawia o zawrót 

głowy. Stwierdziłem, że muszę wrócić na ziemię. 
 

Złapałem się też na biadoleniu nad tym, jak dalece nauka stała się sportem zespołowym. Sławione tak często w gazetach 

eksperymenty, jak sekwencjonowanie genomu, udowodnienie istnienia najwyższego kwarku czy odkrycie nowej planety dzięki 

analizie drgań dalekiej gwiazdy, kosztują miliony funtów i prowadzone są przez zespoły, które urosły do wielkości małych 

korporacji. Zatęskniłem za dawnymi czasami, kiedy coś nowego o fundamentalnym znaczeniu mogło zostać wydarte naturze za 

sprawą pojedynczego umysłu i jednej pary rąk. Zacząłem więc układać listę, która przerodziła się w książkę zatytułowaną 

„Dziesięć najpiękniejszych eksperymentów”. 
 

Chodzi tu o piękno w klasycznym sensie. Logiczna prostota aparatury, podobnie jak logiczna prostota analizy są tak klarowne 

jak proporcje greckiej rzeźby. Chodzi niekoniecznie o historie wybitnych odkryć – nieraz niespodziewanych, tak jak                       

w przypadku śledzenia przez Galileusza księżyców Jowisza czy obserwacji zięb przez Darwina. Wybrałem sytuacje, gdzie 

przy użyciu materiałów znajdujących się pod ręką ciekawska dusza znalazła sposób na zadanie pytania przyrodzie i otrzymała 

krótką, jednoznaczną odpowiedź. 
 

1. Galileusz (1564-1642) 

 

Jak głosi legenda, chcąc zbadać działanie przyciągania, Galileusz zrzucił z Krzywej Wieży w Pizie dwie kulki, jedną ciężką i drugą lekką, 

udowadniając, że spadają na ziemię w tym samym czasie. Historycy podważają tę wersję – mówią, że w rzeczywistości eksperyment był dużo 

lepszy. Włoski uczony wydrążył rowek wzdłuż środka deski o wymiarach około 6 metrów na 25 centymetrów. Potem postawił ją pod kątem                 

i zmierzył, jak szybko kulki staczały się po wyżłobieniu. Odkrył, że pokonany dystans jest proporcjonalny do kwadratu czasu, który upłynął. 

Ale jakim cudem w erze przed zegarkami Galileusz wyliczył to tak precyzyjnie? Prawdopodobnie wykorzystał do tego muzykę. Na torze kulki 

umieścił progi z katgutu, podobne do tych na lutni. Gdy tocząca się kulka uderzała o progi, Galileusz śpiewał pieśń, używając przedtaktów do 

zmierzenia czasu ruchu i odkrycia nowego prawa. 

 

2. William Harvey (1578-1657) 

 

Galen nauczał, że ciało ludzkie zawiera dwa odrębne układy naczyniowe: niebieski, „wegetatywny” płyn, eliksir odżywiania i wzrostu, krążył                   

w żyłach, podczas gdy jasnoczerwona „witalna” ciecz przemieszczała się w tętnicach, pobudzając mięśnie i stymulując ruch. Niewidzialne 

duchy, czyli „pneuma”, powodowały ruch płynów w przód i w tył, podobnie jak dzieje się z przypływami. Serce, rozszerzające się i kurczące 

niczym miech, było tylko dodatkiem. Harvey miał co do tego wątpliwości. Rozciął ciało węża i za pomocą kleszczy przyszczypnął główną żyłę 

(vena cava) tuż przed jej wlotem do serca. Naczynia poniżej blokady opróżniły się z krwi, a serce stawało się coraz mniejsze i bledsze, jakby 

miało umrzeć. Kiedy Harvey puścił zacisk, napełniło się na nowo i powróciło do życia. Przyszczypnięcie głównej tętnicy serca dało odwrotny 

efekt: miejsce między kleszczami a sercem nabrzmiało krwią, nadmuchując się jak balon. To nie niewidzialne duchy, lecz serce stanowiło 

główny silnik, wysyłający czerwoną krew do najdalszych zakątków ciała, gdzie wpływała do niebieskawych żył, a potem wracała do serca, aby 

się odnowić. Był tylko jeden rodzaj krwi, który poruszał się w okręgu – innymi słowy: krążył. 

 

3. Isaac Newton (1642-1727) 
W tamtych czasach wielcy naukowcy europejscy sądzili, że białe światło jest czyste i pierwotne. Kiedy odbijało się od kolorowego przedmiotu 

albo przechodziło przez zabarwiony płyn lub szkło, nabierało w jakiś sposób koloru – czymkolwiek ów „kolor” był. Siedząc w ciemnym pokoju na 

swej rodzinnej farmie w Woolsthorpe, Newton wpadł na pewien pomysł. Wyciął dziurę w okiennicy i przepuścił promienie słoneczne przez 

pryzmat, rozszczepiając światło na podłużne widmo optyczne. Potem skierował je przez drugi pryzmat. Światło znów było białe. Wreszcie 

pozwolił przejść przez drugi pryzmat kolorom, jednemu po drugim. Począwszy od czerwieni, idąc w kierunku błękitu, każdy kolejny kolor był 

coraz bardziej złamany przez szkło. Światło, jak odkrył Newton, „składa się z promieni ulegających różnym załamaniom”. Biały kolor okazał się 

mieszanką – nie zwykłą barwą, lecz kombinacją ich wszystkich, „heterogeniczną miksturą różnie załamujących się promieni”. 

 

http://portalwiedzy.onet.pl/3412,,,,galileusz,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/14542,,,,galen,haslo.html
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4. Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) 
 

Popularny w XVIII wieku pogląd głosił, że rzeczy palą się, ponieważ zawierają składnik zwany flogistonem. Jeżeli podpaliło się kawałek 

drewna, wydzielał tę tajemniczą substancję pozostawiając tylko kupkę popiołu. Logiczne było więc, że drewno składało się z flogistonu                        

i popiołu. Podobnie metal podgrzewany na intensywnym ogniu zmieniał się w kruchą, białawą substancję zwaną wapnem (calx). Metal składał się 

zatem z flogistonu i wapna. Ale Lavoisiera niepokoiła jedna rzecz: po wydzieleniu flogistonu wapno było cięższe od pierwotnego metalu. Jak 

więc flogiston mógł ważyć mniej niż zero? Podgrzewając w butli rtęć, uczony udowodnił, że przy formowaniu się wapna coś zostało wessane                   

z otaczającego powietrza. Wyizolował ten gaz i podpalił knot, zauważając, że pali się z „olśniewającą jasnością”. Wapno nie było metalem bez 

flogistonu, lecz metalem połączonym z substancją, którą Lavoisier nazwał później tlenem. W butli pozostał gaz, który gasił płomienie – 

nazywamy go azotem. Ogień i rdza wywoływały podobne reakcje. Lavoisier odkrył naturę utleniania oraz chemiczny skład powietrza. 

 

5. Luigi Galvani (1737-1798) 
 

Pewnego razu w Bolonii Galvani zauważył ze zdumieniem, że noga poćwiartowanej żaby drgnęła, gdy jego asystent uruchomił generator prądu 

statycznego w innej części laboratorium. Podobny efekt miał miejsce podczas burzy z piorunami. Co jeszcze bardziej niezwykłe, Galvani 

odkrył, że noga żaby najwyraźniej sama z siebie poruszała się, gdy zwisała z haka, nawet przy bezchmurnej pogodzie. Doszedł więc do 

wniosku, że zadziałało coś w rodzaju zwierzęcej elektryczności. Jego rodak Alessandro Volta był równie pewien, że elektryczność nie ma 

charakteru biologicznego, lecz pojawiła się wskutek zetknięcia dwóch różnych metali: noga żaby zwisała z mosiężnego haka na żelaznej 

szynie. Choć żaden z uczonych tego nie dostrzegł, obaj byli blisko prawdy. Volta potwierdził potem, że elektryczność może powstać przy 

kontakcie dwóch metali – wynalazł baterię. Ale Galvani pokazał, że elektryczność występuje również w ciele. Przy użyciu szklanego przyrządu 

w rozkrojonym ciele żaby naprowadził jeden zerwany nerw na drugi. Nie było kontaktu z żadnym metalem, ale gdy nerw dotknął nerwu, 

mięsień skurczył się tak gwałtownie, jak gdyby ktoś użył przełącznika. 

 

6. Michael Faraday (1791-1867) 
 

W młodości Faraday przeprowadził serię eksperymentów pokazujących związek między elektrycznością a magnetyzmem, konstruując przy 

okazji elektryczny silnik i dynamo. Jednak w wieku 53 lat wpadł w głęboką depresję. Być może dopiero zalotna korespondencja od lady Ady 

Lovelace, córki Byrona, pomogła mu wyjść z dołka. Postanowił wykazać, że elektryczność i magnetyzm są powiązane ze światłem. Używając 

lampy naftowej Arganda, Faraday puścił spolaryzowane światło przez bryłę szkła, obok której ustawił silny elektromagnes. Trzymając przy 

oku filtr polaryzujący, zwany pryzmatem Nicol, obracał go, aż światło zgasło. Potem włączył prąd. Obraz płomienia nagle pojawił się                         

z powrotem. Wtedy wyłączył magnes i płomień zniknął. Wynalazca zrozumiał, że pole magnetyczne wykrzywiało snop światła – a kiedy 

biegunowość pola została odwrócona, promień światła obracał się w drugą stronę. Faradayowi udało się połączyć dwie siły i udowodnić, że 

światło jest w istocie formą elektromagnetyzmu 

 

7. James Joule (1818-1889) 
 

Lavoisier rozprawił się wprawdzie z flogistonem, ale przed śmiercią zdążył wprowadzić pojęcie cieplika, niewidzialnej substancji – „delikatnej 

cieczy”, która miała przenosić ciepło. Twierdził, że jeśli włożymy do ognia metalowy pogrzebacz, cieplik podejdzie wyżej, aż poczujemy ciepło 

w rączce. Według jego teorii rzeczy stają się gorące, gdy je pocieramy, ponieważ naruszamy powierzchnię i wypuszczamy trochę cieplika na 

zewnątrz. Ale dlaczego, bez względu na to, jak długo pocieramy, ciepło wciąż się wydziela? Albo w każdym przedmiocie są nieskończone 

zapasy cieplika, albo, jak podejrzewał Joule, ciepło jest czymś zupełnie innym. Za pomocą bloków i ciężarków zakręcił kołem łopatkowym 

wewnątrz naczynia z wodą i uważnie mierzył zmianę temperatury. Ruch koła ocieplał wodę, a zależność była jasno określona: ogrzanie jednego 

funta cieczy o jeden stopień wymagało 772 stopofuntów pracy. Joule odkrył, że ciepło nie jest rzeczą – jest postacią ruchu. 

 

8. A.A. Michelson (1852-1931) 
 

Dla żołnierza marynarki, takiego jak Michelson, niewyobrażalne było, by Ziemia mogła dryfować w bezkresie, bez punktów orientacyjnych 

pozwalających na pomiar. Postanowił więc udowodnić istnienie eteru, stałego składnika wszechświata i substancji, w której pływa nasza 

planeta, gdy porusza się w przestrzeni. W jego eksperymencie dwa promienie światła biegły w prostopadłych kierunkach. Snop poruszający 

się pod prąd, z orbitą ziemską, według Michelsona miał być spowolniony przez powiew eteru, podczas gdy drugi promień nie powinien podlegać 

aż takiemu wpływowi. Porównując ich prędkości za pomocą interferometru, badacz chciał obliczyć ruch Ziemi w stosunku do kosmosu. Coś 

jednak nie wyszło: szybkość obu promieni była taka sama. Z pomocą Edwarda Morleya Michelson wykonał dużo dokładniejsze pomiary. Wciąż 

nie natrafił na ślad eteru. W rzeczywistości eksperyment okazał się piękną 

porażką. Jak udowodnił później Einstein, nie jest możliwe istnienie stałej 

przestrzeni ani nawet stałego czasu. Kiedy poruszamy się we Wszechświecie, 

nasze miarki kurczą się i rozszerzają, nasze zegarki biegną szybciej i wolniej – 

wszystko po to, by zachować jedyny rzeczywisty standard, którym nie jest 

eter, lecz prędkość światła. 

 
George Johnson, „The Ten Most Beautiful Experiments” 
 

Źródło: 

http://portalwiedzy.onet.pl/4868,16925,1487731,1,czasopisma.html 

 



 

11 

Z przymrużeniem oka …  

Elektryzujący powrót do przyszłości 

W latach 80-tych ubiegłego wieku muzycy zaczęli fascynować się  nietypowymi brzmieniami,  które 

mogli wydobywać z powszechnych wtedy syntezatorów, automatów perkusyjnych i samplerów. 

Wtedy właśnie rozpoczęła się era szeroko pojętego synthpopu, a także tworzenie wielu jego odmian, 

których nie sposób tu wymienić. Największymi gwiazdami tego okresu niewątpliwie są takie 

formacje jak: Depeche Mode, Kraftwerk czy Eurythmics.  

Muzyka syntezatorowa kojarzy się niejednemu z amerykańskimi filmami, takimi jak Terminator, 

Gliniarz z Beverly Hills czy innymi klasykami oglądanymi jeszcze na kasetach VHS. Neonowa 

fioletowo-różowa stylistyka, stare sportowe samochody, magnetowidy, walkmany, stare konsole np. 

Pegasus,  i  tematyka science- fiction – to wszystko na myśl przywodzi nam właśnie tamte czasy                    

i muzykę. 

Od roku 2010 zauważono nagły powrót tego nurtu muzycznego. Młodzi artyści, zainspirowani 

właśnie hitami ubiegłego wieku, zarówno filmowymi, jak i muzycznymi, postanowili odkurzyć 

trochę temat i dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu mogli zacząć dzielić się swoimi 

utworami bezpośrednio w sieci i tworzyć je bez potrzeby posiadania wielkiego studia i szeregu 

drogich syntezatorów. Niewątpliwie dużo można tu zawdzięczać nakręconemu w 2011 roku filmowi 

pt. ,,Drive”, który utrzymany był w klimacie lat 80-90-tych,  a ścieżka dźwiękowa była właśnie 

pierwszym przejawem powrotu muzyki synthwave. W tym samym roku utworzono sieć New Retro 

Wave, skupiającą nowych artystów pasjonujących się tworzeniem muzyki w klimacie starej 

elektroniki.  Wirus synthwave opanował dużą część społeczeństwa. Można znaleźć liczne grupy                   

i fora zrzeszające wszystkich pasjonatów, a także tysiące filmików w serwisie YouTube. 

Obecnie coraz więcej światowych artystów zawiera w swoich teledyskach elementy nurtu 

synthwave, a także stylizują się na minione lata, np. w teledysku  do piosenki ,,Party Monster” 

amerykańskiego muzyka The Weeknd. Stacja Netflix wypuściła serial pt. ,,Stranger Things”                        

z wyśmienitą ścieżką dźwiękową pełną syntezatorowego brzmienia. Całość fabuły stylizowana jest 

również ostatnimi latami XX wieku. 

Osobiście też dałam się porwać magii tej muzyki i naprawdę jest ona godna 

polecenia. Każdy może znaleźć coś dla siebie, od ścieżek dźwiękowych do gier 

i filmów, po mroczne i mocno elektroniczne utwory z pazurem i dyskotekowe 

piosenki do tańczenia.  

Mam nadzieję, że ta moda już nie odejdzie.  

 

 

 

 

TEKST: A. Berkowska, IIIC 
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WYWIAD UCZNIÓW Z KLASY IIB  

Z JULIUSZEM SŁOWACKIM 

   

- Witamy Cię, drogi Juliuszu. Naszą uwagę zwrócił utwór 

pod tytułem ,,Smutno mi, Boże!", napisany przez Ciebie 

w trakcie podróży do Ziemi Świętej w 1836 roku. 

Chcielibyśmy zadać Ci kilka pytań i zagłębić się                    

w temat utworu. 

- Witam serdecznie. Jest mi bardzo miło w związku                         

z Waszym zainteresowaniem. Z chęcią odpowiem na 

wszelkie pytania.  

- Czym Hymn odzwierciedla Twoje osobiste przeżycia?  

- Można powiedzieć, że poniekąd tak. Podczas 

powstania opuściłem kraj, wyjeżdżając z misją do Anglii. 

Tam też dowiedziałem się o klęsce Polaków. 

Postanowiłem nie wracać do ojczyzny, dobrowolnie 

wybrałem wygnanie. Sam do końca nie wiem, czym 

kierowałem się podejmując tę decyzję. Tułałem się po 

świecie. Nigdzie nie mogłem znaleźć sobie miejsca.  

- Rozumiemy. Naszym zdaniem osoby, które zostały 

zmuszone do emigracji są w gorszej kondycji 

psychicznej. Jak wygląda ta sytuacja u Ciebie? Czy 

emocje zawarte w „Hymnie” możesz przypisać sobie?  

- Wygnanie bardzo wpłynęło na moją kondycję 

psychiczną. Tak jak opisuję w utworze, towarzyszył mi 

smutek, żal oraz tęsknota za ojczyzną. Żałuję podjętej 

decyzji i gdybym tylko mógł cofnąć czas, zostałbym             

w moim ojczystym kraju, nawet, gdyby groziła mi śmierć.  

- Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Przykro nam                       

z powodu zaistniałej sytuacji, lecz wiemy, że jesteś 

silnym i wartościowym człowiekiem. Życzymy 

powodzenia. 

 

 

TEKST:  

R. Fijałkowska, M. Pietrucha, S. Strzelczyk, H. Szustak, IIB. 
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„MŁYN I KRZYŻ” 
film w reżyserii Lecha Majewskiego to adaptacja 

książki Michaela Gibsona, poświęconej obrazowi "Droga krzyżowa" pędzla Pietera Bruegla. 

 

W rolach głównych wystąpili m.in.: Rutger Hauer jako Peter Bruegel, Michael York jako Nicolaes Jonghelinck, 

Charlotte Rampling jako Maria, Joanna Litwin jako Marijken, żona Bruegla, Marian Makula jako młynarz. 

 

Akcja filmu rozgrywa się w roku 1564, w którym Bruegel namalował swoje dzieło. Umownie, w granicach 

jednego dnia, rekonstruowane są zdarzenia, jakie złożyły się na obraz finalny, znany z Drogi krzyżowej. 

Jedną z głównych postaci filmu jest młody mężczyzna, mieszkaniec wsi, który ginie męczeńską śmiercią za 

głoszenie herezji. W tle, na drugim planie, ukazana jest droga krzyżowa Chrystusa. Widz obserwuje ją                       

z perspektywy Pietera Bruegla tworzącego swój obraz, jego przyjaciela i mecenasa, bankiera Nicolaesa 

Jonghelincka, a także matki, Marii. 

W Niderlandach trwa okres ucisku politycznego i religijnego. Panujący hiszpańscy Habsburgowie, wyznawcy 

katolicyzmu, krwawo zwalczają reformację. W tych realiach historycznych Pieter Bruegel maluje swoje 

dzieło - niezwykły obraz zatytułowany "Droga krzyżowa". Prawie 450 później inny wizjoner swojej epoki 

postanawia na oczach widzów powołać ten 

obraz do życia, z całym jego pięknem, 

surowością  i okrucieństwem. Udowodnia tym 

samym, że nie istnieją dla niego granice 

wyobraźni. "Młyn i krzyż", dzieło Lecha 

Majewskiego, wpisuje się w nowy nurt 

wizjonerskiego kina. To opowieść o artyście, który 

staje się demiurgiem świata, może go zatrzymać 

w jednej chwili i utrwalić na zawsze.                       

W dn. 12.12.2016 r. uczestniczyłam w spotkaniu 

autorskim z Lechem Majewskim oraz projekcji 

tego wielkiego dzieła w kinie "Atlantic". Majewski 

wydaje się być uważnym obserwatorem 

codzienności, człowiekiem pracowitym                        

i konsekwentnym, co ewidentnie przekłada się 

na jego twórczość. Nie ma co ukrywać, „Młyn                 

i krzyż” to wielkie dzieło. Dla inteligentnego                          

i wnikliwego odbiorcy. Film polecam wszystkim 

tym, którzy od kina oczekują czegoś więcej. Nie 

zrelaksujecie się, nie "wyłączycie" mózgu, nie 

zaryczycie ze śmiechu. Jestem pewna, że "Młyn              

i krzyż" zmusi Was do refleksji  

nad kruchością, ulotnością ludzkiego życia oraz 

rolą jednostki w społeczeństwie i jej miejscu                    

w przyrodzie. 

 

TEKST: J. Zakrzewska, IIIC 
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JESUS CHRIST     

        SUPERSTAR 
To jeden z najsłynniejszych rock musicali świata.  
Jego premiera w Teatrze Roma odbyła się przed ubiegłoroczną Wielkanocą, i podobnie jak w tym roku, 
odnosząc nieprzeciętny sukces zarówno wśród Widzów jak i recenzentów. 
Gwiazdą Sceny Koncertowej Teatru Rampa był wokalista Jakub Wocial oraz choreograf i tancerz Santiago 
Bello. Jakub i Santiago porwali publiczność swoją twórczą energią oraz śmiałością i pomysłowością 
sceniczną, tworząc rockowe widowisko, które dotyka każdego i wprowadza w świat mocnych, bardzo 
osobistych wrażeń. Ogromne emocje i zaangażowanie emanują z wokali, gestów i tańca wspaniałych, 
młodych wykonawców, którzy przedstawiają historię Jezusa w sposób niezwykle wciągający i poruszający      
a przy tym nowoczesny i oryginalny, tworząc genialną całość. Tak jak w poprzednich musicalach Rampy, 
tak również tutaj aktorom teatru towarzyszą doangażowani artyści. Wszyscy występują z towarzyszeniem 
orkiestry Tomasza Filipczaka.  
"Jesus Christ Superstar" to legendarny musical, który u progu lat 70. XX wieku stał się jednym                             
z największych osiągnięć w historii światowego teatru muzycznego. Jego twórcy - Andrew LLoyd Webber       
i Tim Rice - zaproponowali nieco rewolucyjną wersję Ewangelii zinterpretowaną dla pokolenia Dzieci 
Kwiatów. Stworzyli niezwykłą rockową opowieść, w której postać Chrystusa została wystylizowana na 
pierwszego w dziejach idola. 

 

 

 

28 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru, 
artyści "Sceny na Miłej" oraz sympatycy teatru,                  
z naszej szkoły, spędzili w Teatrze Rampa na 
wielkanocnej odsłonie jednej z najgłośniejszych 
rock oper świata - Jesus Christ Superstar! 

Spektakl zaskoczył nas profesjonalizmem 
wykonania oraz dynamicznością przechodzenia    
z jednej sceny w drugą. Efekt taki dyrektor Teatru 
Rampa uzyskał dzięki połączeniu zawodowej 
pasji doświadczonych aktorów z entuzjazmem 
wybitnych młodych wykonawców. To było nie 
tylko spotkanie z teatrem i tekstem, ale i dobrą 
muzyką. Z jednej strony widowisko dostarczyło 
nam dobrej rozrywki, z drugiej zaś zmusiło do 
głębszej refleksji, a Jezus, w tej roli Jakub Wocial, 
był boski! 

   TEKST: A.D. 
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Koszykówka 

 Washington Wizards nie podołali Charlotte Hornets 93:98, ale porażka 

nie wpłynęła na zajmowaną przez nich pozycję w Konferencji 

Wschodniej. Czarodzieje są trzeci za Boston Celtics i Cleveland 

Cavaliers. Marcin Gortat zdobył osiem punktów i miał 16 zbiórek. 

 Los Angeles Lakers przegrali z Milwaukee Bucks 103:107, 

potwierdzając czwarty sezon z rzędu bez awansu do fazy play-off.                 

W trzeciej kwarcie na parkiecie Staples Center doszło do sporej 

awantury z udziałem koszykarzy i sztabów obu drużyn. 

Piłka nożna 

 Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 1:2 (0:0) w szlagierowym 

meczu 26. kolejki LOTTO Ekstraklasy, a bohaterem spotkania został 

Michał Kucharczyk, który zdobył dwa gole po przerwie dla mistrzów 

Polski. Pojedynek na Energa Stadionie śledziło imponujące 37 220 

kibiców, co jest rekordem ligowej frekwencji dla Lechii Gdańsk. 

 W pasjonującym hicie 29. kolejki Premier League Manchester City 

zremisował u siebie z Liverpool FC 1:1 (0:0), choć obie jedenastki 

absolutnie nie kalkulowały. Kilku piłkarzom z obu stron barykady ostatnie 

minuty długo będą się śnić po nocach. 

Tenis 

 Po turnieju w Indian Wells Agnieszka Radwańska spadnie z szóstego na 

ósme miejsce w światowej hierarchii. Wyprzedzą ją Hiszpanka Garbine 

Muguruza i Rosjanka Swietłana Kuzniecowa. 

 

Pływanie 

 Kacper Stokowski był największą gwiazdą zakończonych w niedzielę                    

w Gorzowie Wielkopolskim pływackich mistrzostw Polski juniorów na 

krótkim basenie. Zawodnik G-8 Bielany Warszawa na 50 m stylem 

grzbietowym, czasem 23,42 s, ustanowił rekord świata juniorów. 

TEKST: W. Gołębiewska, IIC 
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta”  
 
Agata Berkowska, IIIc; Renata Fijałkowska IIb; Wiktoria  
Gołębiewska, IIc; Ernest Korus, IIId; Wiktoria Kozieja, IIc;  
Dominika Nylec, IIa; Dominik Motel, Michał Pietrucha IIb;  

Sylwia Strzelczyk IIb; Hubert Szustak IIb;  
Jolanta Zakrzewska, IIIc.  
 
 

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

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim profesorom, którzy mieli wkład                                      
w powstanie niniejszego wydania gazety, a przez to mieli zasadniczy wpływ na jej kształt 
oraz rozwój osobisty poszczególnych członków zespołu redakcyjnego.  
Szczególne podziękowania kierujemy do p. dyrektor A. Pallasch, prof. M. Gudziaka 
 
Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  
Czekamy na wasze teksty.  
 

  

 

Łamigłówki mądrej główki! 
 
 

Zagadka polonistyczna prof. Dorosz: "Lalka" B. Prusa 
 

 

Odpowiedz na pytania dotyczące lektury z gwiazdką. 3 pierwsze osoby 

otrzymują ocenę cząstkową bdb (5) z języka polskiego: 

 

1. O której wstaje Ignacy Rzecki? 

2. Co trzyma pod łóżkiem Ignacy Rzecki? 

3. Jak nazywa się pies Ignacego Rzeckiego? 

4. O której zamykano sklep? 

5. Gdzie po raz pierwszy Stanisław Wokulski spotkał Izabelę Łęcką? 

6. Jak na imię miał ojciec Izabeli Łęckiej? 

7. Za udział w jakim powstaniu Wokulski został zesłany na Sybir? 

8. Na czym dorobił się Wokulski? 

9. Gdzie Wokulski pierwszy raz spotkał Helenę Stawską? 

10. Dlaczego Wokulski miał czerwone ręce? 

11. W jaki sposób Wokulski chciał popełnić samobójstwo? 

12. Kto uratował Wokulskiego od śmierci? 

13. Jaki tytuł pierwotnie miała nosić powieść B. Prusa? 

14. Jak dopełnia się los Stanisława Wokulskiego? 

15. Jaka decyzję podejmuje ostatecznie Izabela Łęcka? 

 

SAŁATKA WIOSENA 

 

Składniki:  
 
pół główki sałaty,  
1 czerwona cebula,  
6 dużych rzodkiewek 
pół ogórka,  
1 pomidor 
pierś (pojedyncza) drobiowa,  
2 jajka sadzone,  
5 plastrów szynki,  
zielona pietruszka, 
szczypiorek,  
sól,   
pieprz 
 

Przygotowanie:  
 
Liście sałaty porwać na 
kawałki i ułożyć w naczyniu, 
na to położyć pokrojoną                     
w talarki cebulę, rzodkiewki, 
ogórek, lekko posolić. 
 
Pierś pokroić na kawałki                   
i obsmażyć w niewielkiej ilości 
oleju (1 łyżeczka) posolić                    
i popieprzyć, gdy ostygnie, 
wyłożyć na sałatę. 
 
Jajka sadzone pokroić również 
na kawałki i porozkładać na 
sałacie. 
 
Szynkę pokroić w cienkie paski 
i rozłożyć równomiernie, na to 
pomidor pokrojony w cząstki               
i całość posypać natką 
pietruszki i szczypiorkiem. 
 
Smacznego! 

 

 

Wiktoria Kozieja gotuje! 
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