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Traugutta 

Niezależne pismo uczniów XLV LO im. Romualda Traugutta 

 Listopad 2016  

MONI  OR 
 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer miesięcznika. Mamy nadzieję, że tym razem też Wam się spodoba. Jest to 
wydanie szczególne.  
Za nami Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I, a przed nami chwila refleksji spowodowana Zaduszkami i święto 
państwowe – 11. Listopada.  
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TRAUGUTT 
 

to niezwykła atmosfera, liczne projekty edukacyjne oraz nauka poprzez działanie!  
Jesteśmy szkołą z tradycjami i dbamy o tradycje;  

jesteśmy szkołą talentów i wspieramy uzdolnionych, rozwijamy pasje 
Czytaj na stronie 2 



Stres w życiu człowieka 

 

Kiedy dopada cię stres, nie zabieraj się do nauki. 

Najpierw obniż poziom napięcia. Kilka prostych 

sposobów na odprężenie: ciepła kąpiel, humorystyczne 

spojrzenie na stresującą sytuację, słuchanie ulubionej 

muzyki, wysiłek fizyczny – spacer, jazda na rowerze, 

siłownia itd. 
czytaj str. 6 

Fatalny poranek Marty 

Myślenie sprawiało jej ból.  

Chciała jak najszybciej 

znaleźć się ponownie w domu. 

Szczerze nienawidziła szkoły, 

a kac nie był zbyt pomocny w 

zrozumieniu i tak dotąd 

trudnego, obcego wręcz, 

języka nauczyciela 

Czytaj str. 7 
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Wywiad z…  
Panią Dyrektor Agatą Pallasch 

– czyli Dominika pyta! 
 

Dominika Nylec: Pani Dyrektor, mówi się, że każda 
szkoła posiada swoją specyfikę. Czym charakteryzuje 
się XLV LO? 
Agata Pallasch: Zgodzę się z tym, że każda szkoła 
posiada swoją specyfikę. TRAUGUTT to przede 
wszystkim uczniowie i nauczyciele oraz łącząca ich 
więź! TRAUGUTT to niezwykła atmosfera, liczne 
projekty edukacyjne oraz nauka poprzez działanie! 
Jesteśmy szkołą z tradycjami i dbamy o tradycje; 
jesteśmy szkołą talentów i wspieramy uzdolnionych, 
rozwijamy pasje; jesteśmy szkołą uczącą się, dlatego 
dbamy o rozwój każdego ucznia. 
DN: Co Pani uważa za swój największy życiowy sukces? 
AP: Życiowy sukces to całe moje życie osobiste, 
prywatne. W życiu zawodowym zapewne sukcesem jest 
to, że jako dyrektor mam możliwość zmieniania tej 
szkoły, co uważałam za niezwykle ważne będąc 
nauczycielem. Bycie dyrektorem nigdy nie było i nie jest 
dla mnie życiowym sukcesem, sukcesem w samym                      
w sobie. 
DN: Czy mogłaby Pani przedstawić drogę swojej kariery 
nauczycielskiej. Kiedy i gdzie zaczęła się Pani przygoda ze 
szkołą ? 
AP: Z wykształcenia jestem chemikiem, absolwentką 
Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam również studia 
podyplomowe w Zakresie Matematyki na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moja przygoda                 
ze szkołą rozpoczęła się bezpośrednio po studiach. 
Podjęłam wówczas swoje pierwsze zawodowe 
zobowiązanie - pracę w gimnazjum, w jednym                            
z niedużych miasteczek na Śląsku. To właśnie wtedy 
postanowiłam, że jeśli mam być nauczycielem, to 

postaram się wykonywać swoją pracę najlepiej, jak 
potrafię. Dalej moja kariera potoczyła się bardzo 
energicznie. Pracowałam w gimnazjum pod Warszawą 
oraz w Warszawie, na Ochocie. Do XLV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta trafiłam                  
w 2004 r. i uważam, że to najlepsze miejsce w jakim do 
tej pory pracowałam. To tu pełniłam funkcję nauczyciela 
chemii, wicedyrektora, a od 2011 r. - dyrektora szkoły. 
DN: Jakie jest Pani największe marzenie jako dyrektora 
szkoły? 
AP: Z całą pewnością poprawa wyników egzaminów 
maturalnych. Wymaga to jednak pracy z każdej strony. 
W realizacji tego celu potrzebna jest pomoc uczniów oraz 
dobra praca kadry pedagogicznej. Ważnym staje się to, 
aby zaistnieć w świadomości gimnazjalistów jako szkoła, 
w której dzieją się ciekawe rzeczy. Niestety, o naszej 
szkole opinie są dużo gorsze niż jest w rzeczywistości. 
DN: Kto jest dla Pani autorytetem ? 
AP: Nie mam autorytetów. Wydaje mi się, że                              
w stosunkach międzyludzkich wystarczy wzajemny 
szacunek. Lew Tołstoj powiedział „Wiara                                     
w autorytety powoduje, że błędy autorytetów 
przyjmowane są za wzorce". Sądzę, że jest w tym trochę 
prawdy. 
DN: Co jest najtrudniejsze w pracy dyrektora? 
AP: Duża liczba zadań dodatkowych, odwracających 

uwagę od tego, co ważne - od poprawy 
wyników edukacji naszej szkoły. 
DN: Co najbardziej lubi Pani w swoim 
zawodzie? 
AP: Najbardziej lubię kontakt z młodzieżą. Jest 
to niesamowite doświadczenie. Każdy uczeń 
jest wyjątkowy i każdy inspiruje mnie inaczej. 
DN: Czy czuje się Pani osobą spełnioną,                      
a zatem szczęśliwą? 
AP: Tak, jestem osobą spełnioną i szczęśliwą. 
DN: Gdyby nie była Pani tym, kim jest - 
nauczycielem, pedagogiem, dyrektorem. Kim 
by Pani była? 
AP: Myślę, że nie chciałabym być kimś innym. 
DN: Dziękuję.  
AP: Ja również. 
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Z życia szkoły … 

Gala Nauczycielskich Oskarów 2016 
 

W naszej szkole, 13 października, miała miejsce uroczysta gala, podczas której poszczególni 

nauczyciele zostali nagrodzeni Oskarami. Był to czas życzeń i podziękowań. Nasi nauczyciele typowani byli  

w dwunastu  specjalnych kategoriach. Głosowanie było anonimowe i brali w nim udział wszyscy uczniowie klas 

naszej szkoły. Oczywiście oprócz tych, których nie było akurat w tym dniu w szkole, a którzy stracili jedyną okazję, 

aby oddać swój głos na ulubionego nauczyciela. 

 

Oto następujące kategorie Oskarów i jego zwycięzcy: 

 

"ZŁOTY WYKŁADOWCA" – p. Marcin Gudziak - nauczyciel, który szczególnie dobrze 

potrafi świetnie przekazywać swoją wiedzę 

”ŻARTOWNIŚ ROKU” – p. Witold Szypuła - nauczyciel, któremu bez względu na czas, 

miejsce i okoliczności, zawsze dopisuje humor. To pozwala także nam zachować pogodę 

ducha, nawet w najtrudniejszych chwilach. 

”LUZAK ROKU” – p. Arkadiusz Olszyna - nauczyciel, który potrafi swoim 

postępowaniem rozładować napiętą sytuację i powoduje, że świat staje się znośniejszy 

                                     „ZŁOTA PIŁA” – p. Magdalena Sakowicz –nauczyciel wymagający i surowy 

„BIZNESWOMAN ROKU” – p. Leokadia Barańska -  nauczyciel, który porządnie rozlicza 

ucznia na lekcji z nieodrobionej pracy domowej 

„SOKOLE OKO” – p. Joanna Pliszka – nauczyciel, który widzi wszystko, co się dzieje                   

w klasie. Nie prześliźnie sie tu nawet niezauważona mucha, nie mówiąc już o odpisaniu czegoś 

na sprawdzianie!  

„NAJBARDZIEJ OPANOWANY NAUCZYCIEL” – p. Michał Osypowicz - nauczyciel 

niespotykanie spokojny 

„MIKROFON ROKU” – p. Anna Dorosz - nauczyciel, którego słychać niemalże w całej 

szkole 

„ZŁOTA RĄCZKA” – p. Małgorzata Dąbrowska - to nagroda dla osób, którym 

zawdzięczamy czystość i porządek, które uwolnią dzwonkiem z czterdziestopięciominutowych  

uczniowskich męczarni. 

„DEBIUT ROKU” – p. Jadwiga Baran - “Przychodzę do nowej szkoły, w której będę 

uczyła. Postaram sie zrobić to jak najlepiej i z jak największą korzyścią dla uczniów. 

Mam nadzieje, że będę przyjacielem moich wychowanków...” 

„ZŁOTA KATARYNKA” – p. Elżbieta Kunowska – nauczyciel, który zdziera 

sobie gardło, nadwyręża zdrowie, aby przekazać nam jak najwięcej wiedzy. 

„NAJBARDZIEJ ZABIEGANY NAUCZYCIEL” – p. Agata Pallasch - to 

szybko przemieszczający się nauczyciel, który jest tak zabiegany i zajęty, że nie 

ma czasu nawet na krótki postój. Ale na nasze „dzień dobry” zawsze zdąży 

jednak odpowiedzieć. 



 

4 

Wydarzenia historią opisane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data 11 listopada 1918 roku ma szczególne znaczenie w dziejach ludzkości.  
W tym dniu zakończyła się I wojna światowa (1914-1918). Delegacja niemiecka podpisała rozejm                     

z państwami Ententy, a                                           marszałek Foch w imieniu sprzymierzonych państw podyktował  
                                                                    Cesarstwu Niemieckiemu wstępne warunki kapitulacji. Działo  
                                                                   się to w wagonie kolejowym w Compiègne. Była to szczęśliwa  
                                                       chwila dla całego świata, ponieważ zawieszenie broni oznaczało pokój.  

 
W dziejach polskiego narodu dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem. Po 123 latach niewoli                   

i powstańczych zrywach wolnościowych Polska odzyskała niepodległy byt. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała 
naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych Józefowi Piłsudskiemu. Powstała wolna i niepodległa II Rzeczpospolita. Co 
roku obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości. W tym dniu organizowane są uroczyste apele i defilady, pod 
pomnikami bohaterów narodowych i na grobach żołnierzy składamy kwiaty, palimy znicze. Gmachy państwowe, domy 
oraz ulice dekorowane są polskimi flagami. Do ubrań Polacy przypinają biało-czerwone wstążki lub kotyliony.  

 
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! 

 

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!  

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,  

Na którym z lochu, co był twą stolicą  

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. 

 

Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny  

Ni wiodły za cię bój komety w niebie,  

Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny  

W pomoc anioły. Powstałaś przez siebie! 

 

Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,  

Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni,  

Co swych zaborców zdumieniem oniemia,  

Iż tym zwycięża jeno, że się broni. 

 

Ducha wspomnieniem ich ci nie rozsierdzę,  

Żyłaś miłością, nie zaś zemsty żołdem,  

Choć serce twardsze masz niż Flandrii twierdze,  

Co ci przyznano nowym pruskim hołdem.  

 

 

 

 

Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei,  

Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy  

Wiary, że wolność, prawo, moc idei  

Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy.  

 

Duchową bronią walczyłaś i zbroją, 

 O którą pękał każdy cios obuchem.  

Więc dziś myśl każdą podłóż ziemią swoją  

I każdą ziemi swej piędź nakryj duchem.  

 

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą, 

 Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!  

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!  

Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!  

 

Leopold Staff  

 

 

 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas 
okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych, obchodzenie święta 11 
listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto 
Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto 
obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod 
Grobem Nieznanego Żołnierza. 
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Samorząd Uczniowski XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 
Traugutta działa w oparciu o art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły oraz samorządy 
klasowe złożone z przedstawicieli poszczególnych klas. Jest organizacją 
apolityczną niezależną od administracji oświatowej. Reprezentuje 
interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz 
administracji oświatowej. Będąc organizacją demokratyczną daje 
możliwość w sposób nieskrępowany wybierania swoich przedstawicieli, 
którzy mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu 
pracy samorządu i życiu Naszej społeczności szkolnej. 

 
 
 

 
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy została powołana 
Uchwałą nr L/323/2010 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 
25.05.2010 r. (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy nr XXVII/184/2012 z dnia 11.12.2012 r.). 
 
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola reprezentuje poglądy i opinie 
młodych mieszkańców Dzielnicy Wola. Swoją działalnością promuje 
aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, a tym samym 
szerzy ideę społeczeństwa obywatelskiego. Młodzieżowa Rada 
Dzielnicy Wola poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi 
Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podejmuje działania na rzecz 
zaspokajania oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i działa w ich 
interesie. 
 

Cześć! 
Nazywam się Kacper i jestem  

z klasy 1C – pod światłym 
przewodnictwem profesora Marcina 
Gudziaka. Przez najbliższe dwa lata 

będę pełnił zaszczytną funkcję 
reprezentanta naszej szkoły  

w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy 
Wola. Jak widać na załączonym 

obrazku, interesuję się przyrodą (w tle 
widzimy Robinia pseudoacacia). Ponadto 

interesuję się polityką,  zarówno 
Polską, jak i zagraniczną. Umiem 

również zrobić przepyszną jajecznicę.  

 

Imię: Kacper 

Nazwisko: Chyła 

Kolor oczu: sporny (ja uważam że 

zielony) 

Stan cywilny: kawaler 

Numer buta: 44,5 

SNAP: k_chyla 
 

 

 

Cześć!  

Nazywam się Wiktoria Kozieja, 
chodzę do klasy 2c. Na 

przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego zostałam 

wybrana przez uczniów naszego 
LO w czerwcu tego roku. 

Chciałabym,  abyście mnie trochę 
poznali. Interesuję się modą, 

podróżami, lubię poznawać inne 
kultury oraz  pomagać innym 
ludziom. Działam w naszej 

szkole  również jako 
wolontariuszka. 
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Stres w życiu człowieka 

Twórca pojęcia „STRES” Hans Seyle poświęcił na badanie tego zjawiska 50 lat życia. Wprowadził je                     

do użytku w latach pięćdziesiątych XX wieku. Jako pierwszy zwrócił uwagę, że doświadczane przez człowieka 

napięcie wpływa na jego zdrowie. Seyle wyróżnił dwa rodzaje stresu: eustres, czyli reakcja pozytywnie mobilizująca 

do działania i motywująca do pracy oraz dystres  reakcja organizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność 

realizacji ważnych celów i zadań człowieka. 

Optymalny do nauki jest umiarkowany poziom pobudzenia (żeby się uczyć, trzeba odczuwać eustres). Dystres 

sprawia, że możliwości intelektualne dramatycznie spadają. 

Co można zrobić, żeby zredukować to przykre pobudzenie? 

Kiedy dopada cię stres, nie zabieraj się do nauki. Najpierw obniż poziom napięcia. Kilka prostych sposobów                     

na odprężenie: ciepła kąpiel, humorystyczne spojrzenie na stresującą sytuację, słuchanie ulubionej muzyki, wysiłek 

fizyczny – spacer, jazda na rowerze, siłownia itd. Jeśli w danej sytuacji te sposoby są niemożliwe do osiągnięcia,                  

to spróbuj napiąć wszystkie mięśnie po kolei zaczynając od dłoni – kończąc na nogach. Przytrzymaj stan napięcia                           

i rozluźnij się (powinieneś poczuć ciepło, jeśli dobrze wykonałeś to ćwiczenie). Twój mózg dostaje wtedy informację, 

że zagrożenie minęło. Jeśli to konieczne, powtórz. Pomyśli o trzech pozytywach dotyczących twojej osoby, wyobraź 

sobie śmieszną sytuację z wydarzeniem czy osobą, która wywołuje u ciecie reakcję stresującą. 

Gdyby to nie pomogło, spróbuj czegoś bardziej wymagającego: relaksacji.  

Aby chronić się przed stresem musisz podjąć wysiłek codziennej pracy nad sobą: 

 Stawiaj sobie zadania adekwatne do możliwości, stopniowo zwiększając ich trudność i ilość 

 Oswajaj sytuację trudną 

 Rozmawiaj o swoich emocjach 

 Przypominaj sobie chwile, gdy odniosłeś sukcesy – w jaki sposób wtedy dawałeś sobie radę. 

By poradzić sobie z sytuacja stresującą, należy poznać własne reakcje. Bez stresu nie można żyć, towarzyszy on nam 

każdego dnia. Warto opracować dla siebie samego konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej, pomaga 

w tymprowadzenie np. dziennika stresu.  

 

W bibliotece znajdziecie przykładowy dziennik stresu – książka Joanny Gutman „Jak radzić sobie                                        

ze stresem”. Polecam również miesięcznik Charaktery (wrzesień 2009), gdzie 

umieszczono artykuł pt. „Bezstresowa matura”. Informacje na temat relaksacji 

np. treningu autogennego Schulza znajdziecie w 

sieci. 

 

Monika Maślana – pedagog XLV LO 
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Fatalny poranek Marty 

Myślenie sprawiało jej ból. Chciała jak najszybciej znaleźć się ponownie w domu. Szczerze nienawidziła 

szkoły, a kac nie był zbyt pomocny w zrozumieniu i tak dotąd trudnego, obcego wręcz, języka nauczyciela.  

Trwała już druga połowa pierwszej lekcji, a jedyne, co zajmowało myśli Marty, to ucieczka ze szkoły. Właśnie 

zaczynała się pakować, gdy do klasy weszło dwóch policjantów. 

- Dzień dobry, szukamy Marty Kołat – odezwała się średniego wzrostu jasnowłosa policjantka. 

Władza nie marnowała czasu na przedstawianie się i inne formalności tego typu. Ostatecznie, takie rzeczy można 

załatwić na komisariacie. 

Marta milczała. Swój wzrok skupiła na pustej kartce papieru zeszytowego. To miało pomóc rozprawić się z silnym 

bólem głowy. Odchyliła się dopiero, gdy nauczyciel, z całą, skrywaną dotychczas energią, uderzył dziennikiem w blat 

własnego biurka. 

- Jestem – zdołała wydukać to jedno słowo.  

Niestety, to nie był koniec problemów. Policjanci natychmiast zaciągnęli ją do auta, a dwadzieścia minut później była 

już na komisariacie.                                                 

Komisarz Paulina Czerwoń wprowadziła ją do małego pomieszczenia. Nie było w nim okien, tylko mały stolik 

po środku i dwa krzesła. Ledwie zdążyła usiąść, a już zarzucano ją pytaniami. Nic do niej nie docierało. Miała                                    

w głowie mętlik, nie była w stanie wyrzucić z siebie choćby jednego słowa. 

- Długo jeszcze? – zdołała wydukać niewyraźnie.  

Głos dziewczyny zastanawiał Czerwoń. Komisarz odniosła wrażenie, że rozmawia z trupem. Nie wiedziała, jak do 

niej dotrzeć. Postanowiła spróbować inaczej. Stojący obok Patryk Hucz miał ochotę podejść do przesłuchiwanej                       

i mocno nią potrząsnąć. Miał dosyć. To właśnie on, doświadczony policjant, musi użerać się z takimi jak ona, 

nieodpowiedzialnymi nastolatkami. 

Kiedy Hucz zamierzał interweniować, odezwała się jego partnerka: 

- Dobrze. W takim razie zatrzymajmy ją na 24 godziny. Niech wytrzeźwieje, a przesłuchamy ją jutro – powiedziała 

policjantka, po czym obróciła się na palcach  

i skierowała pospiesznie do wyjścia.  

-Nie, nie pozwolę, nie. To nie moja wina – wykrzyczała  

zrozpaczona dziewczyna.  

Marcie nie pozostawiono wyboru. 

 

Był to fragment powieści Julii Gepner 
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Uwaga, nauka idzie! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokomórka urządzeniem,  

które uwspółcześnia świat? 

Zastanówmy się nad zastosowaniem tego urządzenia, 

bo zdecydowanie fotokomórka funkcjonuje codziennie 

w naszym życiu. Pierwszy przykład użycia to systemy 

alarmowe. Przede wszystkim chodzi o alarmy 

systemów przeciwwłamaniowych oraz 

sygnalizacyjnych. Należy zauważyć, że w przypadku 

drugiego typu alarmu, od razu przekazywana jest 

informacja odpowiednim instytucjom. Czyli jeśli 

system jest zarówno przeciwwłamaniowy oraz 

sygnalizacyjny, wtedy zostaje poinformowany 

domownik 

 

 

 

(Schemat ilustrujący wygląd fotokomórki) 

Z punktu widzenia fizyki, przez pojęcie fotokomórki rozumie się urządzenie, w którym 

po oświetleniu katody w wyniku efektu fotoelektrycznego płynie prąd elektryczny. 

Składa się z fotokatody, z której wybijane są elektrony, anody oraz osłony wykonanej                

ze szkła (utrzymującej próżnię). 

domownik, jak i odpowiednie organy. No dobrze, ale trzeba zadać pytanie, jak to działa? Otóż, gdy intruz przerwie 

promień światła, które pada na fotokomórkę – włącza się alarm. Jak widać, przydatne urządzenie, które może nam 

zapewnić potrzebę bezpieczeństwa w domu. 

 

 

 

 

Zastanawiałeś(aś) się kiedyś, jak działają drzwi w supermarketach? Jak dobrze wiemy, są to w większości 

automatyczne drzwi, które się rozsuwają, gdy się do nich zbliżymy. Otóż, informacja jest wręcz banalna – 

zawdzięczamy to fotokomórce. Podobnie jak w przypadku alarmów, funkcjonowanie drzwi automatycznych wiąże               

się z światłem, jeśli zostanie przerwany kontakt fal elektromagnetycznych z fotokomórką, drzwi się rozsuną. 

Jesteśmy społeczeństwem, które lubi pójść do kina i obejrzeć film, chociażby zamiast przeczytać książkę, lekturę. 

Właśnie w tym miejscu także spotkamy się z zastosowaniem fotokomórki. Urządzeniu zawdzięcza się odtwarzanie 

dźwięku podczas seansu filmowego. Jak w tym przypadku to działa? Otóż, z boku taśmy filmowej należy umieścić 

zapis dźwięku w formie wąskiej ścieżki o różnym stopniu zaciemnienia. Strumień światła, jeśli spotka się z wcześniej 

wspomnianym zaciemnieniem, zmierzy do fotokomórki, sprawiając, iż będzie płynął prąd o różnym natężeniu. 

Finalnym etapem tego zjawiska jest odtworzenie dźwięku. 

Są to jedynie trzy przykłady zastosowania tego urządzenia (tj. fotokomórki), jest ich o wiele więcej. Zastosowanie 

odnajdujemy również w sporcie (pomiar czasu), w przemyśle spożywczym (np.: kontrola produktów), czy chociażby      

w sytuacji automatycznego zapalania światła. Po dłuższym zastanowieniu się trzeba zdecydowanie stwierdzić, że życie 

byłoby trudne bez fotokomórki, która zapewnia nam zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodne życie. 

 

Mateusz Dolata 

 

 

 

 



 

9 

Z przymrużeniem oka… czyli uczniowskie wypociny! 

Stroje dworskie  

w Imperium Osmańskim w XVII wieku 

 

W XVII wieku Imperium Osmańskie osiągnęło szczyt rozwoju i potęgi, czego efektem był napływ dużej ilości 

dóbr i bogactw. Każdy wędrowiec chciał odwiedzić Stambuł, nie tylko ze względów politycznych, ale i kulturowych. 

Barwna kolorystyka luksusowych tkanin, bogactwo, i zróżnicowanie wywoływały zachwyt oraz pożądanie w oczach 

Europejczyków. Stroje za panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego, określały status społeczny oraz zamożność.                

Do zróżnicowanych tkanin należały różne typy tkanin jedwabnych: od miękkich i lekkich po grubsze, luksusowe, 

przetykane nicią metalową brokaty kemha, wzorzyste aksamity z atłasowym tłem çatma i aksamity z tłem                          

ze złotogłowiu zerbaft. Wiele tkanin dostarczano na rynki wschodnie m.in. do Polski. Anna Jagiellonka (dziecko pary 

królewskiej: Bony Sforzy i Zygmunta Jagiellona ) uwielbiała i doceniała kunszt stroi dworskich. Typową cechą tkanin 

osmańskich było stosowanie 

wyrazistych wzorów                      

o skontrastowanej 

kolorystyce. Do ulubionych 

barw strojów należał m.in. 

kolor karmazynowy, 

malinowy, pomarańczowy, 

czerwony i różowy oraz różne 

odcienie błękitu: szafirowy, 

niebieski, granatowy. 

 

1) Kaftan 

2) Kołpak 

3) Sygnety, które symbolizowały, nadaną przez Sułtana, pozycję w Państwie 

4) Biżuteria bogato zdobiona 

5) Sułtański Turban 

6) Wzory na strojach przedstawiają m.in. stylizowane motywy roślinne w formie zwartych kompozycji 

Kaftany należały do najcenniejszych części ubioru, pełniły także ważną funkcję oficjalnych podarunków 

przeznaczonych dla urzędników wyróżnionych przez sułtana, a przede wszystkim przedstawicieli poselstw 

przybywających od innych władców na dwór Osmanów. 

 

 

Krzysztof Lib 

 

Fotos z serialu „Wspaniałe stulecie” 
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O wszystkim i o niczym! 

 
Dlaczego Tatry? 

 

„Góry milczą,  

wszystko co milczy nadaje się do 

przechowywania ludzkich tajemnic"  

ks. Józef Tischner 

 

 
Jest coś magicznego w każdym zakręcie, w każdym zdobytym szczycie czy wzniesieniu, 

nigdy nie wiem co lub kogo przyniesie kolejna chwila. Góry wciągają i nie pozwalają o sobie 

zapomnieć mino, że dzieli mnie od nich te 500 kilometrów. Każdy z nas szuka swojego 

magicznego miejsca na ziemi, miejsca, do którego wracamy i o którym marzymy tu i teraz                      

w Warszawie, gdy chcemy się oderwać od zgiełku i pędu tego miasta. Powtarzając za moją 

żoną, kto raz posmakował Tatr, tego one wciągną na amen. Coś w tym musi być, bo wystarczy 

jedno słowo, a ja jestem spakowany i gotowy do drogi, zresztą już kilka razy nieopatrznie moja 

żona zapytała jedziemy… i byliśmy pod Giewontem! Każdy z nas słyszał o kolejce na Kasprowy 

Wierch, o godzinkach stania i 20 minutach jazdy na szczyt. Ja proponuję na początek wejście               

na Kasprowy, a uwierzcie, to nie jest takie trudne. Z Ronda Jana Pawła II w Kuźnicach bierzemy 

busa, 2 złote, nie widzę sensu wspinania się po chodniku wśród tłumu i spalin. Jesteśmy                          

w Kuźnicach, pod tabliczką TPN Kasprowy Wierch, 3,5 h zielonym szlakiem. Nie radzę wybierać 

żółtego przez Jaworzynkę, bo się zmęczycie zanim wejdziecie i odechce wam się Kasprowego.  

Trasę można podzielić na trzy części. Do Myślenickich Turni idziemy spacerkiem po deptaku 

z kamieni, trochę pod górkę, to da się przeżyć. Po dotarciu do Turni, to około 45 minut,  roztacza 

się piękny widok na Kalatówki i Zakopane. Odpoczynek, czemu nie. Trzeba pamiętać nie tylko              

o dobrych butach, ale o wodzie i czekoladzie, ja preferuje gorzką. Pamiętajcie, góry to nie 

wyścig, tu każdy ma swoje tempo, a pośpiech to jest potrzebny przy łapaniu pcheł.  

Dalej zaczyna nam się podróż przez lasek (już 

dość mocno przerzedzony), a gdy z niego 

wyjdziemy, pozostaje nam kosodrzewina i piękne 

widoki z jednej strony na Giewont i Tatry Zachodnie, 

z drugiej zaś otwierają nam się Tatry Wysokie. 

Kolejne 45 minut, ale oddech już przyspiesza i czuć 

w nogach, że idziemy pod górę. 

Teraz już serio czujemy, że to nie przelewki, 

musimy zdobyć szczyt. Wydaje się on już na 

wyciągnięcie ręki, ale to tylko pozory. Mocno się 

zmęczycie, zanim dotkniecie obserwatorium na 

Kasprowym. Dróżka wije się, wspinacie się po 

głazach i osuwiskach, sama radość, ale gdy 

spojrzycie za siebie, serce rośnie, Podhale u waszych stóp. Jak mówi mój brat, ta część trasy                  

na Kasprowy to czterokrotnie przydeptany język, ale widoki oddają wam trud. 

I nie wierzcie w 3,5 h od Kuźnic, ja w moim wieku i defektami daje radę w 2,45, nie jest źle! 

A Kasprowy odwdzięczy się jednymi z najpiękniejszych widoków na Tatry Wysokie i Zachodnie. 

A zejście z Kasprowego to druga bajka. 

 

Pamiętajcie, jak powiedział góral – filozof: 

„Prawdy są trzy. Świento prawda, tys prawda i … gówno prawda” 

           

Zdjęcia i tekst Marcin Gudziak 
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    Panny z Wilka 
recenzja filmu Andrzeja Wajdy 

 

Opis filmu:  

Jest to polsko- francuski film fabularny, nakręcony w 1979 roku przez Andrzeja 

Wajdę, na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza o tym samym 

tytule. To refleksyjna opowieść o powrocie do czasów młodości, straconych 

nadziejach i przemijaniu. Film nominowany był do Oscara w kategorii 

,,Najlepszy film nieanglojęzyczny". Główną rolę gra Daniel Olbrychski. 

Ciekawostką jest to, że w filmie na początku i na końcu możemy zobaczyć postać 

samego Jarosława Iwaszkiewicza. 

 

Fabuła:  

Wiktor Ruben, 40latek, po śmierci jedynego i najlepszego przyjaciela, po 

zaleceniach lekarza postanawia wyjechać na urlop do dworku Wilko, nieopodal 

majątku wujostwa. Spędzał on tam swoje młodzieńcze chwile u boku 

miejscowych panien. Miejsce to pozostawiło wiele wspomnień miłosnych                             

i erotycznych. Niestety po przyjeździe po 15 latach, okazuje się, że nie można już 

powrócić do dawnych porywów i fascynacji, wspomnienia są już tylko 

wspomnieniami, a bohater zdaje sobie sprawę ze swojego przemijania. Życie 

panien z Wilka również się zmieniło, część z nich jest zamężna i posiada potomstwo. Powrót Wiktora wywołuje 

zamieszanie wśród kobiet. Budzi w nich częściowo nieświadomie pożądanie i nadzieje. Jak się później okazuje, 

wszystkie kochały się w nim w młodości. Nieświadomy tego Wiktor rozpoczyna miłosne gierki z pannami. Nie zdaje 

sobie sprawy z powagi ich dawnych uczuć. Niesie to za sobą różne konsekwencje, dlatego też Ruben postanawia 

wrócić do domu i już nigdy nie odwiedzić Wilka. Jest on pełen żalu i rozczarowania. 
 

 

Ciekawostki: 

- Filmowa Kazia to Krystyna Zachwatowicz, żona Andrzeja 

Wajdy 

- Dzieło Wajdy kręcono w Radachówce oraz  

w zabytkowym gospodarstwie ogrodniczym 

 przy ul. 1. Sierpnia w Warszawie. Sceny związane  

z promem kręcono w Drohiczynie nad Bugiem 

- Scenariusz napisał Zbigniew Kamiński 

- Muzykę skomponował Karol Szymanowski.  

 

 
 

 
 
Kadr z filmu „Panny z Wilka” w reżyserii Andrzeja Wajdy, 1979. 

 

Wajda bardzo subtelnie poruszył problematykę przemijania i niespełnienia. Ruben ukazany jest jako tragiczny, 

uwięziony i zniewolony własnym niespełnieniem w życiu. Bardzo dobrze też oddano ducha czasu międzywojennego  

i otoczenie bohatera. Dworek i okolice Wilka nadają melancholii i subtelnej radości, jednak ta radość przyćmiona jest 

problemami panien i głównego bohatera. Muzyka miejscami stwarza pozory niedopasowania do otoczenia lub po 

prostu jedna melodia wprowadza w klika nastrojów w ciągu jednej chwili, co oddaje emocje i przeżycia głównego 

bohatera. 

Uważam, że film jest dobry, lecz miejscami trudny do zinterpretowania. Pełno w nim niedomówień 

pozostających do wyjaśnienia nam samym. Reżyser bardzo dobrze wplótł filozoficzne rozważania głównego bohatera 

oraz poruszył problem śmierci i czasu. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra gra aktorska i niebanalna 

ekspozycja światła oraz cieni. 

      Agata Berkowska 
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Medium 
                              komedia Noela Cowarda, Teatr Kwadrat 

 

W czwartek 29 września, członkowie Klubu 

Miłośników Teatru XLV LO wybrali się do teatru Kwadrat 

na spektakl z efektami pirotechnicznymi pt.”Medium” 

(komedię Noela Cowarda). W rolach głównych wystąpili 

popularni i lubiani aktorzy, a wśród nich między innymi 

Maja Hirsch (znana z wielu produkcji, 

nie tylko kinowych ale również                     

z seriali) - Jadwiga (żona Witolda), 

Ilona Chojnowska – Pani Kozieł (żona 

doktora Kozieła), Aldona Jankowska 

jako medium Madame Arcati 

(najbardziej wyrazista postać 

przedstawienia, pełna energii), 

Agnieszka Sienkiewicz- Elwira (duch, 

zmarłej żony Witolda, energiczna), 

Doktor Kozieł – Andrzej Grabarczyk 

oraz Paweł Małaszyński – Witold                

(z początku opanowany, spokojny, 

lecz przez wydarzenia, które                       

go spotykają, staje się niespokojny).  

Akcja sztuki rozgrywa się                    

w Konstancinie pod 

Warszawą. Jadwiga i Witold (pisarz pracujący nad książką  

z wątkiem spirytystycznym!) to spokojne małżeństwo. 

Nagle w ich domu pojawia się Madame Arcati, która 

wywołuje ducha zmarłej żony Witolda, Elwiry. Od tej pory 

związek gospodarzy domu zostaje wystawiony na wielką 

próbę. Podczas wywoływania ducha 

Elwiry, zaczynają dziać się dziwne 

rzeczy (latające przedmioty, adapter, 

który sam z siebie zaczyna grać). 

Kiedy okazuje się, że ducha widzi 

tylko Witold, prowadzi to komedii 

omyłek i licznych nieporozumień 

między domownikami. W wyniku 

niefortunnej intrygi zmarłej żony 

Witolda, zamiast mężczyzny ginie jego 

druga żona. Kobieta ta pojawia się                 

w domu jako drugi duch i razem                  

z Elwirą, nachodzą go, nie dają mu 

spokoju. Witold postanawia opuścić 

swój dom i wyjechać jak najdalej, aby 

kobiety go nie znalazły.  

 

Moim zdaniem 

wielkie słowa uznania 

należą się aktorom, 

którzy znakomicie 

wcielili się w grane przez 

siebie postacie. Muzyka i 

towarzyszące aktorom 

efekty specjalne 

dopełniły kompozycję, 

wprawiły widzów w oczarowanie oraz sprawiły, że to 

było przedstawienie, którego nigdy nie zapomnimy.  

Według mnie 

spektakl ten jest jak 

najbardziej godny 

polecenia nie tylko tym, 

którzy kochają 

warszawskie sceny 

komediowe, ale może 

okazać się także 

ciekawym przeżyciem dla 

teatralnych „nowicjuszy”. 

Jolanta Zakrzewska 
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PIŁKA NOŻNA  

18 października na stadionie w Madrycie odbył się mecz Ligi Mistrzów, Legia 

Warszawa kontra Real Madryt. Starcie z Królewskimi rozpoczęło się o 20:45                  

i zakończyło wynikiem 5:1 dla gospodarzy. Warszawski klub aktualnie plasuje się 

na 12 miejscu w tabeli Ligi Mistrzów. Podczas meczu z Borussią Dortmund Legia 

została ukarana za zachowanie kibiców zamknięciem stadionu dla publiczności 

oraz karą finansową w wysokości 80 tysięcy euro. UEFA, co do kary, była 

nieugięta. 
 

Michał Pazdan został oficjalnie nowym zawodnikiem Legii Warszawa.                       

Po pozytywnym przejściu testów medycznych, 27-latek podpisał z wicemistrzami 

Polski czteroletni kontrakt. Piłkarz będzie zarabiał około 400 tysięcy euro 

rocznie. Jest to kwota 4 razy większa od tej jaką zarabiał w Jagiellonii Białystok, 

w której grał ostatnie trzy sezony. 
 

Neymar potwierdził, że zostaje na Camp Nou co najmniej do 2021 roku. Podpisał przedłużenie umowy z klubem FC 

Barcelona. W kontrakcie zawarte są znaczące zmiany m.in. takie jak większe zarobki. W bieżącym sezonie Neymar 

zagrał w ośmiu meczach na wszystkich frontach. Uświetnił je pięcioma bramkami oraz dziewięcioma asystami. 

 

SIATKÓWKA 

Prezes PZPS Jacek Kasprzyk przyznał, że do związku wpłynęły oferty od trzech 

trenerów chętnych do objęcia reprezentacji Polski siatkarzy. Bułgar Radostin Stojczew, 

Włoch Ferdinando De Giorgi oraz Argentyńczyk Daniel Castellani, który doprowadził 

Biało-Czerwonych do złota mistrzostw Europy w 2009 roku.  

 

KPS Chemik Police pokonał w swojej Azoty Arenie PTPS Piła 3:0 w pierwszym 

meczu sezonu 16/17 Orlen Ligi. Mistrzynie Polski zagrały świetny mecz w Szczecinie 

z PTPS Piła. W meczu szczególnie zadebiutowała atakująca Katarzyna Zaroślińska, 

lecz MVP została Joanna Wołosz- kapitan reprezentacji Polski.  
 

TENIS 

Agnieszka Radwańska 23 października rozpoczęła rozgrywki na WTA Finals                         

w Singapurze. Tenisistka dotarła na miejsce rozgrywania kończącej sezon imprezy 

masters 16 października. W Tokio dotarła do półfinału, w Wuhan została 

wyeliminowana na rundę wcześniej, a następnie triumfowała w Pekinie. W stolicy 

Chin zapewniła sobie udział w WTA Finals. Radwańskiej bardzo dobrze idą 

rozgrywki w Azji. 
 

Jerzy Janowicz plasuje się na 207. miejsce, a Kamil Majchrzak awansował z 302.                

na 279. w rankingu tenisistów ATP World Tour. Liderem pozostaje Serb Novak 

Djokovic, z szóstej na czwartą pozycję przesunął się Kanadyjczyk Milos Raonic. 
 

Zwyciężczyni Prudential Hong Kong Tennis Open- Caroline Woźniacki, po trudnościach zaskoczyła i w Hong Kongu 

wygrała drugi turniej w ciągu miesiąca. Wygrała z Francuzką 6:1, 6:7 i 6:2, sezon bardzo długo się jej nie układał, 

lecz w ostatecznym meczu pokazała na co ją stać.  

            Wiktoria Gołębiewska 
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Rolada czekoladowa z bitą 

śmietaną 

 

Składniki: 1/2 szklanki mąki,               

1/2 szklanki cukru, 4 jajka,                

1/4 szklanki kakao 

(niesłodzonego), 4 łyżki masła lub 

margaryny, bita śmietana lub 

inne nadzienie. 

Przygotowanie: Oddzielić białka 

od żółtek. Białka ubić                       

z 1/4 szklanki cukru. Żółtka 

utrzeć z resztą cukru na gładką 

masę. Ubite białka delikatnie 

wymieszać z żółtkami,                            

a następnie dodać roztopione 

masło (nie gorące!), kakao i mąkę. 

Na wyłożoną papierem do 

pieczenia blachę wylać warstwę 

ciasta o grubości ok. 1 cm i włożyć 

do piekarnika nagrzanego do 190 

stopni i piec 7 minut. Po wyjęciu                

z pieca blachę z ciastem przykryć 

papierem do pieczenia,                            

a następnie  odwrócić blachę do 

góry dnem. Chodzi o to by pod 

ciastem znajdował się tylko 

papier do pieczenia (w formie czy 

blaszce raczej nie udałoby nam 

się go zrolować). Zdejmujemy                  

z wierzchu papier (ale na spodzie 

ma zostać), nakładamy nadzienie 

i bardzo powoli rolujemy. 

Smacznego! 

Ola Smolińska gotuje! 

 

Łamigłówki mądrej główki! 

 
Podpowiedzi: 

1. Kształt Ziemi,  2. Najwyższa warstwa atmosfery, 3. Ostańce krasowe w 

Tajlandii, 4. Stolicą tego państwa jest Bruksela, 5. Jak ma na imię nauczyciel 

geografii, 6. Najwyższy szczyt w Ameryce Południowej, 7. Typ wybrzeża, 8. 

Pionowe ruchy płyt litosfery, 9. Góry w Europie 

 

WSKAZÓWKI! Należy przynieść do sali 55 krzyżówkę z wypełnionymi 

wszystkimi polami. Ocenę cząstkową - celujący 6 - z geografii otrzymuje 

pierwsza osoba. Kolejne dwie osoby otrzymują ocenę cząstkową- bardzo 

dobry 5 -  z geografii. 

Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 
Agata Berkowska, IIIc; Wiktoria Bremer, IIa; Kacper  
Chyła, Ic; Mateusz Dolata, IIc; Julia Gepner, Ic;  
Wiktoria Gołębiewska, IIc; Patrycja Kaszak, IIa;  
Wiktoria Kozieja, IIc; Dominika Nylec, IIa;  
Aleksandra Smolińska, IIIb; Jolanta Zkrzewska, 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 Agaty Pallasch,                      
prof. M. Gudziaka, prof. M. Maślanej, prof. A. Olszyny. 
 
Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  
Czekamy na wasze teksty. 
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