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Ferie już za nami. Mamy nadzieję, że wróciliście wypoczęci! 
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Gdy okazuje się, że Alina 
wygrywa, Balladyna zabija 

ją nożem. Jedynym 
świadkiem tej zbrodni jest 

Grabiec przemieniony przez 
Goplanę w płaczącą 

wierzbę. W domu Balladyna 
tłumaczy nieobecność swej 

siostry tym, iż Alina uciekła z 
kochankiem. 

 
 Czytaj więcej na stronie 13 

Do 24 października 2016 roku w obozie 
dla uchodźców znajdywało się kilka 

tysięcy osób. Imigranci żyli w bardzo 
ciężkich warunkach, byli zdesperowani, 

a od ich wymarzonego miejsca – 
Wielkiej Brytanii- dzieliło ich zaledwie 

około 40km. 
      Czytaj więcej na stronie 11 
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Wywiad z…  
pisarzem Jackiem Getnerem 

– czyli Jolanta i Marlena pyta! 
część II 

  

„„ZZaarraabbiiaamm  ppiissaanniieemm,,  mmnniiee  nnaawweett  nniiee  ssttaaćć  nnaa  cczzeekkaanniiee  nnaa  wweennęę..  JJaa  ppoo  pprroossttuu  mmuusszzęę  ccaałłyy  cczzaass  

ppiissaaćć..  GGddyybbyymm  cczzeekkaałł  nnaa  wweennęę,,  ttoo  nniicc  bbyymm  nniiee  zzrroobbiiłł..””  

                                                                                                                                                        
JJ..ZZ,,  MM..BB..::  WW  jjaakkiicchh  wwaarruunnkkaacchh  wwoollii  PPaann  ttwwoorrzzyyćć??    

JJ..GG..::  WW  cciisszzyy  ii  ssppookkoojjuu..  WW  aaggeennccjjaacchh  rreekkllaammoowwyycchh  

ddoośśćć  cczzęęssttoo  ttrrzzeebbaa  pprraaccoowwaaćć  nnaa  ttzzww..  ooppeenn  ssppiiccee..    NNiiee  

jjeesstteemm  ssiięę  ww  ssttaanniiee  sskkuuppiićć..  CCiieerrppiięę  nnaa  ddeeffiiccyytt  uuwwaaggii..  

BBaarrddzzoo  ddoobbrrzzee  pprraaccuujjee  mmii  ssiięę  ww  ppoocciiąąggaacchh..  NNiiee  mmoożżee  

bbyyćć  kkooggoośś,,  kkttoo  ggłłoośśnnoo  
rroozzmmaawwiiaa  pprrzzeezz  kkoommóórrkkęę,,  

nnaattoommiiaasstt  jjeeżżeellii  jjeesstt  dduużżoo  

sszzmmeerróóww  ii  sszzuummóóww,,  ttoo  mmii  ttoo  

nniiee  pprrzzeesszzkkaaddzzaa..  PPrrzzeeddee  

wwsszzyyssttkkiimm  ssttwwaarrzzaamm  ssoobbiiee  

ttaakkiiee  wwaarruunnkkii,,  żżeebbyy  pprraaccoowwaaćć  

55  ddnnii  ww  ttyyggooddnniiuu  ppoo  88  ggooddzziinn,,  

bboo  mmaamm  żżoonnęę  ii  ssyynnaa..  PPaarręę  llaatt  

tteemmuu  ssłłyysszzaałłeemm  wwyywwiiaadd                                                    

zz  ppeewwnnyymm  mmaallaarrzzeemm,,  kkttóórryy  

ppoowwiieeddzziiaałł::  „„NNiiee  bbyyłłeemm  

nnaajjzzddoollnniieejjsszzyy  nnaa  rrookkuu,,  aallee  jjeeddyynnyy  ppoottrraaffiiłłeemm  rraannoo  

wwssttaaćć  ii  ppoowwiieeddzziieećć  ssoobbiiee,,  żżee  nnaammaalluujjęę  oobbrraazz..  

MMaalloowwaałłeemm  oobbrraazz  ii  nniioossłłeemm  ddoo  ggaalleerriiii””..  TTeenn  bbaarrddzzoo  

ddoobbrrzzee  zznnaannyy  zzaa  ggrraanniiccąą  ppoollsskkii  mmaallaarrzz  zzaarraabbiiaa  ttaamm  

dduużżee  ppiieenniiąąddzzee,,  ddllaatteeggoo  żżee  ppoottrraaffiiłł  ssoobbiiee  nnaarrzzuucciićć  

ddyyssccyypplliinnęę..  WWiieelluu  jjeeggoo  zzddoollnniieejjsszzyycchh  kkoolleeggóóww  nniiee  

ppoottrraaffiiłłoo,,  nniiee  mmaalloowwaallii,,  cczzęęssttoo  cczzeekkaallii  nnaa  zzlleecceenniiaa,,  

ddoopprroowwaaddzzaałłoo  ttoo  ddoo  ffrruussttrraaccjjii,,  ddoo  uużżyywweekk..  AAuuttoorrzzyy  
cczzeekkaajjąą  cczzęęssttoo  nnaa  ttoo,,  aażż  kkttoośś  zz  wwyyddaawwnniiccttwwaa  zzaaddzzwwoonnii..  

ZZaarraabbiiaamm  ppiissaanniieemm,,  mmnniiee  nnaawweett  nniiee  ssttaaćć  nnaa  cczzeekkaanniiee  

nnaa  wweennęę..  JJaa  ppoo  pprroossttuu  mmuusszzęę  ccaałłyy  cczzaass  ppiissaaćć..  GGddyybbyymm  

cczzeekkaałł  nnaa  wweennęę,,  ttoo  nniicc  bbyymm  nniiee  zzrroobbiiłł..  MMooiimm  ggłłóówwnnyymm  

źźrróóddłłeemm  uuttrrzzyymmaanniiaa  jjeesstt  ww  tteejj  cchhwwiillii  sseerriiaall  „„KKllaann””..    

  JJ..ZZ,,  MM..BB..::  AA  ww  jjaakkii  ssppoossóóbb  wwppaaddłł  PPaann  nnaa  ppoommyyssłł  

uuśśmmiieerrcceenniiaa  mmęężżaa  GGrraażżyynnyy??    

JJ..GG..::  TToo  jjeesszzcczzee  zzuuppeełłnniiee  ooddmmiieennnnaa  bbaajjkkaa..  

SScceennaarrzzyyssttóóww  „„KKllaannuu””  jjeesstt  bbaarrddzzoo  wwiieelluu,,  ttoo  nniiee  jjeesstt  

jjeeddeenn  sscceennaarrzzyyssttaa..  JJeesstteemm  jjeeddnnyymm  zz  66  sscceennaarrzzyyssttóóww  

rroozzppiissuujjąąccyycchh  ppoosszzcczzeeggóóllnnee  ooddcciinnkkii,,  nnaadd  nnaammii  jjeesstt  

jjeesszzcczzee  pprroodduucceenntt  ii  ggłłóówwnnaa  sscceennaarrzzyyssttkkaa  oorraazz  

tteelleewwiizzjjaa,,  kkttóórraa  nnaass  nnaaddzzoorruujjee..    

TToo  wwyymmyyśślliiłł  aakkuurraatt  ssaamm  PPaann  PPiioottrr  CCyyrrwwuuss..  TToo  jjeesstt  ttaakk,,  

żżee  jjeeżżeellii  aakkttoorr  mmaa  jjaakkiieeśś  iinnnnee  zzlleecceenniiaa    ppoozzaasseerriiaalloowwee,,  

ttoo  ssiięę  nnpp..  ooggrraanniicczzaa  jjeeggoo  wwąątteekk..  JJeeśśllii  mmaa  ttyycchh  zzlleecceeńń  

wwiięęcceejj,,  ttoo  wwyyssyyłłaa  ssiięę  ggoo  zzaa  ggrraanniiccęę  nnaa  jjaakkiieeśś  

ssttyyppeennddiiuumm..    

SSąą  ttaakkiiee  cchhwwiillee,,  ggddyy  aakkttoorr,,  ttaakk  jjaakk  PPiioottrr  CCyyrrwwuuss,,  mmóówwii  

ssoobbiiee  ddoośśćć..  DDoossttaałł  pprrooppoozzyyccjjęę  oodd  AAnnddrrzzeejjaa  SSeewweerryynnaa                                    

zz  TTeeaattrruu  PPoollsskkiieeggoo..  CCzzęęssttoo  ssaamm  aakkttoorr  mmóówwii,,  ggddyy  nniiee  

cchhccee  mmiieećć  mmoożżlliiwwoośśccii  ppoowwrroottuu  ddoo  sseerriiaalluu::  zzaabbiijjcciiee  

mmnniiee..  SSppoottkkaalliiśśmmyy  ssiięę  jjaakkiieeśś  22  llaattaa  tteemmuu..  

ZZaapprrooppoonnoowwaałłeemm  mmuu,,                          
żżee  mmóóggłłbbyy  zzaaggrraaćć  

wwłłaassnneeggoo  dduucchhaa,,  

ddoorraaddzzaajjąącceeggoo  GGrraażżyynnccee  

ww  sspprraawwaacchh  sseerrccoowwyycchh..  

TToo  bbyyłł  oocczzyywwiiśścciiee  żżaarrtt,,  

kkttóórryymm  oonn  ssiięę  zzrreesszzttąą  

oobbuurrzzyyłł..  TToo  jjeesstt  ttaakk,,                                    

żżee  PPaann  PPiioottrr  CCyyrrwwuuss  

nnaajjppiieerrww  mmiiaałł  ssttoossuunneekk  

oobboojjęęttnnyy  ddoo  sswwoojjeejj  rroollii,,  

ppootteemm  jjąą  zznniieennaawwiiddzziiłł,,                            

aażż  ww  kkoońńccuu  zzrroozzuummiiaałł,,  żżee  zzaaggrraałł  rroollęę  aabbssoolluuttnniiee  

kkuullttoowwąą..  CCoo  bbyy  nniiee  mmóówwiićć,,  kkaażżddyy  wwiiee,,  kkttoo  ttoo  jjeesstt  

RRyyssiieekk  zz  „„KKllaannuu””..  OOcczzyywwiiśścciiee  nniieennaawwiiddzziiłł  ggrraanneejj  pprrzzeezz  

ssiieebbiiee  ppoossttaaccii,,  ppoonniieewwaażż  ttoo  bbyyłłaa  ttaakkaa  ssyymmppaattyycczznnaa  

ppiieerrddoołłaa,,  aa  ttoo  jjeesstt  ssiillnnyy  ii  zzddrroowwyy  mmęężżcczzyyzznnaa..  BByyłł  

sszzcczzęęśślliiwwyy,,  żżee  mmóóggłł  zzaaggrraaćć  ggaannggsstteerraa..  BByyłłaa  ttaakkaa  

rreekkllaammaa  ssppoołłeecczznnaa  zz  ppssaammii  ii  bbyyłł  sszzcczzęęśślliiwwyy,,  żżee  mmóóggłł  

zzaaggrraaćć  iinnnneeggoo  cczzłłoowwiieekkaa..    
NNaa  kkoońńccuu  ssttwwiieerrddzziiłł,,  żżee  ttrrzzeebbaa  rroobbiićć  ccoośś  iinnnneeggoo,,  żżeebbyy  

nniiee  ppoozzoossttaaćć  ddoo  kkoońńccaa  żżyycciiaa  „„ww  sszzuuffllaaddzziiee””  RRyyśśkkaa..  

WWiieelluu  zzddoollnnyycchh  aakkttoorróóww  ppoozzaa  sseerriiaallaammii  nniiee  mmiiaałłoobbyy  

żżyycciiaa  zzaawwooddoowweeggoo..  CCzzaasseemm  jjeesstt  tteeżż  ttaakk,,  żżee  jjaakkiiśś  aakkttoorr  

nnaarraazzii  ssiięę  pprroodduucceennttoowwii..  ZZaacczzyynnaa  „„ffoosszzyyćć””,,    żżee  nniiee  mmaa  

cczzaassuu  nnaa  ddnnii  zzddjjęęcciioowwee,,  żżee  ppoottrrzzeebbuujjee  ddooddaattkkoowweejj  

pprrzzyycczzeeppyy  ddllaa  ssiieebbiiee  cczzyy  ccoośś  ttaakkiieeggoo..  WWcczzoorraajj  zzaaddaannoo  

mmii  ppyyttaanniiee::  ccoo  ssąąddzzęę  oo  śśmmiieerrccii  HHaannkkii  MMoossttoowwiiaakk                                    

ww  kkaarrttoonnaacchh??  NNiiee  mmaa  ttaakkiieeggoo  bbuuddżżeettuu  ww  sseerriiaalluu,,  kkttóórryy  

ppoozzwwaallaałłbbyy  zzrroobbiićć  ttoo  ppiięękknniiee..  AAmmeerryykkaanniiee  nnaa  ttaakkiiee  

uuśśmmiieerrccaanniiee  bboohhaatteerróóww  mmaajjąą  sswwoojjaa  ooddrręębbnnąą  nnaazzwwęę..  

TToo  ssiięę  nnaazzyywwaa  ttaanniieecc  śśmmiieerrccii,,  ppoolleeggaa  nnaa  ttyymm,,                                              

żżee  bboohhaatteerroowwiiee  ww  zzwwoollnniioonnyymm  tteemmppiiee  ssąą  pprrzzeesszzyywwaannii  

kkoolleejjnnyymmii  kkuullaammii  lluubb  ccoośś  ppooddoobbnneeggoo..  OOssoobbnnii  

ssppeeccjjaalliiśśccii  ppoottrraaffiiąą  „„zzrroobbiićć””  ppiięękknnąą  śśmmiieerrćć  bboohhaatteerróóww,,  

aallee  ttaakkiiee  uujjęęcciiaa  kkrręęccii  ssiięę  115500  rraazzyy  ii  wwyybbiieerraa  ssiięę                                              

ttee  nnaajjlleeppsszzee..  TTaakk  nnaapprraawwddęę  jjeesstt  lleeppiieejj  uuśśmmiieerrcciićć  

ttaakkiieeggoo  bboohhaatteerraa  ppoozzaa  kkaaddrreemm..  
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JJ..ZZ,,  MM..BB..::  AA  cczzyy  uucchhyylliiłłbbyy  PPaann  rrąąbbkkaa  ttaajjeemmnniiccyy,,                                          

ccoo  wwyyddaarrzzyy  ssiięę  ww  pprrzzyysszzłłoośśccii  ww  „„KKllaanniiee””??  

JJ..GG..::  NNiieesstteettyy,,  pprrzzeedd  nnaaddmmiieerrnnąą  ggaaddaattlliiwwoośścciiąą  cchhrroonnii  

mmnniiee  kkaarraa  zzaappiissaannaa  ww  mmoojjeejj  uummoowwiiee  ((110000  ttyyss..  zzłł                                      

zzaa  zzddrraaddzzeenniiee  wwąąttkkuu  zz  pprrzzyysszzłłoośśccii))..  BBęęddzziiee,,  jjaakk  ttoo  
zzaazzwwyycczzaajj  ww  rrooddzziinniiee,,  dduużżoo  rroozzmmóóww,,  dduużżoo  śślluubbóóww..  GGddyy  

sseerriiaall  ttrrwwaa  ttaakk  ddłłuuggoo,,  ttoo  ttrrzzeebbaa  kkaażżddeeggoo  zz  kkaażżddyymm                                    

ww  jjaakkiiśś  ssppoossóóbb  ppoołłąącczzyyćć..  OOggrraanniicczzaajjąą  nnaass  ttyyllkkoo  

ssttoossuunnkkii  rrooddzziinnnnee  mmiieeddzzyy  bboohhaatteerraammii..  

JJ..ZZ,,  MM..BB..::  JJaakk  PPaann  rraaddzziiłł  ssoobbiiee  zz  kkrryyttyykkąą  iinnnnyycchh??  

JJ..GG..::  UUwwaażżaamm,,  żżee  rraaddzzęę  ssoobbiiee  ddoobbrrzzee..  BBaarrddzzoo  ssiięę  

wwssłłuucchhuujjee  ww  kkrryyttyykkęę  ii  bbaarrddzzoo  oonnaa  mmnniiee  nnaappęęddzzaa  ddoo  

pprraaccyy..  JJeeśśllii  jjeeddnnaa  oossoobbaa  mmii  ppoowwiiee,,  żżee  jjeesstt  źźllee,,  ttoo  jjaa  ssiięę  

nniiee  oobbrraażżaamm,,  nniiee  pprrzzeejjmmuujjęę  ssiięę  ttyymm..  JJaakk  ddwwiiee  oossoobbyy  

mmóówwiiąą  mmii  ttoo  ssaammoo,,  ttoo  jjuużż  jjeesstt  
9900%%  sszzaannssyy,,  żżee  mmaajjąą  rraaccjjęę  ii  jjaa  ttoo  

ppoowwiinniieenneemm  zzmmiieenniićć,,  ppoopprraawwiićć..  

KKrryyttyykkaa  ssłłuużżyy  mmii  ddoo  

ppoopprraawwiiaanniiaa..  

JJ..ZZ,,  MM..BB..::  MMiiaałł  PPaann  mmoożżee  cchhwwiillee  

zzaałłaammaanniiaa,,  ppoossttaannoowwiieenniiee,,  żżee  

kkoońńcczzyy  zz  ppiissaanniieemm??   

JJ..GG..::  OO  ttaakk,,  ttaakk..  KKoońńcczzyy  ppiissaaćć  ttoo  

mmoożżee  zzaa  dduużżoo  ppoowwiieeddzziiaannee,,  

ppoonniieewwaażż  jjaa  ww  tteenn  ssppoossóóbb  

zzaarraabbiiaamm..  MMuussiiaałłbbyymm  mmiieećć  

wwyymmyyśślloonnyy  iinnnnyy  ssppoossóóbb  

zzaarroobbkkoowwaanniiaa..  JJuużż  ddaawwnnoo  mmaamm  zzaa  ssoobbąą  eettaapp  

ssaattyyssffaakkccjjii  zz  tteeggoo,,  żżee  ppiisszzęę  ttyyllkkoo  ddllaa  ssiieebbiiee..  MMaamm  ssiillnnąą  

ppoottrrzzeebbęę,,  bbyy  mmoojjee  tteekkssttyy  mmiiaałłyy  sszzaannssęę  zzrreeaalliizzoowwaanniiaa..  

DDllaatteeggoo  bbaarrddzzoo  lluubbiięę  ppiissaaćć  ddoo  sseerriiaalluu  ""KKllaann"",,  bboo  wwiieemm,,  

żżee  ttoo  oodd  rraazzuu  zzoossttaanniiee  zzrroobbiioonnee,,  nniiee  wwyylląądduujjee                                                  

ww  sszzuuffllaaddzziiee..    

JJ..ZZ,,  MM..BB..::  KKttóórryy  aakkttoorr  zz  oobbssaaddyy  „„KKllaannuu””  jjeesstt  PPaannaa  

uulluubbiioonnyymm??  
JJ..GG..::  PPaann  JJaann  PPiieecchhoocciińńsskkii,,  cczzyyllii  sseerriiaalloowwyy  FFeelliikkss  

NNoowwaakk..  LLuubbiięę  tteeżż  KKoozziieełłęę  ii  SSuurrmmaacczzoowwąą..  OOnnii  ssąą  ttaaccyy  

ssuurrrreeaalliissttyycczznnii,,  nniieerreeaallnnii  wwrręęcczz..  FFeelliikkss  NNoowwaakk  jjeesstt  

ppoossttaacciiąą  zzbbuuddoowwaannąą  ww  ssppoossóóbb  ppaappkkiinnoowwsskkii,,  cczzyyllii  ttyypp  

„„ffaaffaarraaffaa””,,  ccoo  ttoo  jjaa  nniiee  mmooggęę..  TTaakkąą  ppoossttaaćć,,  jjaakkoo  

sscceennaarrzzyyssttaa,,  ccuuddoowwnniiee  ssiięę  ppiisszzee..  

JJ..ZZ,,  MM..BB..::  AA  ppoossttaaćć,,  kkttóórraa  ssiięę  nniiee  sspprraawwddzziiłłaa,,  aakkttoorr,,  
kkttóórryy  nniiee  ppooddoołłaałł  rroollii,,  zzaaggrraałł  ttoo  iinnaacczzeejj  nniiżż  bbyyłłoo  ttoo  

ppoommyyśśllaannee..  JJeesstt  kkttoośś  ttaakkii??  

JJ..GG..::  BByyłłoo  bbaarrddzzoo  dduużżoo  ttaakkiicchh  aakkttoorróóww..  CCzzęęssttoo  

pprroodduucceenntt  mmóówwii::  bbaarrddzzoo  ffaajjnnaa  sscceennaa,,  aallee  oonn  tteeggoo  nniiee  

zzaaggrraa,,  jjeesstt  zzaa  ssłłaabbyy..  TToo  jjeesstt  ooggrroommnnaa  pprroodduukkccjjaa,,  mmuussii  

ssiięę  pprrzzeewwiinnąąćć  mmnnóóssttwwoo  aakkttoorróóww..  AAkkttoorr  ppoowwiinniieenn  

ppoossiiaaddaaćć  uummiieejjęęttnnoośśćć  bbaarrddzzoo  sszzyybbkkiieeggoo  uucczzeenniiaa  ssiięę  

tteekkssttuu..  WWiieellookkrroottnniiee  zzddaarrzzaa  ssiięę,,  żżee  ddoossttaajjee  sscceennooppiiss  

wwiieecczzoorreemm,,  aa  nnaassttęęppnneeggoo  ddnniiaa  mmuussii  zzaaggrraaćć..  NNiiee  kkaażżddyy  

aakkttoorr  ttaakk  ppoottrraaffii..  MMuussii  
ppoossiiaaddaaćć  uummiieejjęęttnnoośśćć  

sszzyybbkkiieeggoo  wweejjśścciiaa                                    

ww  rroollęę,,  mmaa  kkrróóttkkąą  

pprróóbbęę  ii  ttyyllkkoo  55--66  dduubbllii..    

JJ..ZZ,,  MM..BB..::  CCoo  PPaann  ssąąddzzii  

oo  pprrzzyysszzłłoośśccii  sseerriiaalluu??  

CCzzyy  mmyyśśllii  PPaann,,  żżee  

mmoożżnnaa  ttoo  

kkoonnttyynnuuoowwaaćć??  

JJ..GG..::  OOcczzyywwiiśścciiee,,  żżee  

nniiee..  PPooddeejjrrzzeewwaamm,,  żżee  

jjeesszzcczzee  rrookk,,  ddwwaa..  

NNaajjddłłuużżsszzyy  nnaa  śśwwiieecciiee  sseerriiaall  ttrrwwaałł  6699  llaatt,,  wwiięęcc  sseerriiaall  

kkllaann  mmaa  jjeesszzcczzee  5500  llaatt  pprrzzeedd  ssoobbąą..  SSeerriiaall  ""KKllaann""  ccaałłyy  

cczzaass  mmaa  sswwoojjaa  rrzzeesszzęę  ffaannóóww..  OOnn  ssiięę  uuttrrzzyymmuujjee,,  bboo  mmaa  

sswwooiicchh  wwiieerrnnyycchh  wwiiddzzóóww..  KKiillkkaa  llaatt  tteemmuu  tteelleewwiizzjjaa  

nnaawweett  pprróóbboowwaałłaa  zzaassttąąppiićć  ggoo  iinnnnyymmii,,  aallee  oonnee  „„ssppaaddłłyy””  

ppoo  ppóółł  rrookkuu..  WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  ssuukkcceess  „„KKllaannuu””  ppoolleeggaa  

mmiieeddzzyy  iinnnnyymmii  nnaa  ttyymm,,  żżee  jjeesstt  ssttaałłaa  oobbssaaddaa,,  ttaa  rrooddzziinnaa  

LLuubbiicczzóóww,,  zz  kkttóórrąą  ssiięę  iiddeennttyyffiikkuujjeemmyy..  
JJ..ZZ,,  MM..BB..::  DDzziięękkuujjeemmyy  zzaa  rroozzmmoowwęę..  

  

  

  

Z życia szkoły … kalendarz na marzec 2017 
 

 

 01 marca 2017 02 marca 2017 03 marca 2017 04 marca 2017 05 marca 2017 

 

06 marca 2017 07 marca 2017 08 marca 2017 

Dzień Kobiet 

09 marca 2017 10 marca 2017 

Dzień Mężczyzny 

Matura próbna 

11 marca 2017 12 marca 2017 

13 marca 2017 

Rekolekcje 

Matura próbna 

14 marca 2017 

Rekolekcje 

Dzień Liczby Pi 

15 marca 2017 

Rekolekcje 

16 marca 2017 17 marca 2017 

 

18 marca 2017 19 marca 2017 

 

20 marca 2017 21 marca 2017 

Dzień 

Wagarowicza 

22 marca 2017 

Światowy Dzień 

Wody 

23 marca 2017 24 marca 2017 

Narodowy Dzień 

Życia 

25 marca 2017 26 marca 2017 

 

27 marca 2017 

 

28 marca 2017 29 marca 2017 30 marca 2017 31 marca 2017   
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WWyyddaarrzzeenniiaa  hhiissttoorriiąą  ooppiissaannee……  

DDyynnaassttiiaa  HHaabbssbbuurrggóóww

  RRóódd  aauussttrriiaacckkii  zzaałłoożżoonnyy  ww  11110000  rrookkuu  pprrzzeezz  hhrraabbiięę  
BBrryyzzggoowwiiłłaa  GGuunnttrraammaa  BBrrooddaatteeggoo..  SSaammee  ppoocchhooddzzeenniiee  tteeggoo  

rroodduu  wwsskkaazzyywwaannee  jjeesstt  nnaa  zziieemmiiee  sszzwwaajjccaarrsskkiiee  ww  ttzzww..  

KKaannttoonniiee  AArrggoowwiiaa..  MMiieeśścciiłł  ssiięę  ttaamm  zzaammeekk  „„HHaabbssbbuurrgg””..    
ZZaammeekk  tteenn  ppoowwssttaawwaałł  oodd  ppoocczząąttkkuu  rrookkuu  11002200  aażż  ddoo  rrookkuu  

ookkoołłoo  11330000..  BByyłł  oonn  rrooddoowwąą  ssiieeddzziibbąą  AAuussttrriiaacckkiieeggoo  rroodduu  

HHaabbssbbuurrggóóww..  PPoo  rroozzrroośścciiee  zziieemmii  HHaabbssbbuurrggóóww  zzaammeekk  tteenn  

ssttrraacciiłł  nnaa  zznnaacczzeenniiuu  ii  ppooppaaddłł  ww  rruuiinnęę  ppoo  wwiieellookkrroottnnyycchh  

zzmmiiaannaacchh  wwłłaaśścciicciieellii..  OObbeeccnniiee  zzaammeekk  jjeesstt  cczzęęśścciioowwoo  

ooddrreessttaauurroowwaannyy..  
RRzzeecczzyywwiissttee  ppoocczząąttkkii  rrzząąddóóww  tteeggoo  rroodduu  ww  AAuussttrriiii  

pprrzzyyppaaddaajjąą  nnaa  11  mmaajjaa  11221188  rrookkuu..  PPaannoowwaałł  wwtteeddyy      RRuuddoollff  II..  

BByyłł  oonn  ppiieerrwwsszzyymm  kkssiięęcciieemm  AAuussttrriiii  zz  ddyynnaassttiiii  vvoonn  HHaabbssbbuurrgg  

aa  ppootteemm  zzoossttaałł  wwyybbrraannyy  nnaa  KKeeiisseerraa  NNiieemmiieecc..  PPrroowwaaddzziiłł  oonn  

rroozzwwaażżnnąą  ppoolliittyykkęę  wweewwnnęęttrrzznnąą  ppoolleeggaajjąąccąą  nnaa  zzwwiięękksszzeenniiuu  

sswwoojjeejj  wwłłaaddzzyy  ww  NNiieemmcczzeecchh..  PPoo  zzaajjęęcciiuu  pprrzzeezz  OOttttookkaarraa  

CCzzeesskkiieeggoo  KKrróóllaa  zziieemmiiee  AAuussttrriiii  ppoo  wwyymmaarrcciiuu  ddyynnaassttiiii  

BBaabbeennbbeerrggóóww  RRuuddoollff  11  zzaawwaarrłł  zz  nniimm  ttrraakkttaatt  ddoottyycczząąccyy  ttyycchh  

zziieemmii..  OOttttookkaarr  ooppóóźźnniiaajjąącc  sswwoojjee  ooppuusszzcczzeenniiee  AAuussttrriiii  

ddoopprroowwaaddzziiłł  ddoo  oottwwaarrtteeggoo  kkoonnfflliikkttuu..  WWkkrróóttccee  ddoosszzłłoo  ddoo  
bbiittwwyy  ppoodd  DDūūrrnnkkrruutt  ((11227788rr..)),,  ww  kkttóórreejj  RRuuddoollff  11  wwrraazz                            

zz  KKrróólleemm  WWęęggiieerr  ppookkoonnaałł  KKrróóllaa  CCzzeecchh  ii  kkssiiąążżąątt  PPoollsskkii                                            

aa  ttaakkżżee  NNiieemmiieecc..  WWkkrróóttccee  RRuuddoollff  11  ooddddaałł  AAuussttrriięę  ppoodd  

wwłłaaddaanniiee  sswwooiimm  ssyynnoomm,,  kkttóórrzzyy  ssttwwoorrzzyyllii  ppooddssttaawwyy  ppoottęęggii  

rroodduu  HHaabbssbbuurrggóóww..  

OOdd  rrookkuu  11227733  ddoo  11778800  kkaażżddyy  

cczzłłoonneekk  tteejjżżee  rrooddzziinnyy  ppoossiiaaddaałł  

cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyy  eelleemmeenntt  

bbuuddoowwyy  cciiaałłaa  lluuddzzkkiieeggoo..  BByyłłaa  

nniimm  ‘‘’’BBrrooddaa  HHaabbssbbuurrggóóww’’’’..  TTaa  
wwyyddaattnnaa  ddoollnnaa  wwaarrggaa  ii  

nnaaddmmiieerrnniiee  wwyyssuunniięęttaa  ddoo  

pprrzzoodduu  żżuucchhwwaa  ttoo  sskkuutteekk  bbaarrddzzoo  

zznnaannyycchh  zzaacchhoowwaańń  jjaakk  nnaa  ookkrreess  

śśrreeddnniioowwiieecczzaa  aa  ttyymm  bbaarrddzziieejj  

ddllaa  ((mmaałłżżeeńńssttww  kkaazziirrooddcczzyycchh  aa  

ttaakkżżee  ggwwaałłttóóww  nnaa  wwłłaassnnyycchh  

cczzłłoonnkkaacchh  rrooddzziinnyy))  cceessaarrzzóóww,,  kkrróóllóóww  ii  aarrccyykkssiiąążżąątt  AAuussttrriiii..    

WW  ttyymm  rrooddzziiee  pprrooggnnaattyyzzmm  bbyyłł  cchhoorroobbąą  ddzziieeddzziicczznnąą,,  ccoo  

ppoowwooddoowwaałłoo,,  żżee  pprraawwiiee  kkaażżddaa  oossoobbaa  mmaajjąąccaa  kkrreewwnneeggoo                                  
ww  tteejj  rrooddzziinniiee  ppoossiiaaddaałłaa  wwyyssuunniięęttąą  sszzcczzęękkęę..  HHaabbssbbuurrggoowwiiee  

uummaaccnniiaallii  sswwoojjee  wwppłłyywwyy  ppoopprrzzeezz  mmaałłżżeeńńssttwwaa  ppoolliittyycczznnee..  

GGwwaarraannttoowwaałłyy  oonnee  ssoojjuusszzee  zz  nnoowwyymmii  ppoottęęggaammii,,  uunniiee  

ppeerrssoonnaallnnee,,  nnoowwee  zziieemmiiee  aa  ttaakkżżee  ppiieenniiąąddzzee  cczzyy  wwoojjsskkoo  

nnaajjeemmnnee..  ZZggooddnniiee  zz  rrooddzziinnnnyymm  mmootttteemm,,  ggłłoosszząąccyymm  „„BBeellllaa  

ggeerraanntt  aalliiii,,  ttuu  AAuussttrriiaa  ffeelliixx  nnuubbee””  ((„„NNiieecchh  iinnnnii  pprroowwaaddzząą  

wwoojjnnyy,,  ttyy  sszzcczzęęśślliiwwaa  AAuussttrriioo  żżeeńń  ssiięę””))..  DDoopprroowwaaddzziiłłoo  ttoo  ddoo  

tteeggoo,,  żżee  tteenn  rróódd  bbyyłł  ssppookkrreewwnniioonnyy  zz  pprraawwiiee  kkaażżddyymm  rrooddeemm  

EEuurrooppeejjsskkiimm  ww  ttyymm  rróówwnniieeżż  zz  rrooddzziinnąą  WWaazzóóww,,  rrzząąddzząąccąą  
wwtteeddyy  nnaa  zziieemmiiaacchh  RRzzeecczzppoossppoolliitteejj  OObboojjggaa  NNaarrooddóóww..  

CCzzłłoonnkkoowwiiee  rrooddzziinnyy  HHaabbssbbuurrggóóww  bbyyllii  ookkrrooppnneejj  uurrooddyy,,  

wwrręęcczz  kkoonnttrroowweerrssyyjjnneejj..  NNaa  pprrzzyykkłłaadd  KKaarrooll  VV  ((11550000––11555588))  

nniiee  mmóóggłł  nnoorrmmaallnniiee  zzaaggrryyzzaaćć  zzęębbóóww,,  ddllaatteeggoo  mmóówwiiłł  bbaarrddzzoo  

nniieewwyyrraaźźnniiee  ((cczzęęssttoo  oopplluuwwaajjąącc  pprrzzyy  ttyymm  sswwooiicchh  

rroozzmmóówwccóóww))  ii  ppoołłyykkaałł  ttyyllkkoo  rroozzddrroobbnniioonnyy  ppookkaarrmm..  TTaakkżżee  

KKaarrooll  IIII  ((11666611--11770000)),,  oossttaattnnii  kkrróóll  HHiisszzppaanniiii  zz  ddyynnaassttiiii  

HHaabbssbbuurrggóóww,,  mmiiaałł  ttaakk  ppoowwiięękksszzoonnąą  żżuucchhwwęę  ii  oobbwwiissłłąą  

ddoollnnąą  wwaarrggęę,,  żżee  nniiee  bbyyłł  ww  ssttaanniiee  żżuućć  aannii  wwyyrraaźźnniiee  mmóówwiićć,,  
ppoonnaaddttoo  mmiiaałł  ssttaallee  ppóółłoottwwaarrttee  uussttaa  ii  oobbffiicciiee  ssiięę  śślliinniiłł..  

ZZggooddnniiee  zz  rrooddoowwąą  lleeggeennddąą  HHaabbssbbuurrggoowwiiee  ooddzziieeddzziicczzyyllii  

wwyyddaattnnąą  ddoollnnąą  sszzcczzęękkęę  ddzziięękkii  kkssiięężżnniicczzccee  mmaazzoowwiieecckkiieejj  

CCyymmbbaarrccee..  BByyłłąą  oonnaa  ccóórrkkąą  SSiieemmoowwiittaa  zz  rroodduu  PPiiaassttóóww                            

ii  AAlleekkssaannddrryy,,  ssiioossttrryy  WWłłaaddyyssłłaawwaa  JJaaggiieełłłłyy..  CCyymmbbaarrkkaa  

wwyysszzłłaa  zzaa  mmąążż  zzaa  hhaabbssbbuurrsskkiieeggoo  aarrccyykkssiięęcciiaa  EErrnneessttaa  

ŻŻeellaazznneeggoo  ii  uurrooddzziiłłaa  mmuu  ddzziieewwiięęcciioorroo  ddzziieeccii  ((ww  ttyymm  

ppóóźźnniieejjsszzeeggoo  cceessaarrzzaa,,  FFrryyddeerryykkaa  IIIIII)),,  rroozzssiieewwaajjąącc  ggeenn  

pprrooggnnaattyyzzmmuu  ppoo  ccaałłeejj  EEuurrooppiiee..  JJeeddnnaakk  iissttnniieejjąą  ttaakkżżee  iinnnnee  

tteeoorriiee,,  wweeddłłuugg  kkttóórryycchh  ttoo  nniiee  mmaazzoowwiieecckkiieejj  kkssiięężżnniicczzccee  
HHaabbssbbuurrggoowwiiee  zzaawwddzziięęcczzaajjąą  nnaaddmmiieerrnniiee  rroozzwwiinniięęttee  

sszzcczzęękkii..  PPoossiiaaddaallii  oonnii  rroozzlleeggłłee  tteerryyttoorriiaa  ((rreeggiioonnyy::  HHoollaannddiiaa,,  

BBuurrgguunnddiiaa,,  HHiisszzppaanniiaa,,  PPoorrttuuggaalliiaa,,  AArraaggoonniiaa,,  SSyyccyylliiaa,,  

WWęęggrryy,,  zziieemmiiee  PPoollsskkiiee  zzaajjęęttee  ppooddcczzaass  rroozzbbiioorróóww,,  CCzzeecchhyy,,  

SSłłoowwaaccjjaa,,  TTrraannssyyllwwaanniiaa,,  SSkkrraawwkkii  RRuummuunniiii,,  CChhoorrwwaaccjjaa,,  

ookkoolliiccee  WWeenneeccjjii  ii  wwiieellee  iinnnnyycchh  

zziieemm))..  AA  pprraawwiiee  kkaażżddee  zz  ttyycchh  

zziieemm  zzoossttaałłoo  zzddoobbyyttee  śślluubbaammii  lluubb  

bbiittwwaammii..  

IIcchh  ppoolliittyykkaa  zzaaggrraanniicczznnaa  cczzyy  
wwyyggrryywwaannee  bbiitteeww  jjeesstt  

pprrzzyykkłłaaddeemm  rroozzssąąddnnyycchh  ddeeccyyzzjjii    

((jjaakk  wwzziiąąćć  wwłłaaddzzęę  ww  EEuurrooppiiee  wwee  

wwłłaassnnee  ddłłoonniiee))..  PPrrzzeezz  bbaarrddzzoo  

ddłłuuggii  cczzaass  bbyyllii  CCeessaarrzzaammii  

NNiieemmiieecc..  BBrroonniillii  pprrzzeezz  sseettkkii  llaatt  

EEuurrooppęę  pprrzzeedd  eekkssppaannssyywwnnyymm  

IImmppeerriiuumm  OOssmmaańńsskkiimm  aażż  ww  kkoońńccuu  ppookkoonnaallii  iicchh  ww  bbiittwwiiee  

wwiieeddeeńńsskkiieejj..  PPoo  rroozzbbiioorrzzee  PPoollsskkii  ooddłłaammyy  rrooddóóww  

HHaabbssbbuurrggóóww  ssttaawwaałłyy  ssiięę  ccoorraazz  bbaarrddzziieejj  mmnniieejj  zznnaacczząąccee  nnaa  
ssiillee..  ZZaaccooffaanniiee  tteecchhnnoollooggiicczznnee  ii  ggoossppooddaarrcczzee  ssiięę  ppooggłłęębbiiaałłoo  

aażż  ddoo  rroozzppoocczzęęcciiaa  II  wwoojjnnyy  śśwwiiaattoowweejj,,  ggddzziiee  ppoonniieeśśllii  

kkoommpplleettnnąą  ppoorraażżkkęę..  KKoonniieecc  DDyynnaassttiiii  HHaabbssbbuurrggóóww  pprrzzyyppaaddaa  

nnaa  ookkrreess  śśmmiieerrccii  MMaarriiii  TTeerreessyy  HHaabbssbbuurrgg  ((11778800  rrookk))..  WW  ttyymm  

ssaammyymm  rrookkuu  ww  AAuussttrriiii  zzaacczzęęłłaa  ppaannoowwaaćć  nnoowwaa  ddyynnaassttiiaa  

hhaabbssbbuurrsskkoo--lloottaarryyńńsskkaa,,  kkttóórraa  ppooggrrąążżyyłłaa  tteenn  kkrraajj  ww  wwoojjnniiee  

zz  PPrruussaammii..  

TTEEKKSSTT::  KKaaccppeerr  ŁŁuucczzaakk,,  IIcc  
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Z życia szkoły … 

DDzziieeńń  ppaattrroonnaa  22001177  
  

2233  ssttyycczznniiaa  ooddbbyyłłaa  ssiięę  uurroocczzyyssttoośśćć  ppoośśwwiięęccoonnaa  RRoommuuaallddoowwii  TTrraauugguuttttoowwii  ––  ppaattrroonnoowwii  nnaasszzeeggoo  lliicceeuumm,,  

oossttaattnniieemmuu  ddyykkttaattoorroowwii  PPoowwssttaanniiaa  SSttyycczznniioowweeggoo  zz  rrookkuu  11886633..  MMyyśślląą  pprrzzeewwooddnniiąą  tteeggoorroocczznneeggoo  DDnniiaa  PPaattrroonnaa  

bbyyłłyy  ssłłoowwaa  EElliizzyy  OOrrzzeesszzkkoowweejj  zzaacczzeerrppnniięęttee  zz  uuttwwoorruu,,  pptt..  „„GGlloorriiaa  vviiccttiiss””    

„„ZZee  śśwwiiaattłłeemm  iiddeeii  ww  ggłłoowwaacchh,,  zz  ooggnniieemm  mmiiłłoośśccii  ww  sseerrccaacchh,,  ggłłoowwyy  ii  sseerrccaa  

nniieeśśllii  wwyyssookkoo””  

NNaa  uurroocczzyyssttoośśćć  pprrzzyybbyyllii  zzaapprroosszzeennii  ggoośścciiee::  PPaannii  GGrraażżyynnaa  OOrrzzeecchhoowwsskkaa--

MMiikkuullsskkaa  ––  ZZaassttęęppccaa  BBuurrmmiissttrrzzaa  DDzziieellnniiccyy  WWoollaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy;;  PPaannii  

MMaarriioollaa  ZZiieelliińńsskkaa  ––  NNaacczzeellnniikk  WWyyddzziiaałłuu  OOśśwwiiaattyy  ii  WWyycchhoowwaanniiaa  ddllaa  

DDzziieellnniiccyy  WWoollaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy;;  PPaannii  RReennaattaa  PPiieekkuutt  ––  DDyyrreekkttoorr  

DDzziieellnniiccoowweeggoo  BBiiuurraa  FFiinnaannssóóww  OOśśwwiiaattyy  ddllaa  DDzziieellnniiccyy  WWoollaa  mm..  sstt..  

WWaarrsszzaawwyy  oorraazz  PPaann  MMiicchhaałł  CCiieeśśllaakk  ––  aaddiiuunnkktt  XX  PPaawwiilloonnuu  CCyyttaaddeellii  WWaarrsszzaawwsskkiieejj  ww  zzaassttęęppssttwwiiee  PPaannaa  TTaaddeeuusszzaa  

SSkkoocczzkkaa  ––  ddyyrreekkttoorraa  MMuuzzeeuumm  NNiieeppooddlleeggłłoośśccii..    

PPrrooggrraamm  tteeggoorroocczznneeggoo  DDnniiaa  PPaattrroonnaa  bbyyłł  iimmppoonnuujjąąccyy::  

11..WWyyrróóżżnniieenniiee  ffiinnaalliisstteekk  sszzkkoollnneeggoo  kkoonnkkuurrssuu  ffoottooggrraaffiicczznneeggoo,,  zzoorrggaanniizzoowwaanneeggoo  

pprrzzeezz  ppaannaa  pprrooffeessoorraa  AArrkkaaddiiuusszzaa  OOllsszzyynnęę,,  pptt..  „„JJeessiieennnnyy  lliiśśćć””..  PPrraaccee  MMaarrlleennyy  BBaarraabbaann  

zz  kkllaassyy  33cc  ii  EEwweelliinnyy  DDąąbbrroowwsskkiieejj  zz  kkllaassyy  22bb  mmoożżeemmyy  ppooddzziiwwiiaaćć  nnaa  hhoolluu  ggłłóówwnnyymm  

sszzkkoołłyy..   

22..CCzzęęśśćć  aarrttyyssttyycczznnaa  pprrzzyyggoottoowwaannaa  pprrzzeezz  „„SScceennęę  nnaa  MMiiłłeejj””  ––  pprrzzeeddssttaawwiieenniiee  ooppaarrttee  nnaa  

mmoottyywwaacchh  mmaałłoo  zznnaanneejj  jjeeddnnooaakkttóówwkkii  GGaabbrriieellii  ZZaappoollsskkiieejj  ppoodd  ttyyttuułłeemm  „„JJeessiieennnnyymm  

wwiieecczzoorreemm””..  GGrraa  aakkttoorrsskkaa,,  ddeekkoorraaccjjee,,  kkoonnffeerraannssjjeerrkkaa,,  oopprraawwaa  mmuuzzyycczznnaa  bbyyłłyy  nnaa  

nnaajjwwyyżżsszzyymm  ppoozziioommiiee..   

33..  WWyyssttaawwaa  ww  hhoolluu  nnaasszzeejj  sszzkkoołłyy,,  pprrzzyybblliiżżaajjąąccaa  iiddeeee  

PPoowwssttaanniiaa  SSttyycczznniioowweeggoo  ii  JJeeggoo  bboohhaatteerróóww,,  bbeezz  kkttóórryycchh  nniiee  nnaarrooddzziiłłbbyy  ssiięę  mmiitt  wwaallkkii  

oojjcczzyyźźnniiaanneejj..  

44..  PPrreelleekkccjjaa  nnaa  tteemmaatt  PPoowwssttaanniiaa  SSttyycczznniioowweeggoo  oorraazz  ppaattrroonnaa  sszzkkoołłyy  RRoommuuaallddaa  

TTrraauugguuttttaa  ––  wwyyggłłoosszzoonnaa  pprrzzeezz  ppaanniiąą  pprrooffeessoorr  EEllżżbbiieettęę  KKuunnoowwsskkąą  ––  nnaauucczzyycciieellkkęę  rreelliiggiiii    

ii  pprrzzeewwooddnniikkaa  wwaarrsszzaawwsskkiieeggoo  oorraazz  ppaannaa  MMiicchhaałłaa  CCiieeśśllaakkaa  ––  aaddiiuunnkkttaa  XX  PPaawwiilloonnuu  

CCyyttaaddeellii  WWaarrsszzaawwsskkiieejj..  

55..  ZZłłoożżeenniiee  kkwwiiaattóóww  ppoodd  KKrrzzyyżżeemm  TTrraauugguuttttaa  ii  BBrraammąą  SSttrraacceeńń  pprrzzeezz  rreepprreezzeennttaannttóóww  

nnaasszzeejj  ssppoołłeecczznnoośśccii  sszzkkoollnneejj,,  uucczznniioowwiiee  kkllaassyy  11aa  oorraazz  22aa  wwrraazz  zz  wwyycchhoowwaawwccaammii..  
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GUMA DO ŻUC      A,  
       czyli coś na ząb… 

Guma do żucia jest specyficznym i nietypowym produktem spożywczym, o szczególnej funkcjonalności dla 

organizmu człowieka. Podkreśla się swoiste oddziaływanie procesu jej żucia, zmniejszającego napięcie 

nerwowe, zwiększającego wydzielanie śliny i soków trawiennych, wzmacniającego mięśnie szczęk oraz 

poprawiającego higienę jamy ustnej, stan uzębienia oraz dziąseł. 

 

Po trosze z historii żucia 
Pierwowzorem współczesnej gumy do żucia jest żywica z kory drzewa gumowego 

Pistacia lentiscus, której do oczyszczania zębów i odświeżania oddechu używali 

starożytni mieszkańcy Grecji i Indonezji oraz Indianie amerykańscy. W Ameryce 

nawyk ten rozszerzył się i na białych osadników, a zainteresowanie tym produktem 

spowodowało, że w XVIII stuleciu ekstrakty gumy do żucia stały się przedmiotem 

handlu. Z czasem wyrób ten zaczęto coraz bardziej udoskonalać, uatrakcyjniać 

smakowo i zapachowo za pomocą ekstraktów i esencji owocowych. W roku 1869 

sposób wytwarzania gumy do żucia został opatentowany przez Wiliama i Sample,                     

a pod koniec XIX wieku guma stała się już mniej więcej takim produktem, jakim jest 

obecnie. W 1871 roku zarejestrowano maszynę do produkcji gum. Pierwsza guma do kupienia w takich specjalnych maszynach, 

rozstawionych w centrum Nowego Jorku, nazywała się Tutti Frutti. W 1906 roku Frank Henry Fleer wyprodukował pierwszą 

gumę balonową. Nazywała się Blibber-Blubber, lecz nie trafiła do sprzedaży. Wynalazek Fleera wykorzystał w 1914 roku 

William Wrigley, dodając aromat mięty i ekstrakty owocowe. W 2006 roku pierwsza wyprodukowana guma do żucia 

obchodziła swoje 133 urodziny. 

 

Odrobina składu chemicznego  
Podstawowe składniki to: baza gumowa, cukier puder, syrop skrobiowy, substancje smakowo-zapachowe                  

i barwiące. Przy produkcji gumy do żucia stosuje się dwa rodzaje baz: zwykła i balonową. Bazę gumową 

stanowią dobrane w odpowiednich proporcjach substancje naturalne i syntetyczne, np. woski, żywice. 

Dokładny skład stanowi zawsze tajemnicę producenta. 

Charakterystyczną cechą gumy do żucia jest jej konsystencja, która w czasie żucia pod wpływem 

temperatury panującej w jamie ustnej przechodzi z pół twardej do ciągliwej. Składnikiem określającym 

ostateczną konsystencję i trwałość gumy są glicerol i lecytyna. 

 

Szczypta tajemnicy bezcukrowej 
W gumach bezcukrowych, cukier zostaje zastąpiony substancjami silnie słodzącymi (aspartam, acesulfam 

K) z dodatkiem substancji wypełniająco-słodzących. (m.in. sorbitol, ksylitol, laktitol, maltitol). Wśród nich 

poczesne miejsce zajmuje sorbitol. Działa on stabilizująco na utrzymanie wilgoci (guma zawiera od 10 do 20% wody), 

zmiękczająco oraz zapobiega krystalizacji, dzięki czemu guma nie łamie się. Wywołuje efekt chłodzący i odświeżający – 

podczas rozpuszczania w jamie ustnej pobiera ciepło. Charakteryzuje się również delikatnym działaniem bakteriobójczym 

oraz stymuluje pracę jelit. Należy jednak uważać, gdyż względnie duże dawki sorbitolu mogą wywoływać łagodne działanie 

laksacyjne. Stosowanie sorbitolu ma swoje uzasadnienie w profilaktyce stomatologicznej. Jest on substancją chroniącą przed 

obniżaniem pH emalii zębów poniżej 5.5. Taki poziom uważany jest za krytyczny w ochronie zębów przed niszczącym 

działaniem kwasów. W praktyce w bezcukrowych gumach do żucia możemy spotkać obok siebie wiele różnych substytutów 

cukru, a ich korzystny efekt na ochronę uzębienia przed próchnicą nie jest już kwestionowany. Ich dobroczynne działanie 

polega na stymulowaniu wydzielania śliny, która pomaga przywrócić naturalne pH w ustach. W skład śliny 

wchodzą fosforany, które przy zwiększonym pH wnikają do szkliwa, remineralizują, a tym samym 

sprzyjają zapobieganiu pierwszym mikroubytkom. 
Żucie gum bezcukrowych po każdym posiłku jest zalecane 

przez m.in. przez Polskie Towarzystwo 

Stomatologiczne. 
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Wzbogacony smakołyk 
Każdy konsument może znaleźć wśród tych produktów coś dla siebie. Najpopularniejsze smaki to: mięta pieprzowa, mięta 

słodka, eukaliptus, limonka, miód i cytryna, cynamon, imbir, szałwia, pinia, cola. Producenci kierują swój wzrok też w stronę 

najmłodszych konsumentów. Dla nich przeznaczone są gumy do żucia o smakach owocowych: owoców tropikalnych, owoców 

leśnych, melonowa, truskawkowa, bananowa, brzoskwiniowa itd., przy czym niektóre z nich nie posiadają w swym składzie 

cukru. Gumy owocowe dla dzieci wzbogacane są również w bardzo istotny składnik diety, jakim jest wapń. Pierwiastek ten 

stosowany jest przy produkcji gum do żucia w formie mleczanu wapnia, który jest stosunkowo łatwo przyswajany przez 

organizm człowieka. Wapń zawarty w takich gumach zostaje wchłaniany i wbudowywany w szkliwo zębów. W ten sposób 

przyczynia się wraz z zawartym w ślinie fluorem do remineralizacji płytki nazębnej i przeciwdziała powstawaniu przerw            

w barierze ochronnej zęba. 

Ciekawą propozycją są też gumy wzbogacane w witaminy np. witaminę C, która uwalnia się z produktu pod wpływem śliny 

podczas żucia i łatwo zostaję przyswojona przez organizm. Specjalną grupę klientów stanowię osoby, które walczą z nałogiem 

palenia papierosów. Dla nich produkowane są gumy do żucia zawierające różne dawki nikotyny, dzięki czemu mogą sobie one 

stopniowo zmniejszać podaż nikotyny i w efekcie skutecznie zerwać z nałogiem. Rzucie gumy pomaga im też zwalczyć stres 

powstający przy pokusach sięgnięcia po papierosa. 

  

Lek na całe zło 
Guma ma wiele funkcji. Redukuje stres i pomaga zachować 

higienę jamy ustnej. Ponadto, aktywuje 

wydzielanie śliny w jamie ustnej (ślina 

ogranicza rozwój bakterii i zapobiega 

infekcjom dziąseł, oraz zawiera związki 

fluoru wiązane przez szkliwo zębów). 

Wzmacnia naturalne ślinowe mechanizmy 

obrony przed próchnicą. Nie dopuszcza do 

„ataku kwasów”, gdyż przesuwa pH śliny                  

w kierunku zasadowym. Wpływa dobroczynnie 

na stan szczęki i żuchwy. Mechanicznie 

oczyszcza zęby i przestrzenie międzyzębowe 

z resztek pożywienia i pozostałości 

pokarmów. 

Nie tylko zapobiega próchnicy, ale także 

może przyczynić się do remineralizacji powierzchni zęba. 

 

Dark side of the gum 

Mimo tych wszystkich zalet, guma do żucia ma także swoje 

ciemne strony. Lekarze ostrzegają przed 

przeżuwaniem dłuższym niż 2 do 3 godzin 

dziennie, aby nie nadwerężać szczęki. Nie 

można pominąć faktu, że ostentacyjne żucie 

z otwartymi ustami jest świadectwem braku 

dobrego wychowania. Jeszcze gorzej, gdy 

zamiast w śmietniku guma ląduje na 

chodniku lub pod ławką w szkole (jeśli jest 

tam jeszcze wolne miejsce, nie zajęte przez 

gumy z poprzednich lekcji). To jeden z 

najbardziej brudzących elementów 

dzisiejszej rzeczywistości. Gumy ciężko się 

pozbyć i jest prawie wszędzie. Aż 38% 

Europejczyków rzuca na ziemię przeżutą 

gumę. We Włoszech robi tak ponad 60% nastolatków. 

Czy wiesz, że … 
- jeden z fanów wywołał skandal chcąc sprzedać, za 14 tysięcy dolarów, gumy do żucia przeżute przez Birtney Spears 

podczas nagrywania teledysku do piosenki Toxic, 

- guma może też zbawić ludzkość, co udowodnił McGyver używając jej do zrobienia bomby, 

-  relaksujące działanie gumy do żucia na mięśnie twarzy docenili kwatermistrze żołnierzy amerykańskich i właśnie z tego 

powodu jest ona stałą częścią codziennych racji żołnierskich we współczesnej armii USA, 

- postęp w dziedzinie wykorzystania gumy do żucia jako środka chroniącego uzębienie jest ogromny. Pojawiły się nawet 

patenty na gumę do żucia o działaniu polerującym i oczyszczającym zęby z kamienia, a nawet zapobiegającym rozwojowi 

drobnoustrojów w jamie ustnej. 

- brytyjska studentka archeologii odkryła, w Finlandii, neolityczną gumę do żucia sprzed 5 tysięcy lat - znalazła na terenie 

prowadzonych wykopalisk archeologicznych, w Kierikki na zachodnim wybrzeżu Finlandii, żywicę brzozy z dokładnie 

widocznymi śladami zębów. 

„Człowiek neolityczny używał tego typu gumy do leczenia infekcji dziąseł ze względu na jej właściwości bakteriobójcze” – 

stwierdził prof. Trevor Brown z Uniwersytetu w Derby, który jest opiekunem naukowym studentki. 

- naukowcy opracowali gumę do żucia, która nie przyklei się do butów, ubrania, włosów czy chodnika. Od tej pory można 

więc spokojnie siadać lub chodzić w miejscach, gdzie kiedyś wymagało to zręczności sapera na polu minowym. Jednak nie 

każdy z nas jest saperem, więc jeśli trafisz na TAKĄ „minę”, włóż tkaninę do zamrażalnika lub obłóż kostkami lodu. 

Zamarzniętą gumę można  wykruszyć, a pozostałe plamy wyczyścić benzyną do czyszczenia, 

- na 2011 rok planuje się sprzedaż wersji "pro-sex", czyli cukierka do żucia z dodatkiem viagry, 

- w Japonii pewna firma chce zrujnować producentów wkładek silikonowych, wypuszczając na rynek gumę, której żucie 

miałoby powiększać biust, 

- guma poprawi nam trawienie. Do kupienia są specjalne gumy, pomagające zachować formę i spalić kalorie. Zamiast joggingu - 

30 minut żucia przed każdym posiłkiem. Opakowanie "tylko" 50 złotych.  

- jedno z brytyjskich laboratoriów dowiodło, że żucie gumy rozwija pamięć… Ciekawe na czyje zlecenie zrobiono to 

badanie? :)                                                                                                            Autor: A.P. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/neolit
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BCywica
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Hipokrates z Kos 

Uwaga, nauka idzie!                                                                                           
  

  

  

  

((uurrooddzzoonnyy  ookkoołłoo  446600  pp..  nn..  ee..  nnaa  wwyyssppiiee  KKooss,,  zzmmaarrłł  ookkoołłoo  337700  pp..nn..ee..  ww  LLaarryyssiiee))    

bbyyłł  ggrreecckkiimm  lleekkaarrzzeemm,,  jjeeddnnyymm  zz  pprreekkuurrssoorróóww  wwssppóółłcczzeessnneejj  mmeeddyyccyynnyy..    

NNaazzyywwaannyy  jjeesstt  „„oojjcceemm  mmeeddyyccyynnyy””..  HHiippookkrraatteess  uuwwaażżaałł,,  żżee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  wwyygglląądduu    

cczzłłoowwiieekkaa  mmoożżnnaa  uussttaalliićć  jjeeggoo  ssttaann  zzddrroowwiiaa..    

  

SSaammaa  ttwwaarrzz  mmoożżee  wwiieellee  ppoowwiieeddzziieećć  oo  tteejj  ssffeerrzzee..  DDoo  hhiissttoorriiii  mmeeddyyccyynnyy  pprrzzeesszzłłoo  tteeżż  ttzzww..  oobblliicczzee  HHiippookkrraatteessaa  

((łłaacc..  ffaacciieess  HHiippppooccrraattiiccaa)),,  kkttóórree  ssttaannoowwii  oozznnaakkęę  zzbblliiżżaajjąącceejj  ssiięę  śśmmiieerrccii..  TTwwaarrzz  HHiippookkrraatteessaa  ooddzznnaacczzaa  ssiięę  

zzaaoossttrrzzoonnyymmii  rryyssaammii,,  wwyyddłłuużżoonnyymm  nnoosseemm,,  wwppaaddnniięęttyymmii  oocczzaammii,,  zzaappaaddnniięęttyymmii  ppoolliicczzkkaammii,,  zziieemmiissttąą  cceerrąą,,  

ssppiieecczzoonnyymmii  uussttaammii..  NNaajjcczzęęssttsszząą  pprrzzyycczzyynnąą  śśmmiieerrccii  uu  ttyycchh  oossóóbb  jjeesstt  zzaappaalleenniiee  oottrrzzeewwnneejj  lluubb  cchhoolleerraa..  ZZaawwoodduu  

HHiippookkrraatteess  nnaauucczzyyłł  ssiięę  oodd  sswwoojjeeggoo  oojjccaa  --  HHeerraakklliiddeessaa,,  aa  wwiieeddzzęę  ppooggłłęębbiiaałł,,  ppooddrróóżżuujjąącc  mm..iinn..  ppoo  EEggiippcciiee  ii  AAzzjjii  

MMnniieejjsszzeejj,,  zzwwiieeddzzaajjąącc    TTeessaalliięę  ii  AAtteennyy..  HHiippookkrraatteessaa  uuwwaażżaa  ssiięę  zzaa  aauuttoorraa  mm..iinn..  ""PPrrooggnnoozz  kkoosskkiicchh""                                        

ii  ""AAffoorryyzzmmóóww"",,  kkttóórree  ddoottyycczząą  ttaakkiicchh  ddzziieeddzziinn,,  jjaakk  aannaattoommiiaa,,  ppaattoollooggiiaa,,  cchhiirruurrggiiaa,,  ppoołłoożżnniiccttwwoo  ii  iinnnnee  zzaabbiieeggii  

lleekkaarrsskkiiee..  DDzziieełłaa  HHiippookkrraatteessaa  zzoossttaałłyy  ppoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy  pprrzzeettłłuummaacczzoonnee  ii  wwyyddrruukkoowwaannee  ww  11552255  rrookkuu                          

ww  WWeenneeccjjii..  MMeettooddaa  HHiippookkrraatteessaa  ooppiieerraałłaa  ssiięę  nnaa  ssppoossoobbaacchh  rraaccjjoonnaallnnyycchh..  NNaa  ppooddssttaawwiiee  oobbsseerrwwaaccjjii                                      

ii  ddoośśwwiiaaddcczzeeńń  tteenn  wwyycciiąąggaałł  wwnniioosskkii  pprroowwaaddzząąccee  ddoo  uussttaalleenniiaa  ddiiaaggnnoozzyy  ii  ddoobbiieerraałł  ooddppoowwiiaaddaajjąąccee  jjeejj  ssppoossoobbyy  

lleecczzeenniiaa..  JJeeggoo  sszzkkoołłaa  nnaacceecchhoowwaannaa  bbyyłłaa  ttrroosskkąą  oo  zzddrroowwiiee  cchhoorreeggoo  ((łłaacc..  ssaalluuss  aaeeggrroottii  ssuupprreemmaa  lleexx  ––  zzddrroowwiiee  

cchhoorreeggoo  nnaajjwwyyżżsszzyymm  pprraawweemm))..  LLeecczzeenniiee  mmiiaałłoo  ppoolleeggaaćć  nnaa  wwssppoommaaggaanniiuu  nnaattuurraallnnyycchh  pprroocceessóóww  zzddrroowwiieenniiaa,,                                

aa  nnaacczzeellnnąą  zzaassaaddąą  bbyyłłoo  nniieesszzkkooddzzeenniiee  cchhoorreemmuu  ((łłaacc..  pprriimmuumm  nnoonn  nnoocceerree  ––  ppoo  ppiieerrwwsszzee  nniiee  sszzkkooddzziićć))..  

GGłłóówwnnąą  ssiiłłąą  lleecczząąccąą  jjeesstt  ssaammaa  nnaattuurraa,,  lleekkaarrzz  mmaa  jjeejj  jjeeddyynniiee  ppoommaaggaaćć,,  jjeesstt  wwiięęcc  mmiinniisstteerr  nnaattuurraaee  ((ssłłuuggąą  

nnaattuurryy)),,  aa  nniiee  nnaauucczzyycciieelleemm  ((mmaaggiisstteerr))..  HHiippookkrraatteess  ssttwwoorrzzyyłł  ppiieerrwwsszzee  ooppiissyy  ddoottyycczząąccee  zziimmnnaa,,  cciieeppłłaa  

ssłłoonneecczznneeggoo,,  śśwwiiaattłłaa  ii  ććwwiicczzeeńń  ffiizzyycczznnyycchh  jjaakkoo  zzaabbiieeggóóww  lleecczznniicczzyycchh..  ZZaajjmmoowwaałł  ssiięę  tteeżż  zznniieekksszzttaałłcceenniiaammii  

kkrręęggoossłłuuppaa  ((ssttwwoorrzzyyłł  uurrzząąddzzeenniiee  ddoo  rreedduukkccjjii  sskkoolliioozzyy))..  OOppiissaałł  rróówwnniieeżż  ssppoossóóbb  aammppuuttaaccjjii  kkoońńcczzyynn,,  bbuuddoowwęę  

pprrootteezz  oorraazz  oobbuuwwiiaa  kkoorryygguujjąącceeggoo  wwaaddyy  ssttóópp..  OOppiissyywwaałł  lleecczzeenniiee  zzłłaammaańń,,  rraann,,  hheemmoorrooiiddóóww,,  pprrzzeettookk  ooddbbyyttuu..  

SSttoossoowwaałł  bbaallnneeootteerraappiięę  ww  lleecczzeenniiuu  cchhoorryycchh..  HHiippookkrraatteess  rroozzppoocczząąłł  hhiissttoorriięę  tteemmppeerraammeennttuu,,  ookkrreeśśllaajjąącc  jjeeggoo  

cczztteerryy  ppooddssttaawwoowwee  ttyyppyy::  ssaannggwwiinniicczznnyy,,  cchhoolleerryycczznnyy,,  fflleeggmmaattyycczznnyy  ii  mmeellaanncchhoolliicczznnyy..  TTuużż  ppoo  nniimm  nnaauukkęę                      

oo  tteemmppeerraammeennttaacchh  kkoonnttyynnuuoowwaałł  rrzzyymmsskkii  lleekkaarrzz  ggrreecckkiieeggoo  ppoocchhooddzzeenniiaa  ––  GGaalleenn..  HHiippookkrraatteess  wwpprroowwaaddzziiłł  

ddiieettęę  ii  hhiiggiieennęę  jjaakkoo  śśrrooddkkii  pprrooffiillaakkttyycczznnee  zzaappoobbiieeggaajjąąccee  cchhoorroobboomm..  WWiieellee  tteerrmmiinnóóww  wwpprroowwaaddzzoonnyycchh  pprrzzeezz  

nniieeggoo  jjeesstt  uużżyywwaannee  ddoo  ddzziiśś,,  nnpp..  rraakk,,  ddiiaaggnnoossiiss  ((rroozzppoozznnaanniiee)),,  pprrooggnnoossiiss  ((rrookkoowwaanniiee)),,  tthheerraappiiaa  ((lleecczzeenniiee)),,  

eeppiiddeemmiiaa,,  iinnnnee  nnaattoommiiaasstt  nnoosszząą  jjeeggoo  iimmiięę,,  nnpp..  ttwwaarrzz  HHiippookkrraatteessaa  ––  zzaappaalleenniiee  

oottrrzzeewwnneejj  ((cchhoolleerraa))..  HHiippookkrraatteess  uuwwaażżaałł,,  żżee  śśrrooddoowwiisskkoo  ii  kklliimmaatt  wwppłłyywwaajjąą  nnaa  ssttaann  

zzddrroowwiiaa  ii  kkoonnddyyccjjęę  cczzłłoowwiieekkaa..  SSwwee  pprrzzeemmyyśślleenniiaa  zzaawwaarrłł  ww  pprraaccyy  PPeerrii  aaeerroonn,,  

hhyyddaattoonn,,  ttooppoonn  ((OO  ppoowwiieettrrzzuu,,  wwooddaacchh  ii  ookkoolliiccaacchh))..  

  WWśśrróódd  lliicczznnyycchh  ppaappiirruussóóww  zz  ppiissmmaammii  oo  ttrreeśśccii  mmeeddyycczznneejj  zznnaalleezziioonnyycchh                    

ww  OOkkssyyrryynncchhooss,,  śśwwiiaaddcczząąccyycchh  bbyyćć  mmoożżee  oo  ttrraaddyyccjjii  eedduukkaaccjjii  mmeeddyycczznneejj  ww  ttyymm  

mmiieeśścciiee  GGóórrnneeggoo  EEggiippttuu,,  zznnaalleezziioonnoo  ppaappiirruuss  44997700  ––  rrzzaaddkkiiee  śśwwiiaaddeeccttwwoo  

eedduukkaaccyyjjnneeggoo  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  pprrzzyyssiięęggii  HHiippookkrraatteessaa  ww  ssttaarroożżyyttnnoośśccii..  

  

TTEEKKSSTT::  DDoommiinniikkaa  NNyylleecc,,  IIIIAA  
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Z przymrużeniem oka…  

… czyli Analiza Chemiczna Kobiety  
 

Przedmiot badań: Kobieta    

Symbol: Ko 

 

Odkryta przez: Adama 

Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane 

są izotopy od 50 do 80 a.j.m. 

Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.  

 

Właściwości chemiczne: 

a) Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), 

szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami. 

b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji. 

c) Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny. 

d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem 

(alkoholem etylowym). 

 

Własności fizyczne: 

a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników. 

b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny. 

c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu. 

d) Gorzka, jeśli używać niewłaściwie. 

e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.  

 

Zastosowanie: 

a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych. 

b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy. 

c) Pomocna przy wypoczynku. 

 

Testy: 

a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci. 

b) Zielenieje, jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop. 

c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach. 

d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu. 

 

Wszystkiego najlepszego 

 z okazji Dnia K     biet 
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Z przymrużeniem oka…  

… czyli Analiza Chemiczna Mężczyzny 
 

Przedmiot badań: Mężczyzna  

 

Symbol: Me  

 

Odkryty przez: brak danych  

Pochodzenie: Boczna linia od gatunku: Leniwiec pospolity  

Waga atomowa: Średnia nieoczekiwana 95 a.j.m.  

Występowanie: Większe skupiska w środowisku zanieczyszczonym etanolem.  

 

Właściwości chemiczne:  
a) Wykazuje duże powinowactwo do alkoholu etylowego (stąd występowanie);  

b) Eksploduje samorzutnie na widok kobiety, zwłaszcza w okresach tak zwanej "abstynencji";  

c) Zdolny do absorbowania wszelkiego rodzaju najdroższego sprzętu elektronicznego w celach 

jedynie przyjemności własnej, co powoduje duże zużycie prądu na jednostkę powierzchni;  

d) Hydrofobowy, zwłaszcza jeżeli woda nasączona jest środkiem powierzchniowo czynnym;  

e) Ulega naciskowi we wszystkich płaszczyznach krystalograficznych.  

 

Właściwości fizyczne:  
a) Powierzchnia coraz częściej pokryta warstwą trwałych barwników;  

b) W stanie naturalnym zamarznięty, wrze tylko na widok kobiety w naturalnej postaci;  

c) Topi się w obecności jakiejkolwiek kobiety;  

d) Gorzki prawie zawsze, słodkie egzemplarze wykazywały powinowactwo do innych mężczyzn;  

e) Znajdowany w różnych postaciach i odmianach.  

 

Zastosowanie:  
a) Dekoracja wnętrza, która czasem wynosi śmieci.  

b) Samoistnie przerzuca kanały w telewizorze.  

c) Pomocny przy wypoczynku.  

 

Testy:  
a) Czysty egzemplarz jest bladoróżowy, z ciemniejszymi wtrąceniami.  

b) Nie dotykać bez wyraźnego powodu, bo może zacząć puchnąć (szczególnie w okolicach 

poniżej środka ciężkości).  

c) Wysoce niebezpieczny pod wpływem sterydów.  

d) Posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu jest zabronione, ale on i tak rzadko się 

orientuje, że jest inny izotop.  

 

Wszystkiego najlepszego 

 z okazji Dnia Mężczyzny 
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Młodzież w działaniu 

AAkkaaddeemmiiaa  MMłłooddeeggoo  DDzziieennnniikkaarrzzaa  
OOddddaajjeemmyy  ww  WWaasszzee  tteekksstt  nnaasszzeejj  zzddoollnneejj  kkoolleeżżaannkkii  ––  DDoommiinniikkii  NNyylleecc..  DDoommiinniikkaa  wwzziięęłłaa  uuddzziiaałł  ww  AAkkaaddeemmiiii  

MMłłooddeeggoo  DDzziieennnniikkaarrzzaa..  

Co dalej z uchodźcami z „Dżungli” w Calais ? 

„Nie chcemy wsiadać do autokaru, chcemy tylko 

jechać do Anglii. Do Anglii, nie do Francji” – mówił 

nastolatek z Afganistanu. Państwo francuskie                           

i Królestwo Zjednoczone wobec rozwiązania obozu 

Calais i zdesperowanych uchodźców. 

 

 Calais to miasteczko we Francji, w regionie 

Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, w departamencie Pas-

de-Calais. Do 24 października 2016 roku w obozie 

dla uchodźców znajdywało się kilka tysięcy osób. 

Imigranci żyli w bardzo ciężkich warunkach, byli 

zdesperowani, a od ich wymarzonego miejsca – 

Wielkiej Brytanii- dzieliło ich zaledwie około 40km. 

W trakcie przebywania tych osób w budzącym 

ogromne kontrowersje „slumsie” miały miejsce 

starcia z policją, napady na przejeżdżające 

ciężarówki i wiele innych. Przez cały czas 

policjanci we francuskim Calais byli postawieni                 

w stan pełnej gotowości.  Znajdowali się tam 

ludzie z różnych narodowości, różnego wyznania  

m. in. Syryjczycy, Afgańczycy, Etiopczycy, 

Sudańczycy oraz Irakijczycy. „Dżungla” rządziła 

się własnymi prawami, nie było tam jednej grupy 

czy- osoby kontrolującej cały obóz.  Na terenie 

„slumsu” znajdowały się restauracje, sklepy,                       

a nawet kluby nocne. By dotrzeć do obozu w 

Calais uchodźcy pokonali tysiące kilometrów, 

podróżowali od kilku dni do nawet 2 tygodni.  

 24 października 2016 roku rozpoczęła się 

akcja likwidacyjna obozu, którą we wrześniu 2016 

roku zapowiedział prezydent Francois Hollande. 

Od wczesnych godzin porannych 1,2 tys. 

policjantów przeprowadzało ostateczne 

rozwiązanie tego od dawna przeludnionego 

(ponad 6,4 tys. uchodźców) i budzącego 

kontrowersje „slumsu”. W oddzielnych kolejkach 

dla kobiet, mężczyzn, rodzin i małoletnich bez 

opieki. Wszystko odbyło się w zastraszająco 

krótkim czasie – jednego tygodnia. Spotkało się       

to z sprzeciwem zdecydowanej większości 

zamieszkujących tam osób, głównie pochodzenia 

syryjskiego i afgańskiego. Do eskalacji 

negatywnych nastrojów doszło podczas starć 

pomiędzy niegodzącymi się z decyzją azylantami       

a oddziałem uzbrojonej w granaty dymne policji. 

Nie mniej jednak ta z pozoru prędka ewakuacja 

miała na celu poprawienie warunków życia 

stłoczonych w barakach tysięcy osób. 

 Sytuacja uchodźców przeniesionych                   

z obozu we francuskim Calais znacznie się 

poprawiła, zostali oni przeniesieni na tereny całej 

Francji. Wielu z nich podczas akcji likwidacyjnej                 

- jak donosi agencja Reutera, chciało dostać się do 

Wielkiej Brytanii, argumentując, że mają tam 

rodzinę.  – „Nie chcemy wsiadać do autokaru, 
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chcemy tylko jechać do Anglii. Do Anglii, nie do 

Francji” – mówił nastolatek z Afganistanu. 

 Opinie różnych osób na temat uchodźców, 

w szczególności uchodźców z Calais, są bardzo 

różne. Wiele osób twierdzi, że akcja likwidacyjna 

była najlepszym rozwiązaniem - z powodu 

ciężkich warunków, ciągłej walki o przeżycie              

i konfliktów z władzami państwa francuskiego. 

Marta Mazuś, autorka książki „Król kebabów              

i inne zderzenia polsko-obce”, a także reporterka 

na stałe związana z tygodnikiem „Polityka”, 

przekonuje, że innego wyjścia po prostu nie było.  

To trzeba było zrobić. Ci ludzie zaczynali mieć 

swoje małe grupy społeczne, zakładali kluby 

bokserskie. Ta „Dżungla” istniała już długo                 

i wydaje mi się, że to nie jest wcale tak krótki czas 

jej rozwiązania. Zresztą uchodźcy nie są od razu 

deportowani każda sprawa ma zostać 

rozpatrzona, więc myślę, że było to dość dobrze 

rozegrane – uważa dziennikarka. Z kolei 

Agnieszka Mazurczyk, również  związana                     

z „Polityką” mówi, że cała akcja była po części 

zagraniem politycznym. -  Niedługo są we Francji 

wybory, a w razie sukcesu akcji likwidacyjnej 

będzie można powiedzieć to ja zlikwidowałem 

„Dżunglę” – ocenia Mazurczyk.  

 Michael Quaas, pracownik fundacji 

Konrada Adenauera, twierdzi natomiast, że nie 

powinno nazywać się obozu  – „Dżunglą”, 

ponieważ żyli tam ludzie, a nie zwierzęta. Według 

niego zlikwidowanie obozu było 

dobrym rozwiązaniem, bo jego 

mieszkańców przeniesiono w inne 

miejsca, gdzie będzie im znacznie 

lepiej. - Będą oni mogli żyć                    

w godnych warunkach, a nie 

codziennie walczyć o przetrwanie – 

zwraca uwagę Quaas. 

Prawa człowieka są jednym                   

z najważniejszych praw, nigdy nie 

powinny być łamane. Niestety 

czasem się to zdarza. Obóz                

w francuskim Calais jest przykładem, gdzie ludzie 

potrzebujący pomocy dostali ją dopiero po bardzo 

długim czasie. Osoby zamieszkujące ten „slums” 

dokonywały ataków na tiry, konfliktowały się             

z francuską policją. Imigranci za wszelką cenę 

pragnęli dostać się do wymarzonej, bliskiej 

geograficznie Wielkiej Brytanii. Do wyboru mieli 

dwie drogi, z których nie mogli korzystać (jedna 

droga poprzez przepłynięcie promem, druga                      

- podróż pociągiem przez tunel w którym zresztą 

wiele uchodźców zginęło). Wielka Brytania                 

i Francja również znalazły się w ciężkiej sytuacji. 

Jednorazowe przyjęcie tak dużej ilości osób 

(około 7 tys.) wiązało się z wielkimi utrudnieniami 

i problemami. Prezydent Francji tuż przed akcją 

likwidacyjną domagał się od Wielkiej Brytanii 

wzięcia odpowiedzialności za to, co działo się            

w pobliżu obozu Calais. Minister spraw 

wewnętrznych Francji  Bernard Cazeneuve 

twierdził, że to ich „moralny obowiązek”. 

 Zakończyło się tym, że Wielka Brytania          

w końcu przyjęła część uchodźców, a drugą 

Francja. Życie tych ludzi znacznie się poprawiło.         

W końcu jedne z nich marzeń spełniły się – znaleźli 

się w swoich rzekomych „rajach”  – Anglii bądź 

Francji. Lepiej abyśmy o tym, jaką drogę życiową 

obiorą już na miejscu, nie dowiedzieli się                     

z mediów. Bo to oznaczałoby z reguły jakieś 

sensacje i kłopoty. W każdym razie teraz dużo 

więcej zależy od samych uchodźców.
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OO  GGooppllaanniiee                                                                                                                                                                          

„„GGooppllaannaa””  ttoo  ooppeerraa  ww  ttrrzzeecchh  aakkttaacchh  WWłłaaddyyssłłaawwaa  ŻŻeelleeńńsskkiieeggoo  nnaa  ppooddssttaawwiiee  ttrraaggeeddiiii  JJuulliiuusszzaa  SSłłoowwaacckkiieeggoo  

‘‘’’BBaallllaaddyynnaa’’’’..    

  

WW  rroollaacchh  ggłłóówwnnyycchh  wwyyssttąąppiillii::  BBaallllaaddyynnaa  ––  ccóórrkkaa  

uubbooggiieejj  wwddoowwyy;;  rroozzppiieesszzcczzaannaa  ii  ffaawwoorryyzzoowwaannaa  

pprrzzeezz  mmaattkkęę;;  bbeezzwwzzggllęęddnniiee  ddąążżąąccaa  ddoo  wwłłaaddzzyy,,  

AAlliinnaa  ––  mmłłooddsszzaa  ssiioossttrraa  BBaallllaaddyynnyy,,  KKiirrkkoorr  ––  bbooggaattyy  

kkssiiąążżęę,,  GGrraabbiieecc  ––  pprroossttyy  wwiieeśśnniiaakk,,  kkoocchhaanneekk  

BBaallllaaddyynnyy  ii  oobbiieekktt  uucczzuućć  GGooppllaannyy,,  WWddoowwaa  ––  mmaattkkaa  

BBaallllaaddyynnyy  ii  AAlliinnyy,,  KKoossttrryynn  ––  rryycceerrzz  ggwwaarrddiiii  

pprrzzyybboocczznneejj  KKiirrkkoorraa,,  GGooppllaannaa  ––  lleeśśnnaa  bbooggiinnii,,  ppaannii  

jjeezziioorraa  GGooppłłoo,,  zzaakkoocchhaannaa  ww  GGrraabbccuu,,  SSkkiieerrkkaa  ––  

ooddddaannyy  ssłłuuggaa  GGooppllaannyy,,  CChhoocchhlliikk  ––  pprrzzeebbiieeggłłyy                                  

ii  lleenniiwwyy  ppooddwwłłaaddnnyy  GGooppllaannyy..    

NNiimmffaa,,  kkrróólloowwaa  jjeezziioorraa  GGooppłłaa,,  

GGooppllaannaa,,  zzaakkoocchhaannaa                                            

ww  kkoocchhaannkkuu  BBaallllaaddyynnyy,,  

GGrraabbccuu,,  pprrzzeezz  sswwąą  zzaazzddrroośśćć  

mmiieesszzaa  ssiięę  ww  lluuddzzkkiiee  sspprraawwyy                    

ii  ggmmaattwwaa  iicchh  lloossyy..  DDoo  cchhaattyy  

ssiióóssttrr  pprrzzyyjjeeżżddżżaa  bbooggaattyy  kkssiiąążżęę  

KKiirrkkoorr,,  wwiieeddzziioonnyy  ttaamm  pprrzzeezz  

ssłłuuggęę  GGooppllaannyy,,  SSkkiieerrkkęę..  

GGooppllaannaa  mmaa  nnaaddzziieejjęę,,  żżee  KKiirrkkoorr  

zzaakkoocchhaa  ssiięę  ww  BBaallllaaddyynniiee,,                          

aa  wwtteeddyy  GGrraabbiieecc  zzoossttaanniiee  ttyyllkkoo  

ddllaa  nniieejj..  JJeeddnnaakk  jjeejj  ssłłuuggaa,,  

SSkkiieerrkkaa,,  sspprraawwiiaa,,  żżee  kkssiiąążżęę  

zzaakkoocchhuujjee  ssiięę  ww  oobbuu  ssiioossttrraacchh..  

ŻŻeebbyy  zzddoobbyyćć  mmęężżaa,,  ddzziieewwcczzęęttaa  

wwssppóółłzzaawwooddnniicczząą      ww  zzbbiieerraanniiuu  mmaalliinn..  TTaa  zz  ssiióóssttrr,,  

kkttóórraa  ppiieerrwwsszzaa  zzbbiieerrzzee  ppeełłnnyy  ddzzbbaanneekk,,  mmaa  wwzziiąąćć  

KKiirrkkoorraa  zzaa  mmęężżaa..  GGddyy  ookkaazzuujjee  ssiięę,,  żżee  AAlliinnaa  

wwyyggrryywwaa,,  BBaallllaaddyynnaa  zzaabbiijjaa  jjąą  nnoożżeemm..  JJeeddyynnyymm  

śśwwiiaaddkkiieemm  tteejj  zzbbrrooddnnii  jjeesstt  GGrraabbiieecc  pprrzzeemmiieenniioonnyy  

pprrzzeezz  GGooppllaannęę    ww  ppłłaacczząąccąą  wwiieerrzzbbęę..  WW  ddoommuu  

BBaallllaaddyynnaa  ttłłuummaacczzyy  nniieeoobbeeccnnoośśćć  sswweejj  ssiioossttrryy  ttyymm,,  

iiżż  AAlliinnaa  uucciieekkłłaa  zz  kkoocchhaannkkiieemm..                                OO  zzbbrrooddnnii  

pprrzzyyppoommiinnaa  BBaallllaaddyynniiee  kkrrwwaawwaa  ppllaammaa  nnaa  cczzoollee,,  nniiee  

ddaajjąąccaa  ssiięę  zzmmyyćć,,  oorraazz  ddrręęcczząąccee  jjąą  kkoosszzmmaarryy                                        

ii  wwyyrrzzuuttyy  ssuummiieenniiaa..  BBaallllaaddyynnaa  zzoossttaajjee  kkrróólloowwąą..  DDoo  

ppaałłaaccuu  wwkkrraacczzaa  wwddoowwaa,,  mmaattkkaa  BBaallllaaddyynnyy,,  

oośślleeppiioonnaa  ppiioorruunneemm,,  sskkaarrżżąącc  ssiięę  nnaa  sswwoojjąą  ccóórrkkęę,,  

kkttóórraa  wwyyppaarrłłaa  ssiięę  sswwoojjeejj  mmaattkkii  ii  wwyyggnnaałłaa  jjąą  zz  zzaammkkuu  

ww  ttrraakkcciiee  bbuurrzzyy..  NNiiee  cchhccee  jjeeddnnaakk  zzddrraaddzziićć  iimmiieenniiaa  

ccóórrkkii  ii  uummiieerraa  nnaa  ttoorrttuurraacchh..  

TToo  wwłłaaśśnniiee  BBaallllaaddyynnaa  ––  

kkrróólloowwaa  jjeesstt  wwyyrrooddnnąą  

ccóórrkkąą..  BBaallllaaddyynnaa  ppoonnoowwnniiee  

oorrzzeekkaa  kkaarręę  śśmmiieerrccii..  TTeenn  

ppoottrróójjnnyy  wwyyrrookk  nnaa  

BBaallllaaddyynniiee  wwyymmiieerrzzaa  bbóógg  

PPeerruunn  ––  uuddeerrzzaajjąącc  

ppiioorruunneemm  ii  zzaabbiijjaajjąącc  zzłłąą  

kkrróólloowwąą..  MMooiimm  zzddaanniieemm  

wwiieellkkiiee  ssłłoowwaa  uuzznnaanniiaa  

nnaalleeżżąą  ssiięę  aakkttoorroomm,,  kkttóórrzzyy  

zznnaakkoommiicciiee  wwcciieelliillii  ssiięę                        

ww  ggrraannee  pprrzzeezz  ssiieebbiiee  

ppoossttaacciiee..  TTłłeemm  ddllaa  ppoossttaaccii  

ppiieerrwwsszzooppllaannoowwyycchh                          

ww  cczzaassiiee  pprrzzeeddssttaawwiioonnyymm  

bbyyłł  bbaalleett  ii  cchhóórr  TTeeaattrruu  WWiieellkkiieeggoo..  PPrrzzeeddssttaawwiieenniiee              

ww  rreeżż..  JJaannuusszzaa  WWiiśśnniieewwsskkiieeggoo  jjeesstt  wwaarrttee  oobbeejjrrzzeenniiaa  

nniiee  ttyyllkkoo  pprrzzeezz  mmeelloommaannóóww,,  aallee  pprrzzeezz  wwsszzyyssttkkiicchh  

kkttóórrzzyy  cczzyyttaallii  „„BBaallllaaddyynnęę””..  

TTEEKKSSTT::  JJoollaannttaa  ZZaakkrrzzeewwsskkaa  IIIIIICC  
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O wszystkim i o niczym! 

 

… czyli słów kilka o piłce nożnej! 
 

 Piłka nożna jest jednym                                           

z najpopularniejszych sportów zespołowych na 

świecie. 

 Nazwiska Pele, Messi, Ronaldo, 

Lewandowski, Krychowiak  są znane nie tylko 

miłośnikom tego sportu. Niedawno głośno było                   

o  chłopcu z Afganistanu, który ma na sobie 

koszulkę Messiego zrobioną z plastikowej 

torby. Wielu  młodych ludzi marzy aby pójść w ich 

ślady. Często przeszkodą jest odległość, brak 

drużyny czy pieniędzy. I tu naprzeciw wychodzi 

Playarena. Umożliwi  grę, dzieciom, młodzieży 

i dorosłym, za darmo i bez żadnych formalnych 

ograniczeń.  

 Jest to strona internetowa                                      

za pośrednictwem której nieznani sobie ludzie 

mogą umawiać się na mecze: w dowolnym 

miejscu, w min sześcioosobowych zespołach, 

o uzgodnionej przez strony porze, zupełnie                     

za darmo 

 Playarena założona  została w 2007 roku  

przez czterech  kolegów z Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu.  W tamtych 

czasach serwisy społecznościowe dopiero 

powstawały, więc założyciele portalu sami jeździli 

po boiskach Wrocławia, rozklejając ulotki. 

Pierwsza ekipa zgłosiła się do rozgrywek                       

17 września 2007 roku. Po roku było już ok. 7 tys. 

zawodników z czterech miast (Wrocław, Chorzów, 

Nysa i Pabianice). Obecnie w całej Polsce 

zarejestrowanych jest ponad 25000 zawodników. 

  Aby dołączyć do rozgrywek ligowych 

należy: założyć konto na Playarena, uzupełnić 

profil  i kartę  zawodnika, założyć drużynę i zebrać 

skład, lub dołączyć do istniejącej drużyny, dopisać 

się do jednej z lig Playarena. 

 Kapitanowie drużyn umawiają się                             

na konkretną datę w konkretnym miejscu. 

Obecnie bardzo popularnym miejscem są Orliki. 

Po odbytym meczu wyniki są wpisywane na 

stronie internetowej. Wszystkie zasady                           

są zamieszczone w regulaminie rozgrywek. 

 W niektórych miastach powstała liga Play 

Arena Premium, która została wprowadzona, aby 

ograniczyć udział nieaktywnych oraz nieuczciwych 

drużyn w rozgrywkach Playarena. Udział                      

w Playarena Premium wiąże się z uiszczeniem 

„opłaty weryfikacyjnej”, która zostaje 

przeznaczona na funkcjonowanie Polskiej 

Federacji Piłki Nożnej 6-osobowej „Playarena”, 

rozgrywek Playarena w Warszawie, rozwój 

serwisu Playarena.pl oraz nagrody dla najlepszych 

drużyn na zakończenie sezonu. Zapisy do 

rozgrywek Premium są ograniczone.  

 

Mam ambicje razem z kolegami z drużyny, aby 

nasza drużyna awansowała do wyższej 

ligi(drugiej). Jednak najważniejsze jest to, że się 

ruszamy, spełniamy w tym, co lubimy i dobrze 

bawimy, choć wyniki meczy czasami są dwu 

cyfrowe, ale nikomu to przeszkadza. 

  TTEEKKSSTT::  PPiioottrr  SSaannkkoowwsskkii,,  IIIIIIAA  
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                  Skoki narciarskie 

Polscy juniorzy zajęli piąte miejsce w drużynowym konkursie skoków narciarskich                          

w mistrzostwach świata juniorów w Park City. W rywalizacji indywidualnej najlepiej spisał się 

Paweł Wąsek, który zajął siódme miejsce. W skokach drużynowych Polacy także uplasowali się 

za podium. Reprezentacja Polski, w składzie Dominik Kastelik, Bartosz Czyż, Tomasz Pilch            

i Paweł Wąsek, zajęła piąte miejsce. Wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Austriakami. 

 

Biegi narciarskie 

Na zwycięstwo w Pucharze Świata Justyna Kowalczyk czekała ponad trzy lata. W sobotę 

Polka okazała się najszybsza na trasie biegu łączonego 2x7,5 km w południowokoreańskim 

Pyeong Chang. Swojej wielkiej radości nie potrafiła ukryć na podium zawodów.  

Piłka nożna 

Polska pokonała Bośnię i Hercegowinę 3:1 (0:0) w ostatnim meczu 

rozgrywanego w Tychach towarzyskiego turnieju futsalu, który wygrała Słowenia.                            

We wcześniejszym poniedziałkowym spotkaniu zawodów Słowenia wygrała z Finlandią 3:2. 

Biało-Czerwoni zaczęli turniej od porażki z niżej notowaną Finlandią 2:3, potem zremisowali                

z faworytem turnieju Słowenią 6:6. 

Tenis 

Ukrainka Jelina Switolina pokonała Mandy Minellę z Luksemburga 6:3, 6:2                  

w półfinale turnieju WTA na kortach twardych w Tajpej (pula nagród 227 tys. dol.).       

O tytuł zagra z chińską tenisistką Shuai Peng. 13. w światowym rankingu Switolina 

była jedyną rozstawioną zawodniczką w czołowej czwórce. 71. w tym zestawieniu 

Peng w sobotę wyeliminowała Czeszkę Lucie Safarovą 6:4, 6:2. 

 

Piłka ręczna 

W meczu 16. kolejki PGNiG Superligi Vive Tauron Kielce pokonał na wyjeździe 

Piotrkowianina 30:19 (15:12). Stacie rozpoczęło się z dziesięciominutowym opóźnieniem po 

tym, jak ochrona użyła gazu łzawiącego. Samo spotkanie to zdecydowana dominacja Vive 

Tauronu. Na boisko wrócił m.in. Michał Jurecki, który borykał się z poważną kontuzją. Zespół 

Dujszebajewa do zwycięstwa poprowadzili Krzysztof Lijewski i Darko Djukić, którzy zdobyli 

po sześć bramek. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        TTEEKKSSTT::  WWiikkttoorriiaa  GGoołłęębbiieewwsskkaa,,  IIIICC  
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta”  
 
Kacper Łuczak, Ic; Wiktoria Gołębiewska, IIc; Wiktoria Kozieja, IIc; 
Dominika Nylec, IIa; Piotr Sankowski, IIIa; Aleksandra Smolińska, IIIb;  
Marlena Baraban, IIIc; 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! 
Pierwsze trzy osoby, które rozwiążą krzyżówkę poprawnie otrzymają ocenę bdb (5) z 
historii lub WOS! 
 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 
1. „Policzym jak ich pobijem” 
2. „Takie będą Rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie …” 
3. Bez Niego kanclerz nie chadzał na wojnę. 
4. Pierwsza w państwie! 
5. Leszek od pewnego planu. 
6. Nie Gnuśny ! 
7. Kanclerz z Krzyżowej. 
8. KEDYW. 
9. „Niech zstąpi duch Twój …” 
10. Czwarty w państwie polskim. 
11. Małgorzata z najważniejszego sądu w naszym kraju. 
12. Dwutorowość polskiej polityki zagranicznej po 89 r. 
13. „Kończ Waść wstydu oszczędź” 
14. „Racja jest jak d…, każdy ma swoją” 
15. Do Moskwy to On na wakacje jeździł. 
16. „Nie było nas był las, nie będzie nas będzie las” 
 
a teraz… są trzy niezależne od siebie władzę… odnajdź mnie w tekście? 

 

Sałatka z recyklingu 

 

Czasem zostają nam jakieś 

resztki z obiadu, które szkoda 

wyrzucić. Wspaniale nadają się 

one do pysznej sałatki. 

 

Składniki:  

mięso (np. smażona pierś                    

z kurczaka lub kotlet 

schabowy z poprzedniego 

dnia), sałata, grzanki (np. ze 

starego chleba, który nie został 

wykorzystany na kanapki), 

pomidory, ser (najlepiej 

cheddar albo gouda), sos 

(może być sos cezar lub własna 

mieszanka np. majonezu                    

z czosnkiem i jogurtem), 

makaron lub ryż (zależy                      

co mamy po ręką  ). 

 

Przygotowanie:  

Sałatkę robi się bardzo prosto: 

Do wielkiej misy dodajemy 

sałatę, pokrojone w paski 

mięso, pomidory pokrojone                  

w ćwiartki, duży kawałek 

startego sera, ugotowany 

makaron (lub ryż)                                 

i przyprawiamy sosem. 

 

Smacznego! 

 

Ola Smolińska gotuje! 

 

mailto:monitorTraugutta@traugutt.edu.pl

