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Drodzy Czytelnicy!  

 

Przed nami nowy miesiąc i nowe wydanie „Monitora Traugutta”. 

Mamy nadzieję, że jesienna chandra Was nie dopadła. Nasze 

czasopismo na pewno Was rozgrzeje! W szczególności zachęcamy 

Was do zapoznania się z wywiadem miesiąca – tym razem rozmowa 

z wicedyrektorem szkoły, profesor Magdaleną Sakowicz. 

Przygotujcie duży kubek herbaty i zaczytajcie się razem z nami!  

 

Życzymy przyjemnej lektury! 

 

Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 
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Wywiad z… Panią Wicedyrektor  

– mgr Magdaleną Sakowicz 

 

Czy nasza szkoła będzie brała udział w strajku 
nauczycieli? 
- Jest to trudne pytanie. Oczywiście nauczyciele wiedzą, 
że od 15 października zaczyna się po raz kolejny strajk 
nauczycieli. Myślę, że podjęcie strajku to indywidualna 
sprawa. Ja jako wicedyrektor bardzo obiektywnie patrzę 
na tę sprawę, nikogo nie namawiamy i tak samo nikomu 
nie możemy zabronić. Jest to indywidualna kwestia, czy 
któryś z nauczycieli 15 października podejmie strajk. 
 
Jaką formę będzie miał ten strajk? 
- Na pewno lekcję będą się odbywały, ewentualnie 
zajęcia dodatkowe, wycieczki i inne aktywności mogą 
ulec zmianie. W takiej sytuacji nauczyciele mogą nie brać 
udziału w tych przedsięwzięciach. 
 
W związku z tym, że jest Pani pierwszy raz na 
stanowisku wicedyrektora tej placówki, jakie ma plany 
odnośnie rozwoju szkoły? 
- Ja zawsze stawiałam na jakość szkoły i przede 
wszystkim chodzi mi o jakość nauczania. Ja uczę wielu 
przedmiotów, jestem praktykiem wieloletnim, a w tym 
roku z racji pełnionej funkcji nie mogę mieć wiele godzin 
zajęć lekcyjnych. Ale zawsze patrzę z punktu widzenia 
nauczyciela, w jaki sposób prowadzić zajęcia by uczeń 
zdobył jak najwięcej z lekcji. Chodzi mi o różnorodność 
nauczania, czyli metody aktywizujące. Wraz z Panią 
dyrektor prowadzimy obserwację zajęć. Nasi nauczyciele 
są dobrze wykwalifikowani, świetnie prowadzą lekcje. 
Kadra jest oczywiście bardzo dobra, zresztą młodzież 
bardzo chwali nauczycieli. Myślę, że tutaj nie ma co się 
obawiać, ale tak jak powiedziałam,  będziemy przede 
wszystkim patrzyli na jakość kształcenia, by młodzież 
wychodziła ze szkoły po pierwsze ze zdaną maturą, a po 
drugie z wiedzą i umiejętnościami, których nie da się 
nabyć tylko w ławce, bo prowadzimy lekcje na 
warsztatach i wycieczkach. 
 
W tym roku jest wiele zajęć pozalekcyjnych, ale czy są 
jeszcze jakieś plany na poszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych po to, by każdy znalazł coś dla siebie? 
- Tutaj chciałabym się odnieść do naszych nauczycieli, 
którzy nie ograniczają się tylko do lekcji i zajęć 
dodatkowych. Jak najbardziej spełniamy też funkcję 
edukacyjną, ale pod kątem uzdolnień i zainteresowań 
wszystkich uczniów. Więc jeśli jakiś uczeń przyjdzie                    
i chciałby się rozwijać w jakiejś dziedzinie, która nie jest 
jeszcze objęta np. w zajęciach dodatkowych, to jak 
najbardziej nauczyciel jest otwarty i pracuje z uczniem 
indywidualnie. 

 
W tym roku odbyła się już loteria, w wyniku której 
chętne osoby pojadą na wymianę studencką. W tym 
momencie już pewnie nie można dołączyć. A jak będzie 
w następnym roku? W jaki sposób można się zgłosić na 
wymianę? 
- W naszej szkole Erasmusem zajmują się 2 panie uczące 
języka angielskiego - Pani prof. Kunka i Pani prof. 
Świątkowska. Oczywiście losowanie i przydział na ten rok 
jest zajęty. Natomiast za rok będzie ewaluacja. 
Informacja będzie przekazana klasie w pierwszej, bo jak 
wiadomo, to nie jest projekt na jeden rok, tylko na kilka 
lat. Więc w związku z tym na pewno cały czas będzie się 
to zmieniało. 
 
Często słyszy się, że Polsce sposób nauczania oparty jest 
na wiedzy, a nie umiejętnościach, więc po ukończeniu 
szkoły wiedza ta nam po prostu wypada. Czy w tej 
szkole są plany, by na lekcjach kładło się nacisk                       
w pierwszym stopniu na umiejętnościach, dopiero 
potem na wiedzy? 
- Nasi nauczyciele stawiają nie tylko na wiedzę. 
Nauczyciele uczą pod kątem nie tylko teoretycznym, ale   
i praktycznym. Ralizacja podstawy programowej jest 
oparta nie tylko na wiedzy książkowej czy zeszytowej, ale 
również na zewnętrznych aktywnościach, na przykład 
wycieczkach, warsztatach, zajęciach dla młodzieży                   
w szkole i poza nią. Wszystkie uroczystości, które tutaj 
mają miejsce, są powiązane z realizacją wiedzy 
programowej. Nie możemy powiedzieć, że to tylko 
wiedza podręcznikowa. Są też i umiejętności, które 
nabywamy. Kompetencje twarde są nieuniknione. By               
w przyszłości coś osiągnąć, potrzebujemy mieć stabilną 
wiedzę. Ważne są także umiejętności miękkie, czyli ww. 
umiejętności i kreatywność, elastyczność, 
przedsiębiorczość, odpowiednie spojrzenie na dane 
tematy. Na to też zwracamy uwagę. Wydaje mi się, że 
może i bardziej zwracamy uwagę na te sprawy, ponieważ 
jest to bardziej potrzebne młodemu człowiekowi                    
w zdobyciu pracy w dużej aglomeracji miejskiej. 
 
9 października 2019 r. 

 
 Autor: Patryk Nogaś, klasa 1d 
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Wydarzenia historią opisane 

Tolerancja a historia 
Dziś słyszymy ciągle: tolerancja, tolerancja, lecz czy dziś nasz 

kraj jest otwarty na innych? Gdy popatrzymy na historię naszej 

Ojczyzny, to z tolerancją mamy kłopoty już po śmierci Zygmunta 

Augusta. Losy naszego kraju pokazują - im mniejsza tolerancja, tym 

gorsza kondycja naszego kraju. Dla mnie Rzeczpospolita to właśnie 

tolerancja. A przecież znaczenie tego terminu nie zmienia się od 

tysięcy lat. Człowiek tolerancyjny to taki, który ma w sobie 

wyrozumiałość dla inności, rozumianej we wszystkich znaczeniach. 

To poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, upodobań, a przede 

wszystkim odmiennych religii i obyczajów.  

1 lipca 1569 roku, na mocy Konstytucji Sejmu w Lublinie 

powstało państwo, nazwane później Rzeczpospolitą Obojga 

Narodów. Kraj ten zamieszkiwało wiele różnych narodowości: 

Polacy, Litwini, Rusini, Ormianie, Żydzi, Niemcy, Tatarzy, a także: 

Szkoci, Włosi, Holendrzy i Francuzi. Tak ogromna liczba 

mniejszości narodowych stała się przyczyną zróżnicowania 

wyznawanej religii na terenie Rzeczypospolitej. W jej granicach, 

jeszcze przed unią lubelską, obok katolików mieszkali luteranie, 

kalwini, prawosławni, muzułmanie i Żydzi, w niewielkiej ilości 

również anabaptyści i menonici, a także arianie. Samo pojęcie 

tolerancji religijnej pojawiło się w Polsce Kazimierza III, kiedy to 

król zatwierdził zwyczaje, wolności i przywileje w dziedzinie kultu i 

spraw administracyjnych dla Ormian, poszanowanie obrządku i obyczajów wyznawców prawosławia, a także jako 

pierwszy uregulował sytuację prawną ludności żydowskiej. Te działania były wstępem do nazwania państwa 

polskiego pierwszym wielowyznaniowym krajem Europy. Obraz przyjaznego kraju, w którym każdy innowierca 

znajdzie swój azyl, przypieczętowało podpisanie przez luteranów, braci czeskich i kalwinów ugody sandomierskiej               

w 1570 roku. Miała ona na celu wspólną obronę przed kontrreformacją i zakończenie walk pomiędzy wyznaniami 

protestanckimi.  

Kolejnym posunięciem było podpisanie aktu konfederacji warszawskiej, 28 stycznia 1573 roku. Dokument ten 

gwarantował wieczysty pokój pomiędzy wyznaniami w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz pełne 

równouprawnienie dla wszystkich ludzi, bez względu na przynależność religijną. Postanowienia konfederacji znalazły 

swoje miejsce również w artykułach henrykowskich, co spowodowało, że każdy nowo wybrany król musiał je przyjąć 

i respektować: „Przysięgam, że będę bronił i przestrzegał pokoju wśród dysydentów i w żadnym wypadku nie 

dopuszczę, by z powodu religii ktokolwiek był uciskany zarówno przez urzędników państwowych, jak i przez nas.”  

Pomimo ogólnego charakteru zapisanych przywilejów, konfederacja warszawska dała prawa protestantom                    

i była pierwszym w Europie aktem szerokiej tolerancji religijnej innowierców. Jej podpisanie i umieszczenie 

fragmentów w artykułach henrykowskich spowodowały, że Rzeczpospolitą Obojga Narodów zaczęto nazywać 

państwem bez stosów.  

W drugiej połowie XVI wieku oba kościoły – prawosławny, jak i katolicki, przeżywały kryzys. Więc w 1594 

roku biskupi prawosławni postawili swoje żądania, tj.: utrzymanie tradycyjnej liturgii i sakramentów, wejście 

biskupów prawosławnych do senatu, zachowanie dotychczasowych praw i obrona przed represjami patriarchy 

Konstantynopola. Dlatego też 23 grudnia 1595 roku na synodzie uroczyście zaprzysiężono warunki unii. Pomimo 

licznych wątpliwości i protestów, w 1596 roku w Brześciu Litewskim nad Bugiem zawarto unię brzeską pomiędzy 

Cerkwią prawosławną, a Kościołem łacińskim. W momencie jej podpisania tolerancja wyznaniowa                                             

w Rzeczypospolitej Obojga Narodów osiągnęła apogeum. Później już nadszedł czas na jej stopniowy spadek, aż do 

całkowitego odwrócenia sytuacji. Po śmierci Zygmunta II Augusta ostatniego Jagiellona, nastała epoka królów 

elekcyjnych. Rzeczywistość jednak była inna, a ostatnim ciosem dla innowierców i jednocześnie całkowitym 

upadkiem tolerancji  było ustanowienie religii katolickiej religią panującą w Rzeczypospolitej na mocy Ustawy 

Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku. Gdy przegraliśmy tolerancję, przegraliśmy kraj, nie wzięliśmy sobie do serca słów 

Zygmunta II: „nie jestem królem sumień waszych”. 

Autor: Michał Pallasch 
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„Widziane Okiem  MŁODEGO CZŁOWIEKA” 
 

Moje wrażenia z projektu Miejsce 

Pamięci – Palmiry 

 
Na początku musieliśmy przygotować się do wycieczki. Nie 

mogliśmy pojechać do tak ważnego miejsca bez najmniejszej wiedzy na 
temat Palmir. Bardzo dużo materiałów i lekcji na ten temat 
przygotowali dla nas profesorowie. Przeczytaliśmy np. „Pożegnanie                 
z Marią”, utwór ze zbioru opowiadań Tadeusza Borowskiego, który 
wprowadził nas w temat okupowanej Polski. Oglądaliśmy również 
fragmenty serialu „Polskie drogi” i filmu „Ostatnie okrążenie”.  

Kiedy byliśmy już na miejscu, poczuliśmy prawdziwy strach. 
Wywołała go gęsta mgła oraz niewyobrażalna ilość grobów. Były to 
miejsca spoczynku ludzi różnych wyznań, pełniących w życiu zupełnie 
odmienne funkcje państwowe.  

Palmiry są dla mnie symbolem wielkości zniszczenia 
dokonanego przez ideologie totalitarne. Zwiedzanie muzeum                          
z przewodnikiem nie było dla mnie wielkim odkryciem. Natomiast 
złożenie zniczy i wieńca pod pamiątkową tablicą oraz spacer po 
cmentarzu były prawdziwym duchowym przeżyciem. Dzięki zajęciom 
szkolnym i lekcji muzealnej byliśmy w stanie wyobrazić sobie koszmar 
tamtych lat. Wyjazd nakłonił mnie do wielu refleksji, np. na temat 
współczesnych czasów i obecnego dobrobytu. Był to bardzo 
wartościowy czas, który dał mi płaszczyznę do wielu rozważań. 

 
Julia Ruclak, klasa IIIB 

 

23 października, jako uczennica klasy III B, dzięki projektowi dotyczącemu 
miejsc pamięci, byłam w Palmirach – miejscu wywołującym wiele emocji. 
W ramach przygotowania na lekcjach historii omawialiśmy wydarzenia i tło 
historyczne XX wieku. Na lekcji języka polskiego miałam możliwość 
zapoznania się z opowiadaniem „Pożegnanie z Marią” oraz fragmentami 
filmów „Polskie drogi” oraz „Czas honoru”. Wszystko, co robiliśmy w szkole 
umożliwiło mi wczuć się w panujący na miejscu klimat. 
Wizyta w Palmirach skłoniła mnie do zastanowienia, wzbudziła emocje: 
smutek, żal, brak zrozumienia drugiego człowieka. Myślę, że był to również 
moment, w którym mogłam zajrzeć w głąb swojego sumienia i przemyśleć 
frustrujące mnie problemy. Przez moment miałam w głowie także scenę z 
opowiadania. Czułam się jak bohaterowie „Pożegnania z Marią”. Z domu 
zabrano mojego męża. Byłam bezsilna, nie wiedziałam, co mam robić. 
Spowodowało to głębsze przemyślenia.  
W muzeum w Palmirach nie dowiedziałam się wielu nowych, ciekawych 
rzeczy.  O większości mogłam słyszeć na lekcji historii oraz języka polskiego. 

Jednak, gdy wyszliśmy na cmentarz… gdy na moich oczach koledzy i koleżanki składali wiązankę, zapalali znicze przy pomnikach,  
czułam, że na takie poszanowanie zasługuje to miejsce.  
Bardzo ciekawym momentem wycieczki był samodzielny spacer w głąb lasu, gdzie widoczne były wzniesienia świadczące                          
o miejscach pochówku – bezimiennych mogił.  
Na tej wycieczce miałam możliwość robienia zdjęć. Są one dla mnie symboliczne. Z każdym wiążę interpretację, np. gdy na 
pierwszym planie widać wiele krzyży, będących pomnikami, postrzegam je jako zwykłych ludzi. W tle, wśród mgły, widać trzy białe 
krzyże, przedstawiające ludzi wyższej klasy społecznej, duchownych. Wszyscy znaleźli się w jednym miejscu – na cmentarzu. 
Kojarzy mi się to z łacińską sentencją „memento mori”. 
Reasumując, wyjazd do Palmir wywołał u mnie przemyślenia nad życiem oraz wiele emocji.  
Uważam, że wyjazdy takie są ważne, aby uświadomić wszystkich o losach, jakie spotkały niewinnych ludzi.   
 

Karolina Mężyńska, klasa IIIB 
Autor: Karolina Mężyńska, klasa 3b 

 

Autor: Julia Ruclak, klasa 3b 
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Hejt wokół nas 
 

Co to jest hejt?  
Hejt to pełne nienawiści, pogardy, złości działanie danej osoby                      

w Internecie. Obiektem hejtu może stać się każdy. Hejt może być 

skierowany zarówno przeciw konkretnej osobie, jak i grupie osób.                

 

Hejt ("hate") z języka angielskiego oznacza "nienawiść", a słowem tym 

określamy jej szerzenie w Internecie.  

 

Czy dostrzegam to zjawisko? Jasne, że tak!  

Hejt przestał funkcjonować tylko w Internecie i szerzy się także w inny 

sposób, np. poprzez telewizję, radio, na zgromadzeniach czy wiecach. 

Panoszy się w różnych dziedzinach życia, w szkole, w pracy, w polityce, nawet na ulicy czy w autobusie. 

Mówi się wtedy o „mowie nienawiści”. Nienawiść i pogarda okazywana przez hejtera nie jest wtedy 

anonimowa, chociaż hejter ukrywa się najczęściej za grupą, do której należy i której poglądy podziela np. 

naród, partia polityczna, społeczność uczniów, grupa wyznaniowa, religijna. Najrzadziej ktoś, kto posługuje 

się mową nienawiści i pogardy ma odwagę sam przyznawać się do hejtowania. 

Przeraża mnie to, że taki stosunek jednych ludzi do drugich jest tak powszechny. Sama doświadczam 

złośliwych uwag na temat mojego wyglądu wypowiadanych gdzieś ukradkiem, ale znam wiele osób, które 

padają ofiarą ataków ze strony innych. Na szczęście są to ataki słowne, chociaż z drugiej strony jestem 

zdania, że słowa trudniej wymazać z pamięci i mogą boleć znacznie bardziej i dłużej niż siniak. Jest wiele 

akcji, które uświadamiają ludziom, jaką krzywdę może wyrządzić mowa nienawiści. Słychać o tym                      

w telewizji. Są warsztaty, jak reagować na hejt, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Ale problem cały czas 

jest i pewnie nie zniknie, dopóki nie otworzymy się na innych i nie będziemy traktować innych jak 

dziwadła. Na przykład ludzi otyłych. 

 

Krótka historia o mojej dobrej koleżance Wiktorii.  

Przyjaźniłam się z nią przez całą podstawówkę. Wiktoria zawsze przynosiła do szkoły „wypasione” 

śniadania. Oprócz kanapek paczuszkę chipsów, baton albo kabanosy. Jasne, że jej dogryzaliśmy, bo Wiki 

była po prostu grubaską. Ale na początku to były takie głupie docinki. Potem jak poznałam Wiki 

stwierdziłam, że to świetna dziewczyna, ma ciekawe zainteresowania np. uczyła się grać na ukulele, 

potrafiła zrobić pachnące mydełko no i świetnie grała w kosza. Ale znaleźli się tacy, którzy jej nie odpuścili 

przez kilka lat. Wiki była wiecznie w stresie, bolało ją za każdym razem, kiedy ktoś powiedział cokolwiek 

na temat jej wyglądu, wpadła w depresję. W 5 czy 6 klasie zaczęła się odchudzać. Zrzuciła tyle kilogramów, 

że niektórzy przestali ją poznawać. A do tego osiągała super wyniki w kosza. Uwagi przycichły, ale wiem, 

że Wiki do tej pory ma ogromny ból, wstyd, strach w sobie. Z „klasowej grubaski” zrobiła się fajna laska.                 

A mogło się to stać bez tego całego śmiechu i żartów, gdyby ktoś miał odwagę podpowiedzieć, jak Wiki 

może dać sobie radę z otyłością… 

 

Co o tym sądzę?  
Takie sytuacje uważam za koszmar. Nie zgadzam się na takie pogardliwe traktowanie innych. Kiedy myślę         

o tym, że żyję w społeczeństwie, które niszczy każdą inność, wyśmiewa, równa z ziemią, to chcę uciekać od 

takich ludzi jak najdalej. Jestem uczulona na hejt. Moim zdaniem to świetnie, że chcemy być inni, a jeśli 

nawet jesteśmy inni nie ze swojego wyboru, to też dobrze. Od osób z innymi poglądami na życie można się 

wiele uczyć, a nie odgradzać się, zamykać. Uważam, że ludzie nietolerancyjni są zamknięci, żyją w swoich 

małych światach i chyba po prostu boją się tych, którzy są inni. 

 

Agnieszka Hajduk, ID Autor: Agnieszka Hajduk, klasa 1d 
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Hejt w Internecie 
 

Hejt to toksyczna nienawiść do drugiego człowieka. Często bierze się z uprzedzeń, z problemów                           

z samoakceptacją, z kultury, jaka panuje na danym obszarze, a czasami hejterzy po prostu chcą zwrócić na 

siebie uwagę. 

 

W obliczu cyfryzacji świata duża część osób traktuje media społecznościowe jako miejsce, gdzie można 

dzielić się swoimi zainteresowaniami i opiniami. Pokolenie Y i Z zaczęło traktować Internet jako integralną 

część siebie, przez co mamy ogromny problem z hejterami, którzy mogą w bolesny i anonimowy sposób 

wysyłać albo proste, nie wymagające hejty, albo jeśli hejter ma naprawdę zły dzień, możemy dostać długi, 

pełen nienawiści, bolący hejt. 

 

Sposoby walki z internetowym hejtem: 

- Jednym z najbardziej widocznych sposobów na walkę z hejtem są wielomilionowe kampanie społeczne,            

w których piętnuje się hejterów i chce się wywołać uczucie empatii dla osób pokrzywdzonych. 

- Kolejnym sposobem jest po prostu zdelegalizowanie hejtu w przestrzeni publicznej - taka ustawa w Polsce 

obowiązuje (art 212 i 216 kk), ale to nie rozwiązało problemu...  

- Następnym pomysłem jest powołanie jednostki policyjnej, która usuwała by nienawistne komentarze                     

w mediach społecznościowych. 

- Ostatnio często w Europie poruszana jest propozycja rozprawienia się z hejtem przez edukację 

antyhejterską, zawierającą sposoby radzenia sobie z hejtem od najmłodszych lat oraz zgłaszanie hejtu na 

policję. 

 

 
uwagazagrozenia.blogspot.com/2016/01/porozmawiajmy-w-sieci-hejt.html 

 

 

- Sposób przemawiający do mnie najbardziej to kampanie, które propagują posiadanie dystansu do tego, co 

jest napisane w Internecie oraz ignorowanie hejterów. Jednym ze sztandarowych przykładów jest kampania 

„who is weak?” z Cieszyna (małej śląskiej wioski na granicy polsko-czeskiej). 

- Ostatnim i chyba najbardziej kontrowersyjnym sposobem jest wprowadzenie filtrów usuwających posty                

i komentarze zawierające hejt. Ten pomysł budzi takie emocje, ponieważ wprowadzenie tego może 

spowodować cenzurę skrajnych poglądów w sieci. 

 

Niestety, ale mała ilość przypadków zgłaszanych na policję oraz stosunkowo niedawne rozpoczęcie 

zbierania danych o hejcie uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnych badań nad efektywnym sposobem 

przeciwdziałania nienawiści w Internecie. 

 

Patryk Nogaś, Id 
 

Autor: Patryk Nogaś, klasa 1d 
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Downton Abbey 
czyli ciąg dalszy historii arystokratycznej, angielskiej rodziny – Crawlayów oraz służby 

zamieszkającej hrabstwo Yorkshire 
 

 Twórca filmu, Julian Fellowes, tak samo jak w przypadku serialu (2010 – 2015), dopracował 
każdy wątek z życia rodziny, włączając w to głębokie, ale zarazem niewinne i wystawne momenty 
miłosne czy perypetie służby.  
 
Stroje, w jakich występowali bohaterowie były piękne – w najlepszym tego słowa znaczeniu. Film 
zachował także typowy ,,angielski żart”, który w wielu momentach pojawia się i automatycznie 
rozluźnia atmosferę. 
 

 
 
Definicja etykiety, moim zdaniem, perfekcyjnie opisuje relacje rodzinne i przede wszystkim to, jak 
zostały ukazane – nienaganne maniery, niezależnie od dnia i godziny, skromność i delikatność,                
a także rozplanowanie każdej minuty na dworze Downton. Ma to na celu ukazanie najlepszych 
czasów rodziny Crawleyów – oczywiście w najciekawszy możliwy sposób, jaki można przedstawić. 
To moim zdaniem jest najpiękniejsze w tym filmie – nie ma minuty, w której widz mógłby się 
chociażby przez chwilę znudzić (mimo banalnej fabuły). 
 
 Obsada filmu jest idealnie dopasowana nie tylko pod względem wyglądu, ale także                      
i charakteru. Maggie Smith (Violet Crawley), Hugh Bonneville (Hugh Crawley), czy Imelda 
Staunton (Lady Bagshaw), dzięki posiadanemu doświadczeniu, są w stanie wykreować 
praktycznie postaci bez skazy. Dużą rolę przy wejściu w akcję grają ich akcenty 
(charakterystyczne dla Anglików), które dopełniają wizerunek angielskiej, arystokratycznej rodziny. 
  
Nie jest to mój ulubiony gatunek filmowy (zbyt przewidywalna fabuła), jednak ,,Downton Abbey” 
zachwyciło mnie pod względem właśnie tej przewidywalności, łatwości filmu. Myślałam, że będzie 
to film, który nie pozostanie długo w mojej pamięci, jednak teraz jestem ciekawa, co stanie się                 
z rodziną Crawleyów. Mam szczerą nadzieję, że powstaną kolejne części – kontynuacja filmowa 
przygód tej arystokratycznej rodziny. 
  

 

 

 

Autor: Alicja Pełtak, klasa 2b 
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„Cóż tam, panie, w polityce?”, czyli okiem Miłosza 

 

Nienawiść 
 

Co jakiś czas zastanawiam się, czy dalej jesteśmy jednym narodem, czy może jesteśmy już podzieleni            

na dwa różne? Powiem jedno – zdecydowanie jesteśmy jednym wspaniałym narodem, lecz niestety skłóconym. Jakby 

to powiedział Jarosław Kaczyński – lepszy i gorszy sort, te słowa przeszły do historii polskiej polityki jako akt 

dzielenia społeczeństwa, chociaż i tak już było doszczętnie skłócone. Podczas ostatnich dziesięciu lat przydarzyły nam 

się dwie tragiczne sytuacje, które mogły scalić nasz naród. Pierwsza z nich to 10.04.2010, czyli katastrofa pod 

Smoleńskiem, a druga to 19.01.2019, czyli śmierć Pawła Adamowicza. 

Katastrofa Smoleńska 

Podczas katastrofy pod Smoleńskiem zginęło 96 osób – elita i inteligencja trzeciej Rzeczpospolitej Polskiej,                 

w tym Prezydent Lech Kaczyński, Pierwsza Dama Maria Kaczyńska, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard 

Kaczorowski, oraz wiele innych wybitnych osób. W każdym normalnym kraju taka katastrofa scaliłaby naród na wiele 

lat, niestety w naszym państwie na miesiąc, może mniej. Do podzielenia naszego społeczeństwa przyczyniło się 

większość ówczesnych sił politycznych. Miesięcznice także nie pomagały, przez wiele lat słyszeliśmy wiele teorii 

dotyczących katastrofy, lecz do dzisiaj nie zobaczyliśmy żadnego dowodu, który miałby potwierdzić choć jedną 

teorię. Zawiniła każda ze stron, obydwie wykorzystały emocje w społeczeństwie do swoich gierek politycznych. 

Osobiście uważam, że zabrakło jednego – rozmowy między stronami konfliktu. Liczę na to, że kiedyś dojdziemy 

do momentu, w którym obydwie strony spotkają się przy jednym pomniku i razem oddadzą hołd wszystkim ofiarom. 

Śmierć Pawła Adamowicza 

Wydarzenie to pamiętam bardzo dobrze, lecz najbardziej moment, w którym stałem ze świecą i wpatrywałem 

się w symboliczne „światełko do nieba” przed Pałacem Kultury i Nauki. Stałem wspólnie z moimi przyjaciółmi,                 

po cichu modląc się o Pana Prezydenta. Zacznijmy jednak od początku. Wszystko zaczęło się w dniu, podczas 

którego każdy z nas powinien mieć uśmiech na twarzy, czyli podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Oglądałem finał w telewizji, gdy transmisja została przerwana i poinformowano telewidzów o wydarzeniach 

z Gdańska. Nie mogłem uwierzyć w to, co się stało, lecz wtedy nie było mowy o tym, że Paweł Adamowicz straci 

życie, każdy wtedy miał nadzieję. 14 stycznia lekarze poinformowali o śmierci Prezydenta Gdańska, załamałem się – 

myślałem tylko o tym, jak bardzo ulotne jest życie. O godzinie 20:00 stałem wraz z tłumem warszawiaków, oddając 

cześć zmarłemu. Wtedy wszyscy byliśmy razem – bez podziałów. Pogrzeb odbył się 19 stycznia w Gdańsku. Byłem 

tam wspólnie z tysiącami ludzi, wszyscy pogrążeni w smutku. Po tygodniu na nowo do telewizji i na internetowe 

grupy powrócił język pogardy i nienawiści.  

Dziś mam nadzieję, że jako naród dalej potrafimy zjednoczyć się i na nowo żyć w jednym społeczeństwie, ale 

przykład muszą dać nam politycy, którzy dzisiaj obrzucają się inwektywami. Warto podkreślić, iż podzielonym 

narodem łatwiej jest rządzić. Po wyborach parlamentarnych nie spodziewałbym się, że politycy będą mogli mówić 

jednym głosem w jakiejkolwiek sprawie. Myliłem się jednak – 12 listopada, podczas pierwszego posiedzenie Sejmu, 

dostaliśmy idealny okaz tego, jak politycy potrafią swoim zachowaniem pojednać wiele różnych środowisk. Sytuacja, 

o której mówię to oczywiście wybór Marszałka Sejmu. Funkcję tę objęła Elżbieta Witek, która wygrała prawie bez 

głosów przeciwnych, albowiem większość opozycji (oprócz Konfederacji) głosowała za lub wstrzymała                            

się za kandydaturą Pani Marszałek. My, młodzi Polacy pragniemy, aby nasz kraj był domem dla wszystkich. Idealnie 

tutaj pasuje motto Unii Europejskiej: „Zjednoczeni w różnorodności”. Chciałbym, żeby wszyscy moi rodacy kierowali 

się tym hasłem, wówczas Polska na pewno stałaby się otwarta i różnorodna. Wyobraźcie sobie obchody Święta 

Niepodległości, w których udział biorą osoby o poglądach lewicowych, prawicowych – jeden marsz, biało-czerwony, 

taki dla wszystkich. 

  
 Autor: Miłosz Jan Sułowski, klasa 2 b 
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Z zeszytu uczniowskiego 
Jakie wrażenie wywarł na Tobie film  

pt. „Troja”? 
 
 

Film pt.: „Troja” w reżyserii Wolfganga Petersona opiera się na historii opisanej przez 

Homera w „Iliadzie”. Jest to opowieść o wojnie trojańskiej spowodowanej porwaniem pięknej 
Heleny, żony władcy Sparty, przez Parysa. Kochankowie uciekli do Troi - ojczyzny Parysa. 

Menelaos, mąż Heleny, zmobilizował całą armię grecką, aby doprowadzić do oblężenia Troi              
i odzyskać porwaną żonę. 

 
 Film był emocjonujący i trzymał w napięciu. Szczególnie 

podobały mi się sceny nadpływających potężnych statków armii 
Menelaosa. Wyjątkowe wrażenie zrobiły na mnie także ujęcia 
wielotysięcznej armii spartańskiej atakującej Troję. Reżyser 

dopilnował, aby w filmie przedstawione zostały niektóre obrzędy               
i wierzenia starożytne, jak np.: układanie zmarłym monet na 

powiekach, aby mogli zapłacić za przepłynięcie przez Styks i dostać 
się spokojnie do Hadesu. Śmierć Achillesa, głównego bohatera 

filmu, spowodowana zranieniem go w stopę, była również 
nawiązaniem do mitologicznej „pięty Achillesa”. Uważam                       

to za atuty filmu. 
 

 Mocną stroną jest obsada aktorska. W rolę Achillesa wcielił 
się Brad Pitt, jeden z najbardziej znanych aktorów amerykańskich. 

Hektora zagrał równie znany Eric Bana, a w roli Parysa obsadzono 
Orlando Blooma. Piękną Helenę zagrała natomiast znana nie tylko 

ze wspaniałej gry aktorskiej, ale także z urody Diana Kruger. Stroje, w których występowali 
wszyscy aktorzy oraz charakteryzacja zrobiły na mnie także pozytywne wrażenie. Dzięki 

temu wiele scen oglądało się przyjemnie. 
 

 Niestety, niektóre istotne fakty historyczne zostały przez twórców tego filmu 
przeinaczone lub zniekształcone. Między innymi wojna, która w rzeczywistości trwała 10 lat, 

w filmie rozegrała się w ciągu kilku dni. W wyniku tego zaniedbania, misterna budowa konia 
trojańskiego, która według przekazów historycznych trwała kilka lat, została w tym filmie 

całkowicie pominięta, mimo że koń trojański był kluczowy w całej wojnie. 
 

 Muzyka, która w filmach tworzy nastrój i buduje napięcie, szczególnie, gdy mamy do 
czynienia z opowieścią o wydarzeniach wojennych, nie zrobiła w tym przypadku na mnie 

szczególnego wrażenia. Na koniec filmu zabrakło mi dopowiedzenia wątku dotyczącego 
dalszych losów mieszkańców Troi, którzy wojnę przeżyli. Film zakończył się po prostu                  

w momencie, gdy Achilles zmarł raniony w stopę. 
 

 Podsumowując, cały film podobał mi się. W jego tworzenie zostało zaangażowanych 
wielu znanych aktorów oraz duża ilość statystów. Został nakręcony z rozmachem. Było                           

w nim wiele scen robiących wrażenie. Dlatego wieczór spędzony przed telewizorem                      
na oglądaniu „Troi” uważam za udany. 

 
 
 

 Autor: Weronika Grudzimska, klasa 1c 
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English corner 
 

 

Autumn 

variations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autumn is one of those seasons 
when people in love are walking around 
the park where majestic colorful leaves fall down from 
trees in a circle.  

Autumn is the time of year when rain drops  create 
beautiful music and the wind whistles to the rhythm of the 
rain.  

When the end of warm days comes, the frost begins to 
paint ice pictures on our windows. Some people remember 
their loves who are dead or celebrate Halloween dressing 
in various fancy costumes. Bright candles glow in the 
darkness in cemeteries which are shelters for wandering 
souls. Halloween participants walk from door to door, 
knocking and shouting “trick or treat”, collect various 
sweets.  

Autumn is the time 
when we walk with our 
beloved ones half 
surrounded by falling 
leaves. 

This diversity 
makes autumn such               
a special season of 
year.  
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Jak sprawić, żeby twój makijaż zawsze wyglądał perfekcyjnie? 
 

13 złotych zasad: 

 Zawsze nakładaj pod podkład lekki krem nawilżający, nawet przy cerze tłustej. 

 Przed wykonaniem makijażu umyj twarz płynem do niej przeznaczonym.  

 Przy problemach skórnych nigdy nie używaj matujących maseczek, odniesiesz odwrotny efekt (skóra 

lubi być nawilżana). 

 Nie noś jednego makijażu dłużej niż 12h.  

 Nie używaj kosmetyków po terminie. 

 Miej przy sobie ulubiony puder. 

 Delikatnie utrwalaj makijaż pudrem, nie rób sobie przesadnego efektu maski. 

 Dobierz odpowiedni odcień podkładu. 

 Po zmyciu makijażu płynem micelarnym lub olejkiem obowiązkowo nałóż na twarz krem. 

 Zmywaj makijaż specjalnymi materiałowymi rękawiczkami -dostaniesz je w drogeriach, a nie 

płatkami kosmetycznymi. Twarz nie lubi pocierania.   

 Nie nakładaj za dużej ilości bronzera, który zrobi plamy na twarzy. 

 Nie przesadzaj z różem, nie chcesz wyglądać jak matrioszka. 

 Rozświetlacz nakładaj delikatnie. 

 

Nawet na co dzień w szkole, czy na ulicy widzę 

piękne dziewczyny, które robią sobie krzywdę źle 

wykonanym makijażem. Przesadnie wyrysowane 

brwi, usta pomalowane poza naturalną linię 

wyglądają nieapetycznie i sztucznie. Modne jest 

stawianie na naturalność i subtelne podkreślenie 

swojej urody.  

Po lewej stronie widać błędy makijażowe, 

natomiast po prawej dobrze wykonany makijaż. 

Pamiętajmy, że my, kobiety, wszystkie jesteśmy 

naturalnie piękne i oryginalne! Bez wyjątków!  

 

 

 

 

Autor: Natalia Beczek, klasa 2 b 
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 
 

Natalia Beczek, IIB; Alicja Petłak, IIB; Wiktoria Wilczyńska, IIB; Miłosz Sułowski, 
IIB; Klaudia Kołacz, IIB; Dominik Kabot, IIIB; Karolina Mężyńska, IIIB; Aleksandra 

Wojtczak, IIIB; Michał Pallasch; uczniowie klasy medialnej – Id 
 
Opiekun redakcji                     

Anna Dorosz                                 Kontakt: monitorTraugutta@traugutt.edu.pl                                                             
 

Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  
Czekamy na wasze teksty.  
 

 

 

 

 

Wierszem i prozą… 
 

happy endu dziś nie będzie  

 

tak wracając do tych wszystkich zdarzeń  

tak wracając do tych książek tysiąc razy przeczytanych 

tak wracając do tych piosenek w każdy wieczór przesłuchanych  

tak właśnie wracam  

zawsze bezpowrotnie  

z nadzieja na lepsze zakończenie tej historii  

i choć wiem że dwa razy nic się nie zdarza  

to zawsze do ciebie wracam  

by odtworzyć raz jeszcze w myślach tę opowieść  

chociaż na początku to był romans  

na koniec w dramat się przemienił 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor: P.T. 
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