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Drodzy Czytelnicy! 

W Waszych rękach znajduje się marcowe wydanie „Monitora 

Traugutta”. Cieszymy się, że coraz więcej osób zatrzymuje się 

przy szkolnych podajnikach z naszym czasopismem. Dziękujemy 

za każdy odzew i chęć współpracy z zespołem „Monitora 

Traugutta”. W tym numerze m.in. wywiad z reżyserem filmów 

historycznych, kilka ciekawostek o kłamstwie i kłamcach, 

szkolne felietony uczniów klasy medialnej czy próby poetyckiej 

twórczości klasy Ic. Życzymy przyjemnej lektury! 

Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 
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Wywiad z...  

panem Przemysławem Bednarczykiem 

reżyserem filmu ,,Ośka” 
 

Przedstawiamy wywiad z panem Przemysławem 

Bednarczykiem, nauczycielem historii i reżyserem filmu 

o  Batalionach Chłopskich, pt. ,,Ośka”. Z twórcą 

spotkaliśmy się w Muzeum X Pawilonu Cytadeli 

Warszawskiej. 

 

Jak zaczęła się Pana przygoda z filmem? 

Reżyser: Wszystko zaczęło się w roku 2012, kiedy jako 

nauczyciel historii w szkole średniej realizowałem przez 

kilka lat widowiska historyczne z udziałem grup rekon-

strukcyjnych młodzieży szkolnej. Odbywały się one na 

terenie Muzeum Wsi Radomskiej i były poświęcone Po-

wstaniu Styczniowemu. Wtedy właśnie przyjechał pro-

ducent z TVP, który zaprosił na  150 Rocznicę Powstania 

Styczniowego, aby zrealizować duży film. Zwrócił się do 

mnie z prośbą o pomoc, ale liczył na to, że co najwyżej 

pomogę mu na etapie pisania scenariusza. Zapoznał się z 

naszymi możliwościami teatralnymi i złożył mi propozy-

cję napisania scenariusza oraz poprowadzenia prac nad 

filmem. Oczywiście ją przyjąłem. To była wielka przy-

goda dla mnie i moich uczniów. Aktorzy występujący w 

filmie (w strojach z epoki) to moi uczniowie i uczennice. 

Projekt na tyle się powiódł i był udaną produkcją, że 

wygrał cztery festiwale filmowe! Po tych czterech sukce-

sach dostałem propozycje od TVP HISTORIA, aby 

przyjść tam do pracy w charakterze redaktora prowadzą-

cego. Kilka lat pracy w telewizji dały mi na tyle dużo 

doświadczenia, że zdecydowałem pójść w kierunku wła-

snych produkcji                  

 

i w tej chwili jest to moje główne zawodowe zajęcie. 

Tytuł tego filmu, od którego wszystko się zaczęło to 

„Rok 1863”. 

Czy jest to pana ulubiony film? 

Reżyser: Tak, ulubiony ze wszystkich, które zrobiłem. 

Jest też najbardziej nagradzany. Mam do niego senty-

ment – to mój pierwszy film, ponadto pracowałem przy 

nim z bardzo profesjonalnymi ludźmi z tej branży, więc 

było to ogromne doświadczenie. 

Pierwszy film i już tyle nagród, to musiało być bardzo 

motywujące? 

Reżyser: Bardzo. Wydaje mi się, że gdyby to się tak nie 

zaczęło, to być może na tym filmie by się ta cała przygo-

da skończyła. Natomiast kolejnym filmem, który odniósł 

sukces był ,,Zapomniany legion”. Zapowiadany tutaj 

film, poświęcony został zapomnianej zupełnie jednostce 

Wojska Polskiego walczącej u boku Rosji przeciwko 

Austriakom i Niemcom w czasie pierwszej wojny świa-

towej. “Zapomniany legion” również otrzymał pierwszą 

nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Histo-

rycznych i Wojskowych. To było tak, że w 2013 roku 

otrzymał nagrodę film ”Rok 1863”, a “Zapomniany le-

gion” w roku 2015. Przepraszam, mam jeszcze jeden film 

nagradzany, to jest ,,Pomnik trwalszy od spiżu. Komarów 

1920”. Film o bitwie kawaleryjskiej pod Komarowem              

i on również dostał nagrodę. 

Robi pan filmy nietuzinkowe, dotyczące tematyki 

historycznej, ale jak choćby ostatni o Batalionach 

Chłopskich, opowiadające o mniej znanych forma-

cjach. Pomija Pan te większe jak np. AK? Jaki jest 

tego powód? 

Reżyser: Uważam, że jest wielu świetnych reżyserów 

i  filmowców, którzy podejmują tematy sztandarowe. 

Jako nauczyciel historii, może właśnie dlatego że jestem 

nauczycielem historii, trzymałem się tego, żeby wielo-

barwny i zróżnicowany obraz naszej historii nie uległ 

zapomnieniu czy zatarciu. Na moich lekcjach zawsze 

staram się przedstawić młodzieży wielowymiarowość 

wydarzeń historycznych, wiele punktów widzenia, wiele 

ocen. Nie uznaję takiego sposobu poznawania historii, 

który przedstawia jedną jedyną wykładnię i optykę po-

strzegania jakiegoś wydarzenia. 
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Przedstawianie różnych punktów widzenia dotyczą-

cych konkretnych wydarzeń historycznych jest dla 

Pana ważne? 

Reżyser: Na historię należy spojrzeć oczami ludzi 

z  różnych środowisk, różnych orientacji i zbudować 

swoje wyobrażenie. Bardzo żałuję, że z upływem czasu 

tematy nie tak odległe jak II wojna światowa są dla nas 

takie jednowymiarowe, opowiadamy tylko o jednych, 

a  o drugich już nie. W pewnym sensie sam wyznaczyłem 

sobie takie zadanie. Opowiadam w filmie o tematach, 

które ulegają zapomnieniu, nawet nieświadomie,                    

co powoduje, że obraz historii z czasem staje się płaski. 

Zawsze powtarzałem swoim uczniom, że historia nie jest 

czarno-biała, tylko bura jak dachowiec. Uważam,                     

że szukanie prawdy i poznawanie różnych faktów doty-

czących postaci spiżowych, takich prosto z pomnika, jest 

ciekawe i czasem niewygodne. Ludzie w różnych sytu-

acjach zachowują się różnie. Tchórz w sytuacji kryzyso-

wej nagle staje się bohaterem, a bohater w sytuacji wybo-

ru słabym człowiekiem. Uważam więc, że dobrze jest 

kiedy mówimy o tej historii, która wcale nie jest jedno-

wymiarowa i prosta, tylko właśnie skomplikowana                 

i poprzez to ciekawa. 

Czy myślał Pan kiedyś o stworzeniu filmu, którego 

akcja miałaby miejsce  w początkach RP? 

Reżyser: Tym tematem zajmuje się mój znajo-

my, Zdzisław Cezar, który tworzy filmy o po-

czątkach Państwa Polskiego. Mam nadzieję, że 

niedługo zrobię film na temat obrazów wybitnego 

malarza batalisty, Józefa Brandta. Mam nadzieję, 

że ten film powtórzy sukcesy moich ostatnich 

obrazów o sztuce, jak np. “Malowane Polskie  

Jak wspomina Pan pracę nad tymi filmami? 

Reżyser: Dużą zaletą robienia tego typu filmów 

była współpraca z Bogusławem Wołoszańskim,               

z którym spotkałem się wcześniej przy realizacji 

przewodnika historycznego. Kto wie, może nie-

bawem wrócimy do współpracy?  

Jaka jest Pana ulubiona epoka historyczna? 

Reżyser: Nie będę oszukiwał, przez całe moje 

naukowe, zawodowe życie wydałem kilka ksią-

żek, które dotyczą wieku XX. Dla mnie taka ciekawa 

historia kończy się na latach 40. XX wieku, potem to już 

współczesna polityka. Natomiast powiem tak, wiek XIX, 

apogeum zaborów i wiek XX to są takie moje epoki, ale 

był czas kiedy bardzo, bardzo interesowałem się Słowia-

nami. Pochodzę z miasta, które ma bardzo stare tradycje. 

Po ostatnich pracach archeologicznych okazało się, że 

studnia, która została tam odkopana, zrobiona jest 

z  drewna ściętego w roku 888. Uważam, że popełniamy 

straszny błąd, polegający na tym, że chcemy świat prze-

konać do swojej wielkości, eksponując głównie bohate-

rów XX wieku. Powinniśmy pokazywać bogactwo naszej 

kultury, dziedzictwa kultury polskiej, naszych twórców, 

artystów, wybitne postaci. Natomiast historię wojenną 

ma każdy kraj, każdy ma swoich bohaterów wojennych.  

Czy nadal pracuje Pan w szkole? 

Reżyser: Niestety nie pracuję w szkole już od 8 lat, choć 

mam ochotę do niej wrócić I opisać to, co się w niej dzie-

je. Rzecz polega na tym, by przekonywać młodych ludzi, 

iż jesteśmy narodem, który ma absolutnie ważny wkład 

w kulturę europejską. 

 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy dal-

szych sukcesów. 

 

Wywiad przeprowadzili uczniowie klasy 1d 
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Wydarzenia historią opisane 

      
Historia kołem się toczy, rok 1968 … 

Wydarzeniem, które stało się impulsem dla studenckich pro-

testów w marcu 1968 roku była sprawa „Dziadów”. Spektakl ten, wyreży-

serowany przez Kazimierza Dejmka, z Gustawem Holoubkiem                                 

w głównej roli, miał swoją premierę pod koniec listopada 1967 roku w  Teatrze Narodowym w Warszawie. Przedstawienie spo-

tkało się z  ostrą krytyką kierownictwa partii. Wezwany 21 grudnia do KC Dejmek usłyszał, że spektakl jest antyrosyjski, antyra-

dziecki i religiancki. 

16 stycznia 1968 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki powiadomiło dyrekcję teatru, iż z dniem 1 lutego przedstawienie 

„Dziadów” będzie zawieszone. Ostatni spektakl, który odbył się 30 stycznia, zgromadził tłumy. W jego trakcie publiczność reago-

wała bardzo spontanicznie, wznoszono okrzyki: „Niepodległość bez cenzury!, Chcemy Dziadów! i Dejmek, Dejmek”. 

Po zakończeniu spektaklu uformował się pochód, który skandując: „Wolna sztuka! Wolny teatr!”, przeszedł pod pomnik Mickie-

wicza na Krakowskim. W wyniku interwencji MO zatrzymano 35 osób pod zarzutem zakłócania porządku publicznego! Po de-

monstracji dwaj studenci UW: Adam Michnik i Henryk Szlajfer, poinformowali o jej przebiegu korespondenta francuskiego 

dziennika „Le Monde”. Wiadomości te zostały następnie rozpowszechnione przez Radio Wolna Europa. 

Od 1 lutego studenci rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją do Sejmu, wyrażającą protest przeciwko decyzji zakazującej 

wystawiania „Dziadów” oraz „polityce odcinania się od postępowych tradycji narodu polskiego”.  

Zdjęcie „Dziadów” wywołało oburzenie środowisk intelektualnych. 29 lutego na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu            

Warszawskiego Oddziału ZLP, uchwalono rezolucję potępiającą  politykę kulturalną prowadzoną przez ekipę Władysława Gomuł-

ki.  W dyskusji bardzo ostro wypowiadali się m.in.: Jerzy Andrzejewski, Leszek Kołakowski, Antoni Słonimski czy Stefan Kisielew-

ski, ten ostatni mówił o: „skandalicznej dyktaturze ciemniaków  w polskim życiu kulturalnym”. 

Okazało się, że to jeszcze nie koniec. 4 marca decyzją ministra oświaty i szkolnictwa, Adam Michnik oraz Henryk Szlajfer 

zostali bezprawnie skreśleni z listy studentów Wydziału Historycznego UW za udział w demonstracji 30 stycznia i przekazywanie 

informacji zagranicznym dziennikarzom. 

8 marca 1968 roku na dziedzińcu Uniwersytetu odbył się wiec. Zgromadzeni przyjęli rezolucję, w której stwierdzali: „My 

studenci uczelni warszawskich, oświadczamy: Nie pozwolimy nikomu deptać Konstytucji PRL. Represjonowanie studentów, sta-

nowi jawne pogwałcenie art. 71 Konstytucji. Nie pozwolimy odebrać sobie prawa do obrony demokratycznych                                       

i niepodległościowych tradycji Narodu Polskiego. Nie umilkniemy wobec represji”. 

W rezolucji żądano również przywrócenia praw studenckich Michnikowi i Szlajferowi oraz umorzenia postępowań prze-

ciwko innym uczestnikom demonstracji pod pomnikiem Mickiewicza. Pod koniec wiecu na teren Uniwersytetu wjechało kilka 

autokarów wypełnionych: aktywem robotniczym, MO i ORMO. Rozpoczęło się rozpędzanie zebranych. W obronie studentów 

interweniowali dwaj dziekani prof. Czesław Bobrowski i prof. Stanisław Herbst. Rozchodzący się zostali niezwykle brutalnie za-

atakowani przez oddziały ZOMO. Tłum zgromadzony na Krakowskim Przedmieściu i obserwujący bicie młodzieży krzyczał w stro-

nę milicji „Gestapo!”. Jeszcze tego samego dnia przeprowadzono aresztowania w środowisku studenckim, zatrzymując m.in.: 

Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Adama Michnika. Wydarzenia, które miały miejsce 8 marca na Uniwersytecie Warszaw-

skim, oburzyły środowisko akademickie i stały się powodem wielu protestacyjnych wieców i ulicznych demonstracji, początkowo 

w samej Warszawie, a następnie także w innych miastach. 

9 marca na Politechnice Warszawskiej odbył się wiec poparcia dla studentów. W odpowiedzi na kłamliwe informacje pra-

sy o zajściach na Uniwersytecie palono gazety i wznoszono okrzyki „Prasa kłamie!”. Po zakończeniu wiecu część jego uczestni-

ków ruszyła w pochodzie idącym w stronę redakcji „Życia Warszawy”, Demonstranci nie dotarli jednak do celu, gdyż zostali za-

atakowani przez milicję i rozproszeni. W kolejnych dniach studenci organizowali manifestacje w: Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, 

Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Lublinie i Katowicach. Zgromadzenia te były najczęściej rozpędzane przez MO. Warto dodać, że w wy-

darzeniach, które rozgrywały się w marcu 1968 roku, aktywny udział brała również część młodzieży szkół średnich.    W obronie 

represjonowanych studentów 11 marca wystąpiło pięciu członków Koła Poselskiego Znak, m.in.: Tadeusz Mazowiecki czy Stani-

sław Stomma. 

   

https://dzieje.pl/postacie/tadeusz-mazowiecki
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W interpelacji skierowanej do rządu zwracali 

oni uwagę na brutalność milicji oraz pytali: „co 

zamierza uczynić rząd, aby merytorycznie odpowie-

dzieć młodzieży na postawione przez nią palące 

pytania, które nurtują także szeroką opinię spo-

łeczną, a dotyczą demokratycznych swobód obywa-

telskich i polityki kulturalnej?”. 

21 marca biskupi uczestniczący w Konferencji Epi-

skopatu Polski wystosowali memoriał do premiera, 

w którym pisali, że: „od dawna już poważne za-

strzeżenia budzą w społeczeństwie metody stoso-

wane przez władze bezpieczeństwa”, zwracali po-

nadto uwagę na fakt, iż „gwarantowane obywate-

lom przez Konstytucję PRL i Deklarację ONZ prawa 

do rzetelnej informacji domagają się wolności pra-

sy, ograniczenia interwencji cenzury i obiektywizmu 

w informowaniu”. 

28 marca odbył się ostatni wiec na Uniwer-

sytecie. Przyjęto na nim Deklarację Ruchu Studenc-

kiego, w której młodzież żądała: wolności opinii, 

swobody zrzeszania się, zniesienia cenzury, wpro-

wadzenia jawności życia publicznego, społecznej 

kontroli własności państwowej oraz przestrzegania 

konstytucyjnych praw obywatelskich. W odpowie-

dzi władze rozwiązały sześć kierunków studiów, 

m.in.: ekonomię, filozofię i socjologię. Z listy stu-

dentów skreślono 34 osoby. Po ponownym otwar-

ciu tych kierunków 70 osób nie uzyskało zgody na 

kontynuowanie studiów. Protesty środowisk aka-

demickich zostały stłumione w całym kraju do koń-

ca marca. Nie znalazły one poparcia w społeczeń-

stwie. Komunistyczna propaganda, rozbudzając 

nastroje antyinteligenckie i antysemickie, przed-

stawiała je jako prowokację i  syjonistyczny spisek.      

W zakładach pracy organizowane były masówki 

popierające władze i potępiające wystąpienia mło-

dzieży, wznoszono hasła: „Studenci do nauki, litera-

ci do pióra!”, „Ukarać prowodyrów!”, „Syjoniści do 

Syjamu!” czy „Mośki do Izraela!”. 

„Historia kołem się toczy”, jak powiedział 

Cyceron jest ona światłem wiedzy, i czy coś się 

zmieniło, czy potrafimy uczyć się na błędach in-

nych? 

Każdy z nas niech sam popatrzy na dzisiejszą Pol-

skę, na to, co dzieje się na naszych ulicach, wśród 

naszych polityków, pomiędzy nami… Nic się nie 

nauczyliśmy, popełniamy cięgle te same błędy, nie 

potrafimy ze sobą rozmawiać, oskarżamy się na-

wzajem i dzielimy na lepszych i gorszych. Nie wiem 

czy nasza Ojczyzna te kolejne wojenki wytrzyma!  

 

„…Siła bez wolności i sprawiedliwości jest tylko 

przemocą i tyranią” 

J.K. Piłsudski 

 

„Widziane Okiem  MŁODEGO 

CZŁOWIEKA” 

       KŁAMSTWO 
 „Kłamstwo jest grą językową, której trzeba się nauczyć, jak każdej innej gry”.  

Ludwig Wittgstein 

Kłamią dokładnie wszyscy. Nawet zwierzęta. Wilki kłamią, wszczynając fał-

szywy alarm, by odwrócić uwagę innych od swojej zdobyczy. Samce niektó-

rych ptaków udają głos drapieżnika, aby wywołać lęk u samicy, do której mo-

gą się następnie łatwiej zbliżyć. Ludzie zaczynają kłamać mniej więcej około  

4 roku życia, kiedy zaczynają rozumieć, że inni nie wiedzą tego samego, co 

oni. 

Kłamstwo zawsze będzie jakoś widoczne, dlatego że ono jest naładowane 

emocjonalnie. Przecież ono jest tym łatwiejsze do wykrycia, im strach przed 

tym jest większy. W związku z tym istnieje duża ilość gestów oraz wyrażeń 

słownych świadczących o tym, że ktoś kłamie, ale ta wiedza nie daje stupro-

centowej pewności. Według Paula Ekmana, który jest naukowcem                   i 

znanym amerykańskim psychologiem w dziedzinie badań kłamstwa i ekspresji 

emocji, przeciętny człowiek z dobrą intuicją potrafi rozpoznać kłamstwo               

w 50% przypadków, agenci służb tajnych w 60-70%, a osoba przeszkolona               

w dziedzinie psychologii kłamstwa aż w 86%.  

Niżej są podane kilka wskazówek kłamstwa: 

1. Kłamcy sięgają po nieszczery uśmiech, aby ukryć 

prawdziwe emocje, np. strach, gniew. 

2. Osoba, która kłamie nigdy nie może opowiedzieć 

historii w odwrotnej kolejności. 

3. O kłamstwie często świadczą dotykanie twarzy oraz częste mruganie. 

Zwykle osoba mruga 7-15 razy na minutę, a kiedy kłamie częstotliwość ta 

wzrasta 5-12 razy. 

4. Wskazówką kłamstwa jest też trudność w odpowiedzi na nieoczeki-

wane pytanie. 

5. Stereotyp: kłamca nigdy nie patrzy prosto w oczy. Sytuacja jest od-

wrotna. Profesjonalny kłamca często utrzymuje długi kontakt wzrokowy.                  

A szczera osoba czasami odwraca wzrok. Jeżeli masz do czynienia z osobą   

praworęczną, to gdy mówi prawdę, jej gałki oczne kierują się w twoją prawą 

stronę. Leworęczna odwrotnie. 

6.  U osoby, której przekaz jest szczery, wyraz twarzy, głos tworzą jeden 

cały obraz. Natomiast kłamca może mówić „tak” a głową wykonywać ruch 

wyrażający „nie”.  

7. Kłamca powtarza słowa i nawet całe zwroty. 

Człowiek może oszukiwać nie tylko innych, a nawet siebie. To nieświadoma 

próba przekonania samego siebie, że coś jest prawdą, kiedy w rzeczywistości 

wcale prawdą nie jest. Osoba, która stosuje samooszukiwanie, zawsze pozosta-

je w swojej strefie komfortu. Ponieważ zamiast trenować siebie, aby zdobyć 

umiejętności do osiągnięcia określonego celu, okłamuje sama siebie. Przeko-

nuje się, że to, czego chciała, wcale nie jest tak ważne, lub że nie jest warte 

wysiłku, jakiego musiałaby się podjąć, aby osiągnąć cel. 

Tworząc fikcyjny świat wokół siebie, tylko pozornie kontrolujemy rzeczywi-

stość, jaką nas otacza. Ale jedno drobne potknięcie, przypadkowe wykrycie 

prawdy, może zburzyć wszystko i trzeba będzie ponieść skutki oszukiwania nie 

tylko samego siebie, a  jeszcze innych. 

 

Autor: Paulina Lobyrewa, 1 OPCa 
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                 CHULIGANI W SZKOLNEJ TOALECIE 
 

Ostatnimi czasy naszej szkole doskwiera problem chuliganów. Sprawa 

rozprzestrzeniła się po szkole tak szybko, że prawdopodobnie każdy już o tym wie. 

Z tego co wiadomo to jedna z desek klozetowych w toalecie, bodajże męskiej, 

została złamana. Jak to się stało? Więc stało to się w sposób dość abstrakcyjny,  

ponieważ jeden z uczniów (nie wiadomo której klasy) w toalecie skakał po wyżej 

wspomnianej desce. Z pewnością większości czytelników nasuwa się zatem pytanie, 

dlaczego? Niestety, do tego momentu, na to pytanie nie ma żadnej odpowiedzi. 

Myśląc o tym, że w szkole dochodzi do aktów wandalizmu, tospokojnie można sobie 

pomyśleć o tym, co niektórzy mają w głowach lub też czego nie mają. Można 

stwierdzić, że osoby niszczące przedmioty, które nie należą tylko do nich, mają poprostu problemy z przestrzeganiem 

zasad. Szczerze mówiąc, w  dzisiejszych czasach młodzież myśli, że ma przyzwolenie na wszystko. Znaczna 

większość osób obserwujących osoby niszczące wspólne mienie, po prostu nie reagując na takie zachowania, myśli: 

„Na pewno ktoś inny zareaguje“. Niestety, tak też nie jest, gdyż takie myśli się zapętlają, z pewnością nie tylko wśród 

osób młodych. Wracając jednak do głównego tematu tego artykułu, to trzeba być dobrej myśli odnośnie chuliganów, 

ponieważ jak każdy człowiek, ma szansę aby się „nawrócić“. Poza tym, aby w przyszłości zapobiec takim sytuacjom, 

jak przykładowo niszczenie deski w toalecie czy też jakiemukolwiek zachowaniu, które ewidentnie nie niesie dobra, 

należy najpierw zwrócić uwagę,   a jeśli to nie poskutkuje, najlepiej zgłosić sprawę odpowiednim osobom. 

 

 

 

AUSTRALIJSKI PIEKARNIK 

 

Ostatnio zrobiło się gorąco w Australii. Dosłownie. 

Połowa kraju stanęła w płomieniach, które pochłaniają wszyst-

kie drzewa, domy, wszystko, co stanie na ich drodze.  

Ostatnio obejrzałam dokument o dziewczynie, która 

mieszka na obszarze zagrożonym pożarami. W filmie pokazała 

czerwone, ciemne niebo, a dalej palący się kawał traw i drzew. 

Biorąc pod uwagę mój strach przed ogniem ciężko mi się to 

oglądało (Jak bardzo niszczycielski jest 

ten żywioł!). Nie potrafię wyobrazić sobie zapachu  tego dy-

mu, spalenizny, żaru. Jednocześnie poczucia zagrożenia                   

i bezradnego czekania do ostatniej chwili na ewakuację.  

I jeszcze te zwierzęta... Poparzone, gdzieś na pobo-

czach dróg, szukające w panice drogi ucieczki. Z danych, które 

docierają do nas z Australii wynika, że ponad miliard stworzeń 

zginęło tak straszliwą śmiercią. Przerażające.  

Wydaje się, że cały świat jest poruszony tym, co dzie-

je się w Australii. Odnoszę jednak wrażenie, że pomoc dla  

 

 

nich nie jest wystarczająca. A jednocześnie są ludzie, jak ta 

słynna dziewczyna z Instagrama, która sprzedała swoje nagie 

zdjęcia, dzięki temu zarobiła masę pieniędzy i wszystkie środki 

przeznaczyła na pomoc dla Australii. Wiele osób uważa to za 

kontrowersyjny sposób zdobywania środków, ale według mnie, 

jeśli w jakimś stopniu przyczyniło się to do pomocy poszko-

dowanym, to był to bardzo dobry ruch. 

Kolejny wątek to polityka energetyczna Australii. Jest 

oparta na węglu. Słyszymy, że mnóstwo Australijczyków pro-

testuje przeciwko wydobyciu węgla i jego spalaniu. Krzyczą 

na ulicach, że rząd podejmuje nieodpowiedzialne decyzje i stąd 

te pożary.  

Podobnie w Polsce. Jesteśmy dumni z tego, ile węgla 

wydobywamy, Polska węglem stoi. A właściwie z czego jeste-

śmy dumni? Że zatruwamy środowisko i sporo przyczyniamy 

się do rosnącej temperatury na Ziemi? Jako jedyny kraj nie 

uczestniczymy w osiągnięciu neutralności energetycznej w 

Europie! To może oznaczać, że za kilka, kilkanaście lat zacznie 

brakować wody i będziemy wdychać zatrute powietrze.  

Czy czeka nas taki los jaki spotkał Australię?                 

Czy będę musiała opuścić dom, bo będziemy migrować                   

w poszukiwaniu wody? Dziwnie to brzmi, jakoś nierealnie, ale 

może stać się rzeczywistością, jeśli nie zmienimy stylu życia                

i nie zaczniemy brać tego narastającego problemu śmiertelnie 

poważnie.  

 

 

Autor: Jakub Kozieł, 1d 

Autor: Kamila Hajduk, 1D 
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Autor: Nina Jarlińska, 1c 

Jojo rabbit,  
czyli jak wzruszyć się przez wiązanie butów? 

  
"Jojo rabbit", komedia wyprodukowana w 2019 roku i  wyreżyserowana przez je-

dynego w swoim rodzaju Taikę Waititiego. Jest adaptacją książki Christine Leunens pod 

tytułem "Niebo na uwięzi". Dostał między innymi Oscara za najlepszy scenariusz adapto-

wany. Produkcja porusza bardzo drażliwy temat ksenofobii oraz II wojny światowej, ale 

także miłości i przyjaźni. Kto by pomyślał, że  takie połączenie satyry                                     

i kontrowersyjnych tematów może wyjść tak... dobrze. 

Jest rok 1945, schyłek drugiej wojny światowej, III Rzesza przegrywa. Gdzieś                    

w Niemczech, w małym miasteczku mieszka 10-letni Johannes Betzler (Roman Griffin 

Davis) razem ze swoją mamą Rosie (Scarlett Johansson). Chłopiec należy do Hitlerjun-

gend i ślepo wierzy w ideologię nazistowską. Pierwszy raz widzimy Jojo kiedy przygoto-

wuje się do obozu Hitlerjungend wraz ze swoim wyimaginowanym przyjacielem, którym 

jest sam Adolf Hitler (Taika Waititi). Na obozie chłopak zostaje nazwany tchórzem, przez co podejmuje bardzo głupią de-

cyzję i ma wypadek. W wyniku tego wypadku doznaje kontuzji i nie może chodzić do szkoły. Zajmuje się więc rozwiesza-

niem plakatów propagandowych i innymi tego typu rzeczami. Pewnego dnia wraca wcześniej do domu i odkrywa, że jego 

mama ukrywa na poddaszu nastoletnią Żydówkę. Wtedy Jojo staje przed wyborem, czy być wiernym swojej ideologii  i 

państwu i wydać żydówkę Gestapo, czy nikomu nic nie mówić i spróbować się jakoś z nią dogadać. Jojo wie, że opcja 

pierwsza sprowadzi na jego mamę śmierć, więc decyduje się nikogo nie informować. Z biegiem czasu Jojo i Elsa zaprzy-

jaźniają się (tak miała na imię ta ukrywana dziewczynka, gra ją Thomasin McKenzie). Chłopiec odkrywa, że Żydzi nie są 

jakimiś mistycznymi potworami, tak jak mówił Führer i rozgłaszana propaganda, którą Jojo jest otoczony od najmłodszych 

lat. Świat przedstawiony w filmie jest piękny, jasny i kolorowy, czyli taki, jak widzi go główny bohater (nie zdający sobie 

sprawy z tego, jaki ten świat potrafi być okrutny). Mimo tej barwnej kreacji świata, do filmu są skutecznie przemycane 

okrucieństwa wojny. Dobrym przykładem jest scena, kiedy Jojo wraz z Rosie jadą na rowerach w piękny słoneczny dzień, 

gdy nagle za zakrętu wyłania się pojazd z żołnierzami, którzy prawdopodobnie wracają z frontu. Są oni brudni, okaleczeni i 

smutni. Waititi daje nam sporo podobnych scen, które są przesiąknięte kontrastem, co jest dużym plusem tej produkcji. 

Sceny humorystyczne są bardzo sprawnie przeplatane z momentami, które potrafią z widza wycisnąć łzy i wzruszyć, co jest 

widoczną cechą tego filmu. Jeśli chodzi o humor, to jest on bardzo odważny i kuriozalny, co nie każdemu może się spodo-

bać. W moim odczuciu jest naprawdę dobry. Taika pięknie manipuluje tutaj żartami                                    i humorem, co w 

takiej produkcji jest bardzo trudne oraz łatwo coś zepsuć i przesadzić.  Mówiąc o humorze trzeba wspomnieć, że głównym 

aspektem komediowym jest wyimaginowany Hitler. I tutaj chciałabym jeszcze dodać, żeby nie było jakiś głosów oburzenia, 

idąc na ten film, należy wiedzieć, że przedstawiony tutaj obraz Hitlera, to obraz dziesięciolatka, który nie zna go osobiście i 

ma swoje własne wyobrażenie tej persony. Dlatego sceny z nim są takie nierealistyczne.  

Reżyser otwarcie wyśmiewa też absurdy nazistowskich zwyczajów oraz ideologię. Inną rzeczą, która dodaje temu 

dziełu uroku to aktorzy, którzy są po prostu genialni. Moje serce skradł Roman Griffin Davis (gra Jojo). Świetnie wczuł się 

w swoją rolę i naprawdę łatwo można się do jego postaci przywiązać i pokochać ją. Świetnie zagrała też Scarlett Johansson, 

jej wcielenie się w Rosie, postać lekko szaloną, zabawną oraz sympatyczną, wyszło genialnie i nie można nie być zachwy-

conym i zauroczonym tą postacią. Zresztą nominacja do Oscara mówi sama za siebie. Cała obsada zagrała świetnie. Osobi-

ście bardzo podobała mi się scenografia oraz kostiumy. Mały niedosyt pozostawiło mi zakończenie filmu. Czuję, że dałoby 

się jeszcze coś tam dołożyć. 

Więc jak oceniam ten film? Na seansie bawiłam się bardzo dobrze. A to jest najważniejsze. Odbieram tę produkcję 

jako ciepłą, ładną historię, na której można się pośmiać i jednocześnie wzruszyć. Ale trzeba mieć na uwadze, że nie każde-
mu spodoba się specyficzny humor i motywy występujące w dziele, a odbiór filmu zależny będzie od indywidualnego po-

dejścia, percepcji II wojny światowej oraz kwestii żartu na jej temat. Mimo tego serdecznie zachęcam do obejrzenia                           

i skonfrontowania się z tą historią.  
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 USA  
                 okiem Patryka Nogasia 

 

USA (czytaj: juesej) – kraina wolności i demokracji, w której przypadają średnio 3 McDonaldy  

na jednego człowieka, a w kranach zamiast wody płynie coca-cola. Jest to stereotypowe i fałszywe  

ukazanie USA, które wymyślamy po to, by podbudować sobie samoocenę. Wygląda to trochę jak powtarzanie o sobie 

miłych rzeczy codziennie przed lustrem, zaraz przed pójściem do łóżka.  
 

Wszyscy tak robią, co nie? 
 

W stanach realnie funkcjonują tylko 2 partie – Partia Demokratyczna (jest w niej m.in. Obama) oraz Republikańska (jest w niej 

np. Trump). Partie te wybierają osobę na oficjalnego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych w dość nietypowy sposób. 

Najpierw w każdym stanie na przestrzeni ok. 6 miesięcy odbywają się wybory albo debato-wybory*, w których kandydaci 

zdobywają głosy elektorskie. Po tym jak wszystkie prawybory się już odbędą, organizuje się wielką imprezę, na której elektorzy 

głosują albo tak jak wyłoniły wybory/ debaty albo jeśli prawo stanowe ich do tego nie zmusza, głosują tak jak chcą. Oprócz tego 

na tej wielkiej imprezie są też superelektorzy, którzy mają aż do 20% siły decydującej o tym, kto zostanie oficjalnym kandydatem, 

a zadaniem superelektorów jest reprezentowanie interesów establishmentu. Tak więc w tym systemie, choć większość osób może 

lubić Hawajską, to jednak Pepperoni może wygrać. 

 

Jak na razie trzykrotnie odbyły się prawybory - w Iowa, New Hampshire oraz w Nevadzie, więc jesteśmy relatywnie na początku 

wyścigu po nominacje na kandydata demokratów, zatem nie można jeszcze przesądzić kto wygra, ale na pewno można 

spekulować. 

 

Bernie Sanders to senator z Vermont, który jest zdecydowanym weteranem politycznym oraz kilkukrotnym 

memem. Jest on działaczem społecznym, walczącym o prawa pracownicze i (jak sam siebie określa) 

demokratyczny socjalistą. Jak na razie przoduje on w sondażach politycznych oraz zdobywa najwięcej 

głosów elektorskich. 

 

 

Pete Buttigieg jest byłym burmistrzem miasta South Bend, osoba ze średnim stażem politycznym oraz 

wyglądająca na wschodzącą gwiazdę wśród Demokratów. Potrafi pokazać postępowe reformy w  bardzo 

centrowy i przystępny sposób. Jest on pierwszy kandydatem na prezydenta oficjalnie po coming oucie. 

Zajmuje jak na razie 2 miejsce w liczbie zebranych głosów elektorskich. 

 

Joe Biden – senator z Delaware, wiceprezydent stanów zjednoczonych za czasów Obamy  i kolejny wete-

ran polityczny. Ma on ogromne umiejętności perswazji, potrafił on przekonywać do swoich idei nawet 

przeciwników politycznych z  drugiej strony barykady. Jest raczej liberałem oraz ma opinię polityka 

z establishmentu, który troszczy się o interesy kolegów oraz jest znany z przytulania wszystkich ludzi wo-

kół. 

 

Elizabeth Warren senator z Massachusetts oraz profesor prawa. Walczy o prawa pracownicze, ma poglądy 

socjaldemokratyczne. Zamierza zmienić podstawy systemu politycznego USA – chce zmienić ten dziwny 

system elektorski oraz chce walczyć z mega korporacjami, które nie płacą podatków. Słynie też z kilku 

ciętych ripost podczas debat prezydenckich, choć jest młodym politykiem, to zdecydowanie jej to wychodzi. 

 

Mike Bloomberg były burmistrz Nowego Jorku, dziewiąty najbogatszy człowiek na świecie, businessman. 

Posiada własną gazetę, jest też liberałem, jego przeciwnicy uważają, że chce on kupić fotel prezydenta. Jest 

osobą mało doświadczoną w politycznie w porównaniu do swoich kontrkandydatów. Pokazał się w bardzo 

złym świetle podczas swojej pierwszej debaty, przychodząc do niej nieprzygotowany. 

 

 

Następne wybory w USA nie będą moim zdaniem tak ważne jak się mogą wydawać, ale na pewno pokażą proces zmiany 

politycznej w Stanach, których nie da się odwrócić przez zwiększenie znaczenia Azji na świecie, automatyzacją oraz 

nierównościami wewnątrz USA (mogącymi spowodować zmianę ładu światowego), który może zobaczymy za 10-20 lat. 

 

*na sali jest dyskusja pomiędzy zwolennikami danego kandydata i ci którzy przekonają największą ilość debatujących wygrywają. 

 

Autor: Patryk Nogaś, 1d 

https://en.pons.com/translate/polish-english/burmistrz
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Z zeszytu uczniowskiego 

 

 

 

Szymon Pustelnik, czyli asceza widziana oczami Luis’a Bunuel’a 

Głównym motywem filmu pt. „Szymon Pustelnik” z 1965 roku, reżyserii Luis’a Bunuel’a jest żywot Świętego Szymona, 

zwanego Słupnikiem, syryjskiego mnicha z V wieku. Usunięty                       

z klasztoru za nadmierną ascezę, spędził następne 30 lat na platformie 

ustawionej na szczycie kolumny na pustyni. Szatan ukazuje Szymonowi 

degenerację XX wieku, na której rozwój nie miało żadnego wpływu 

jego poświęcenie. 

Już na początku następuje kluczowa dla dalszej akcji 

przeprowadzka Szymona na ofiarowaną mu w podzięce przez 

mieszkańców wyższą i bardziej okazałą kolumnę. Od tego momentu 

pokutnik, który wyżej nieba czuje się bliżej Boga, zaczyna patrzeć                  

na ludzi jeszcze bardziej „z góry”. 

Zostaje natychmiastowo poddany kuszeniu Szatana, który jest obdarzony uwodzicielskim ciałem kobiety. Istotnym spotkaniem              

z Diabłem okaże się trzecie i zarazem ostatnie, które będzie zaskakującą puentą do całego filmu. 

 

Osobiście film mi nie przypadł do gustu, przez mało ciekawy i nieatrakcyjny scenariusz, natomiast uważam, że bardzo 

spodobałby się starszym pokoleniom, które zrozumiałyby sens i  przekaz tego filmu. 

 

Autor: Oktawia Mroczkowska, Ic 

 

Zinterpretuj zdanie z Imienia róży „Badaj twarze, nie słuchaj tego co mówią 

usta”. Dlaczego z twarzy można więcej wyczytać niż z wysłuchanych słów? 
 

 

 

”Badaj twarze, nie słuchaj tego co mówią usta” to cytat z książki „Imię róży” autor-

stwa Umberto Eco, który może być przydatną radą. Słowami można łatwo manipulować                      

i kłamać, szczególnie jeśli ktoś jest dobrym manipulatorem. Lecz przez wyraz twarzy można 

przejrzeć jaka jest prawda, ponieważ mowa ciała mówi wszystko. Zresztą mawia się też, że 

oczy są zwierciadłem duszy. Wilhelm z Baskerwilem potrafi odczytywać mowę ciała, przez co 

trudno go wprowadzić w błąd. W prawdziwym życiu ktoś może nam kłamać prosto w twarz, 

lecz gdy uważnie będziemy obserwować jego twarz, to możemy ujrzeć prawdę. 

 

 

 

 

Autor: Nina Jarlińska, Ic 
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English corner 
 

 

 

 

When it is raining again and we are having an English lesson about Houses, 

we are dreaming about an ideal place to live… 1C A2 

MY IDEAL PLACE TO LIVE 

I want to live on a hill with a flowery meadow with my cute puppy. I want to have a retro-
style house with wooden floor. 

My ideal place to live is on Malta on a beach next to the sea, near the 

center with many shops. But there are not too many people. This house will 
be big with a beautiful garden. Every day I could admire beautiful views. 

My ideal place to live is a big house with a beautiful view, a swimming pool, 
and jacuzzi. I’d like to have a dog and live with my best friend. 

My ideal place to live is Island Paradise because there’s a coral 

reef. There are shops. It is a  military island. Living here is awful. 

My ideal place to live is Australia with my cousin who lives there. 

I’d like to have a big house with a pool and a private beach. 

The perfect place to live would be a house near the sea in Cancun.  

It is a city located next to Mexico. There would be palm trees around the 
house. The weather there would be always nice, and the water would be 
crystal blue. This is a dream life  

My ideal place to live is Tenerife because I like a hot climate. There are very 
big beaches and clean water here. I want to live in a big apartment, which 
will be 100 meters next to the beach. 

My ideal place to live is Los  Angeles. I think that if you want to use 

your life completely, this is a good choice. Also, the most popular and 
luxurious stores are in LA. I also think that it is easier to have success               
in everything in the city because of people and availability. In addition, LA             
is so various – here we have mountains and a big city. 
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Autor: Natalia Beczek, 2b 

 

Jakie trendy wnętrzarskie zobaczymy w 2020 

roku?  

 

Z pewnością w bieżącym roku zapanował szał na co-

raz odważniejsze i  niekonwencjonalne dekoracje 

przestrzeni, w której odpoczywamy, regenerujemy 

siły i czerpiemy inspirację do dalszego działania.  

Coraz częściej będziemy stawiali na barwne, pełne 

życia i energii kolory ścian, swoje miejsce znajdą też 

metaliczne wykończenia, ekologiczne materiały,                       

a również ciekawe wzory geometryczne mające różne zastosowanie. Warto wzboga-

cić mieszkanie w rośliny np. bambus lub bananowca, nietypowe dywany w stylu bo-

ho, nieoczywiste w swojej budowie lampy. Popytem będą cieszyły się duże okna bez 

zasłon, firan oraz rolet - jest to świetny sposób na optyczne powiększenie lokum. 

Podłogę zawojują drewniane panele. Sufity zostaną potraktowane farbą lub nie-

oczywistym rozwiązaniem jakim będą na nich panele, dodatkowo, aby urozmaicić 

pomieszczenie, warto zaopatrzyć się w duże złote żyrandole o żółtym świetle. 

Wspomnę, że można wzbogacić łazienki o marmur.  

Ukoronowaniem swojego królestwa będzie kanapa, najlepiej w kolorze ciemnej zie-

leni o miękkiej i przyjemnej strukturze, nie zabraknie też fotela i małego, skromnego 

stoliczka. Ponadto zachęcam do zrezygnowania z posiadania telewizora, a zaopa-

trzenia się w gramofon typu vintage oraz płyt winylowych, co na pewno pozwoli 

zbliżyć człowieka do natury, sztuki, muzyki i kompletnie innej rzeczywistości, co 

ważne wolnej od mediów.  
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      powody dla których … 
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kontroluje 

ciśnienie krwi 

zapobiega 

zawałom serca 

zmniejsza ryzyko 

cukrzycy 

pomaga 

kontrolować 

wagę 

zmniejsza 

ryzyko 

choroby 

Alzheimera 

Autor: Michał Pallasch 
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          Dodatek specjalny 

CO NA PIERWSZE AUTO? 

Zakup pierwszego samochodu to ważny moment w życiu każdego kierowcy, który pamięta go po życia kres. 

Gdy za kilkadziesiąt lat będziecie wspominać swój pierwszy dwuślad, raczej będziecie chcieli wspominać go pozytywnie. 

Przedstawię wam w tym artykule kilka ciekawych modeli, które warto wziąć pod uwagę przy ewentualnym wyborze pierwszej 

fury. Jeżeli żaden z wymienionych samochodów nie przypadnie wam do gustu to pamiętajcie, że przy wyborze czegoś innego, 

wasze auto powinno być przede wszystkim bezpieczne i takie, by wam się po prostu podobało. Ograniczmy budżet do 15 tysięcy 

złotych, ponieważ nie każdy świeżo upieczony kierowca ma fortunę na jakieś auto grupy G+. Tekst skierowany jest do 

wszystkich, lecz maturzyści mają najbliżej do wyboru, więc miło by było, gdyby się zainteresowali.  

Zaczynamy od BMW E36, zwanego również „dresowozem” (ze względu na zainteresowanie ze 

strony pewnej specyficznej grupy społecznej). Same auto ma napęd na tył, więc uważajcie przy 

dodawaniu gazu na zakręcie. Pod maską silnik 2.5 litra w systemie R6 i o mocy około 190 koni 

mechanicznych. Od zera do setki rozpędzi się w 8 sekund, co nie jest złym wynikiem. Oprócz 

drifterskiego potencjału auto też całkiem nieźle brzmi. Dorwiecie go za bardzo dobrą cenę, 

ponieważ pojawiają się oferty nawet trzy razy mniejsze od kwoty naszego budżetu.  

Volkswagen Golf, czyli absolutna legenda pojazdów typu kompakt. Skupimy się na czwartej 

generacji, gdyż nie jest ona, ani za stara, ani nie przekracza naszego budżetu. Za Golfa IV powinniśmy przygotować do 6 tysięcy. 

Ewentualnie można zapolować na Golfa V, którego cena waha się w granicach 

umownych 15 tysięcy. Czwórka świetnie się prowadzi, wnętrze jest dobrze 

zagospodarowane, ma napęd na przód i kontrolę trakcji. Silnik to 1.9 TDI o mocy 

ponad 100 koni. Piątka niewiele się różni, oprócz dodania kilku gadżetów to 

praktycznie to samo auto. Prawda jest taka, że dobre Golfy skończyły się na trójce, 

ale nie wiem, czy aż tak stare wozy kogoś interesują. 

Toyota Celica VII, produkowana do 2005 roku to 

dobrze wyglądające coupè z silnikiem VVT-i 16 VALVE o pojemności 1.8 litra i o mocy około 

190 koni. Japońska zabawka wyposażona jest w system ABS, kontrole trakcji i poduszki 

powietrzne. Dodatkowo ma system stabilizacji toru jazdy. Bagażnik  jest przyzwoity, podobnie 

jak i kokpit .  

Ma jednak napęd na przód,  co w tym przypadku jest 

minusem. Wyłożyć na ten samochód trzeba będzie                  

od 5 do 8 tysięcy. Według mnie to dobra cena.  

Przedostatnim samochodem na tej liście jest Skoda Octavia I. Popularny liftback                         

z silnikiem 1.9 TDI  o mocy 110 koni. ABS, kontrola trakcji, czujniki parkowania                       

w zestawie. Auto można spotkać również w kombi. Wóz był produkowany dość długo, 

bowiem produkcję zaczęto w 1996 roku i zakończono w 2011. Opisany model został 

wyprodukowany w 2004 roku. Rozsądne auto z napędem na przód również warte uwagi. 

Cena to około 8 tysięcy złotych.  

Ostatnim wozem będzie najczęściej sprowadzany do polski samochód – Audi A4 

B5. Model z 1997 roku posiada silnik 1.9 TDI tankowany Dieslem. Auto jest 

doskonałe na dłuższe trasy, szczególnie z czterocylindrowym silnikiem. Niemcy 

zabezpieczyli samochód przed korozją, która praktycznie nie występuje. 90 koni 

mechanicznych rozpędzi wóz ze znaczkiem czterech pierścieni nad grillem do setki 

w 12 sekund. 

 

 Autor: Hugo Domański, 1 dg 
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Czekamy na Wasze teksty  

 

            Wierszem i prozą 
Siema siema, ta piosenka to nie ściema 

w budzie uczona jest chemia 

to nie propan ani butan  
twoja stara orangutan 

Warszawa szara strefa 

na Pradze wciągana jest krecha 

Stare Miasto - tam dobre jest ciasto 

Ziom podjeżdża mazdą, bierze mnie na miasto 

siedzimy na Wawelu 

wdychamy balon pełen helu 

widzę ludzi wielu, mówię ci to przyjacielu. 

 

 

 

Polski kraj to jest cud 

Januszy mamy tutaj w bród 

Warszawa jest naszą stolicą 

małe dzieci tego nie chwycą 

Bigos i pierogi to nasze specjały 

kiedy ich spróbujesz już wiesz ze nasz świat jest wspaniały 

Białe i czerwone to kolory honorowe 

jak je zobaczysz łapiesz się za głowę 

Mickiewicz, Skłodowska i Julia Wieniawa 

to w naszym kraju gwiazd jest obstawa 

Quebonafide bardzo nam się zmienił 

teraz wyglądem dziewczyn już nie rumieni 

Natomiast Mieszko pierwszy Polskę nam odmienił 

bo w ochrzczoną ja zamienił 

To już koniec naszej opowieści 

bo więcej na tej kartce się nie zmieści 

 

 

Autorzy: Bartek Szulc, Maciek Rowicki, Klaudia Rzepińska, Matylda Polańska, klasa Ic 

Autorzy: Łosiak Wiktoria, Lasota Michalina, Rzeszotek Grzegorz, Markowicz Szymon, klasa Ic 


