
Drodzy Czytelnicy, 
czerwcowy numer „Monitora Traugutta” już gotowy! Nie zwolniliśmy tempa. Pełni optymizmu                     

i musnięci majowowym słońcem, przystąpiliśmy do pracy, by oddać w Wasze ręce ostani już w tym roku 

szkolnym numer naszego czasopisma. Jesteśmy świadomi, że to pracowity czas dla społeczności 

Traugutta – zarówno profesorowie, jak i uczniowie głowią się nad ostatecznym kształtem ocen rocznych. 

Mamy jednak nadzieję, iż znajdziecie chwilę na relaks, np. na mrożoną herbatę z „Monitorem Traugutta” 

w szkolnym czy domowym zaciszu. 

Życzymy przyjemnej lektury, pomyślnej klasyfikacji rocznej oraz udanych wakacji. 
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 Wywiad z Anną Zatońską  edukatorem i przewodnikiem 

w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
 
07 marca 2018 r. uczniowie klasy IB wzięli udział w warsztatach "Codzienność w życiu Zagłady. O życiu                   

w warszawskim getcie" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

Podczas zajęć młodzież  korzystała z internetowej platformy IWitness, oglądając relacje Ocalałych z Zagłady. 

Następnie zwiedzili galerię Zagłada na wystawie stałej, rozwiązując zadania w grupach. Zajęcia poprowadziła 

Pani Anna Zatońska, edukator i przewodnik w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Lekcja wykorzystująca 

historię mówioną pozwoliła zmierzyć się z trudnym tematem nieludzkich warunków, jakie panowały w gettach 

okupowanej Polski. 
 

 
JR: Czy mogłaby Pani coś o sobie powiedzieć? 
AZ: Mam na imię Anna Zatońska. Jestem 
edukatorką i przewodniczką w Muzeum Historii 
Żydów POLIN. 

JR: Ilu ludzi dziennie 
odwiedza to miejsce? 
AZ: Trudno jest podać 
dokładną liczbę. Jest nas ok. 
25 przewodników muzeum, 
ale często się zmieniamy. 
Dziennie każdy z nas 
oprowadza od 2 do 3 
turnusów wycieczek. Ludzie 
przychodzą tutaj często 
sami, aby zwiedzić muzeum, 
poznać historię i obyczaje 
Żydów. Nie trzeba mieć 
przewodnika. Muzeum jest 
zbudowane w sposób, który 
umożliwia samodzielne 
zwiedzanie i poznawanie 
wszystkiego od podstaw 
według własnych potrzeb.  . 
 
JR: Co wyróżnia to muzeum od innych? 
Dlaczego warto odwiedzić POLIN? 
AZ: Muzeum znajduje się w miejscu dawnego 
getta i dodatkowo pokazuje całą, dokładną 
historię pochodzenia Żydów w łatwy sposób. Na 
podstawie wystaw i specjalnie odwzorowanych 
pomieszczeń jesteśmy w stanie bardzo 
dokładnie zobrazować kulturę, wyznanie                 
i tradycje żydowskie. 

 

 
 

 
JR: Która wystawa przyciąga najwięcej 
obserwatorów? 
AZ: Zdecydowanie wystawa z II wojny 

światowej. Od 
średniowiecza getto 
kojarzyło się dobrze, ale 
przez różne 
rozporządzenia w latach 
wojny, zdecydowano, że 
trzeba oddzielić Żydów od 
innych ludzi. Nie uważano 
ich za ludzi. Polacy byli         
w tamtych czasach 
traktowani jako 
podludzie, a Żydzi nimi, 
nawet w małym 
procencie, nie byli. Żyli        
w gettach, a tam 
przyjmowali ok. 240 kcal 
dziennie (puszka coli)              
i walczyli o chociaż jeden 
dzień życia. Zamykano ich 
i izolowano poprzez           
np. wybudowanie muru 
odgradzającego getto         

od "normalnego świata". Było to takie zabijanie 
pośrednie. Oni sami ginęli za murami tych 
obozów w skutek nieludzkich warunków. 
Rozprzestrzeniające się choroby, brak lekarzy, 
pielęgniarek i leków, brak żywności i warunków 
do godnego życia. Dążono do całkowitego 
pozbycia się ludności żydowskiej. 

JR: Dziękuje Pani za poświęcony mi czas! 
AZ: Ja również dziękuje! 
 

Wywiad przeprowadziła: Julia Ruclak, IB 
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Wydarzenia historią opisane 

 

Wielka Czystka. Masakra Armii Czerwonej 

 

Część II: Sprawa Blüchera 
 

Wasilij Konstantynowicz Blücher - z pochodzenia Rosjanin, wywodził się z rodziny chłopskiej. Niemieckobrzmiące 

nazwisko było przezwiskiem jego przodka, uczestnika wojny krymskiej, nadanym mu po powrocie z wojny,                                      

w nawiązaniu do nazwiska pruskiego feldmarszałka Gebharda Leberechta von Blüchera; z czasem pseudonim ten 

nabrał charakteru nazwiska. 

Wasilij Blücher – bohater wojny domowej w Rosji, legendarny dowódca Armii Uralskiej, współtwórca radzieckiej 

doktryny wojny błyskawicznej i twórca doktryny zmasowanego natarcia pancernego. W czasie wojny polsko-

bolszewickiej dowódca Armii Rezerwowej. Przez prawie całe międzywojnie, dowódca Dalekowschodniej Grupy 

Armii, administrator i reformator gospodarczy terenów Dalekowschodnich oraz attache wojskowy przy 

generalissimusie Czang-Kaj-szeku. W końcu jeden z oskarżycieli z musu Marszałka Tuchaczewskiego, swego 

przyjaciela. 

Oddajmy Głos Pani Agnessie Mirowej: 

„Mironow od dawna znał Blüchera. Widziałam go z bliska. Miał promieniującą siłą twarz, szeroką szczękę sztywne 

wąsy, szpakowate włosy. Spotkaliśmy go kiedyś z jego trzecią żoną w teatrze. (Trzy razy się żenił, za trzecim razem 

– z młodziutką komsomołką, córką sławnego wówczas maszynisty Kriwonosa, ładniutką, rumianą, poważną 

dziewczyną). Mironow z Blücherem byli na „ty”, ale nie przedstawił on nam wtedy swojej żony. A może ona po 

prostu była jego kochanką?” (źródło: Mira Jakowienko, Żona enkawudzisty. Spowiedź Agnessy Mironowej). 

Nic nie zapowiadało że kolejny marszałek przypłaci życiem w chorym systemie władzy Stalina, lecz prawda była 

inna. 

Blücher wygrany z bitwy o jezioro Chasan, gdzie powstrzymał Armię Japońską atakującą z Mandżurii                                   

i wynegocjował korzystny dla Związku Sowieckiego pokój, otrzymał od Stalina tak dla niepoznaki drugi już Order 

Lenina i Order Bohatera Związku Radzieckiego. Kilka dni potem został usunięty ze stanowiska dowódcy frontu 

dalekowschodniego i kilka dni po tym aresztowany.  

Proces marszałka nigdy się nie odbył. Był to bardzo silny psychicznie oficer. Stalin zakazał tworzenia procesu dla 

marszałka ze względu na to, że na wyreżyserowanym procesie oskarżony mógłby mimo wszystko złożyć zupełnie 

inne zeznania niż takie, jakie sam napisał dla niego Stalin. W rezultacie Wasilija Blüchera oskarżono o próbę 

ucieczki do Japonii oraz współpracę z Polskim i Japońskim wywiadem – norma w takich procesach. Oskarżono go 

również o próbę skierowania Armii Dalekowschodniej do puczu przeciw władzy w Moskwie. W kazamatach 

więzienia Lefertowskiego NKWD w Moskwie był bity, kopany, poniżany przez ludzi takich jak Wsiewołod 

Mierkułow czy Boris Rodos. Stosowali oni bardzo wyszukane metody tortur, np. ( nie tyczy się tylko tego 

człowieka ) sadzanie półnagiego od pasa w dół mężczyzny na otwartej szufladzie i zamykanie jej z całej siły, 

wlewanie wrzącej wody w odbyt, wyrywanie paznokci, łamanie palców i uderzanie młotkiem w kolana czy 

siadanie na nodze odwróconego krzesła. I tu mamy dwie wersje śmierci bohatera spod Jeziora Chasan. Pierwsza 

mówi o tym, że bity marszałek krzyczał „Stalinie! Czy słyszysz, co oni ze mną robią?’’. Stalin nie słyszał, czytał                      

o brutalnych raportach z przesłuchiwania marszałka. Oficjalne doniesienia mówią, że marszałek wierzył do końca, 

iż Stalin go uwolni. Był niewinny, ale Stalin już nie potrzebował starych, zasłużonych towarzyszy z wojny domowej. 
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Z powodu odniesionych obrażeń, gdzie według sekcji zwłok głowa i twarz marszałka nie przypominała tego, co                    

w momencie rozpoczęcia śledztwa, Wasilij Blücher zmarł z wyniku ran i zapaści płuc 9 listopada 1938 roku. 

Oficjalnie podano, że Marszałek chyba tylko jako duch powrócił do służby, ale z powodu malwersacji finansowych 

zostaje zdegradowany na stopień generała dywizji. Jego nazwisko słyszymy jeszcze w 1941, gdzie do gazety 

Radzieckiej podane zostaje, że generał ginie w bohaterskiej obronie Moskwy i jego zasługi nigdy nie zostaną 

zapomniane. 

 

Istnieje także druga wersja śmierci Marszałka Blüchera: 

Minęło parę lat od tamtego spotkania. Teraz Blücher został 

aresztowany, ale nie odbył się nad nim żaden sąd. Słyszałam, że 

strasznie go męczyli na przesłuchaniach, że wydłubali mu oko, że 

Jeżow zastrzelił go w swoim gabinecie. (…) Jeżow, który zaszedł 

już tak wysoko i wyobrażał sobie zapewne, że decyduje o losach 

wszystkich, strzelił do niego, jak mówią, z bardzo bliska i w ten 

sposób go zabił. 

 

Razem z marszałkiem życie oddał jego młodszy brat, generał 

lotnictwa Armii Dalekowschodniej, Pawieł. 

Wasilij Blücher pokazywał charakter do ostatnich chwil życia. 

Uznawał humanitarne zasady prowadzenia wojny i nie tolerował 

zbrodni wojennych u swoich podkomendnych. 

Nikołaj Jeżow: I co, nie udało ci się uciec do Japonii samolotem 
brata? Ach, ty szpiegowska mordo, ty japoński szpiegu! 
Wasilij Blücher: A ty kim jesteś? Skąd ty się w ogóle wziąłeś? 

(Opis: podczas przesłuchania w 1938) 
 

Źródło: Mira Jakowienko, Żona enkawudzisty. Spowiedź Agnessy Mironowej: 

Zjawił się rekin. Chce mnie pożreć. Albo on pożre mnie, albo ja jego. To drugie jest bardzo mało prawdopodobne           

(o Lwie Mechlisie – słowa wypowiedziane do żony, na kilka dni przed swoim aresztowaniem i śmiercią w izbie 

tortur, 1938). 

 

 

Tekst na podstawie: J. Odziemkowski, Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 

2004, s. 167-16 

P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci. Czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2001, s. 

513-530 

Mira Jakowienko, Żona enkawudzisty. Spowiedź Agnessy Mironowej. 

 Bogusław Wołoszański, Sensacjie XX wieku. Tuchaczewski, Żukow, Jeżow. 

 

Tekst: Dominik Motel, IIC 
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 DLACZEGO ODKŁADAMY WYKONANIE PRACY? 

Kiedy rozmawiam z uczniami czy nauczycielami słyszę często, że poprawy sprawdzianów, oddawanie prac 
domowych, zaliczanie semestru młodzież zostawia na ostatnią chwilę. Ilość zaległości rośnie, powiększa się też 
frustracja związana z nadmiarem obowiązków i poczucie braku możliwości sprostania wymaganiom. Nagle,                
w ciągu jednego tygodnia, jest naprawdę dużo rzeczy do napisania, przygotowania, nauczenia się i zwyczajnie 
brakuje czasu. 
Takie zjawisko nosi nazwę prokrastynacji, czyli odkładanie wszystkiego na później.  
 

Nowe pojęcie na dziś: PROKRASTYNACJA 
 
Prokrastynacja lub zwlekanie (z łac. procrastinatio – odroczenie, zwłoka) – tendencja, utożsamiana                                
z odwlekaniem, opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później, ujawniająca się w różnych dziedzinach życia. 
Przez pojęcie prokrastynacji rozumieć należy dobrowolne zwlekanie z realizacją zamierzonych działań, pomimo 
posiadanej świadomości pogorszenia sytuacji wskutek opóźnienia. Mechanizm prokrastynacji polega na tym, że 
dzięki odłożeniu wykonania czynności na później początkowo następuje poprawa samopoczucia - pojawiają się 
radość oraz ulga, że nie trzeba działać natychmiast, a ponadto można zaangażować się w bardziej przyjemne, 
aktualne zadania. Odwlekaniu na później sprzyja złudzenie, że jutro będzie lepiej. Jednak uświadomienie sobie 
konieczności wykonania jakiegoś zadania powoduje stres, strach oraz nerwowość spowodowaną poczuciem, że 
zbyt mało czasu pozostało na dokładne i prawidłowe wykonanie planowanej czynności. 
Wikipedia 
 

To jakby konflikt między racjonalnym myśleniem, poczuciem obowiązku, które nakazuje wykonanie pracy 
na czas a nieracjonalnym przekonaniem, które mówi nam „jeszcze mam czas, zdążę”. Takie myślenie powoduje 
odroczenie tego co nieprzyjemne, zastępuje je możliwość robienia tego co lubię tu i teraz, natychmiast.                         
W literaturze można znaleźć podejście, które tłumaczy prokrastynację jako jeden z mechanizmów obronnych  
struktur osobowości lub jako nawyk. 

Nazywa się to zjawisko czasem jako „Syndrom studenta”, kiedy nieustanne odkładanie pracy, zadań do 
wykonania wiąże się z lenistwem. Jednak człowiek leniwy potrafi czerpać ze swojego lenistwa przyjemność. Nie 
trapią go wyrzuty sumienia. Jest zadowolony ze stanu, w którym się znajduje i czasem, jak ma ochotę, to coś robi. 
Zupełnie odwrotnie jest z prokrastynacją. Odwlekanie na później powoduje wyrzuty sumienia, cierpienie, ciągłe 
myślenie, że jeszcze jest coś do zrobienia. Podłożem tego cierpienia i frustracji jest lęk. 

 Jako główną przyczynę pojawiania się prokrastynacji, wymienia się kilka podstawowych lęków, z którymi 
zmagają się ludzie, między innymi to: 

1. Lęk przed porażką. Odkładanie pracy do momentu, aż będzie za późno by ją wykonać, jest idealnym 
usprawiedliwieniem w razie niepowodzenia. 

2. Lęk przed sukcesem. Osoba cierpiąca na prokrastynację odkłada zadania, ponieważ obawia się, że sukces 
sprawi, iż inni będą zazdrośni lub będą mieli jeszcze większe oczekiwania, którym nie da rady sprostać. 

3. Lęk przed bezradnością. Chcemy mieć wszystko pod kontrolą, mało ambitne zadanie, nudne ale 
konieczne burzy niezależność, dlatego odkładamy je w nieskończoność. 

4. Lęk przed intymnością. Obawa przed tym, że inni na tyle zbliżą się do nas o od razu zauważą wady                  
i niedociągnięcia, powoduje odkładanie pracy na bliżej nieokreślony czas. 

 W niektórych przypadkach prokrastynacja porównywana jest do uzależnienia (postrzegana jako ucieczka 
przed rzeczywistością), a w zachowaniu przejawia się jako nawyk odkładania na później, który staje się nagrodą za 
odwlekania, bo tu i teraz mamy czas na robienie tego co sprawia nam przyjemność. 
 
Jak pokonać prokrastynację? 
 
Jeśli prokrastynacja jest twoim problemem, zacznij planować działania, rób to  w następujący sposób: 
- zapisuj wszystko na kartce lub w kalendarzu, 
- wszystkie duże zadania dziel na jak najmniejsze i jak najkonkretniejsze części i planuj dokładnie na konkretny 
dzień i godzinę, czyli zamiast wpisywać na listę "posprzątam mieszkanie" wpisz "jutro po śniadaniu umyję wannę, 
toaletę i podłogę w łazience", 
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- nie planuj zbyt wielu zadań na jeden dzień - jeśli będziesz mieć czas i ochotę zawsze możesz zrobić coś z planu na 
dzień następny. Zbyt napięty plan powoduje presję i zachęca do odkładania, 
- najmniej przyjemne i najtrudniejsze zadania wykonuj na początku dnia, nie planuj zbyt wielu takich działań na 
jeden dzień, 
- nagradzaj i chwal się za każdy wykonany punkt planu; pamiętaj, porażki będą się zdarzały, ale nie są powodem, 
by przerwać wprowadzanie "planu naprawczego", 
- jeśli zamiast pisać artykuł/pracę/projekt itd. spędzasz czas na portalu społecznościowym, możesz zastosować     
25-minutową technikę produktywności (technika pomodoro, nazwa tej techniki pochodzi od… kuchennego 
czasomierza w kształcie pomidora). 
 
Postanów sobie poświęcić 25 minut na rozpoczęcie zadania. Wystarczy ustawić czasomierz na 25 minut                       
i całkowicie zaangażować się w zadanie lub czynność bez odrywania się od niego. Następnie zrób sobie                       
5 minutową przerwę i znów wróć do zadania na kolejne 25 minut, itd. 
Pracując w ten sposobu i używając tego procesu poziom motywacji znacznie wzrośnie, a to największa zachęta do 
kontynuowania pracy nad zadaniem. 
Innym ciekawym zjawiskiem psychologicznym, który można zaobserwować podczas tego procesu to fakt, że 
podczas 5 minutowej przerwy nasz nieświadomy umysł ciągle pracuje poszukując odpowiedzi na pytania, które 
pozwolą nam rozwiązać zadanie. To główny powód, dla którego nasza motywacja rośnie po każdym                            
25 minutowym cyklu. Wypróbuj tą technikę, a mile zaskoczysz się wynikami. 
Jeśli czujesz, że przyczyny prokrastynacji są u ciebie głębsze niż zwykły brak organizacji, możesz skorzystać                  
z psychoterapii, aby pracować nad takimi obszarami jak lęk przed porażką czy sukcesem, perfekcjonizm czy 
samoakceptacja. 
 
Jeśli masz przed sobą pracę do wykonania, określony termin, a pojawiła się jedna z tych lub podobna myśl: 
 
Jeszcze mam czas, pomyślę o tym jutro. 
Czy na pewno będzie mi to potrzebne? 
Jestem po prostu zmęczony… 
To jest zbyt trudne, ponieważ… 
To zajmuje za dużo czasu, ponieważ… 
Zrobię to jutro, ponieważ… 
 

Nie odkładaj, zacznij od teraz i powodzenia. 
 
 Więcej znajdziecie na ten i podobne tematy: 
Scott Patterson, 23 sposoby na lenia, czyli jak pokonać prokrastynację dobrym nawykiem. 
Robert Cialdini, Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływiu społecznego.  
na stronie: 
http://mateuszgrzesiak.pl/prokrastynacja-ja-powoduje-ja-pokonac-5-krokach/ 
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22435119,nie-odkladaj-przeczytania-tego-tekstu-na-pozniej-
prokrastynacja.html 

 

Tekst: M.M. 
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Zielona Wola 
 

Wola posiada wyjątkowo dużo parków i terenów zieleni. Są to 
swoiste oazy spokoju i wytchnienia, ulubione miejsce spacerów, 
rekreacji i wypoczynku mieszkańców okolicznych osiedli. 
Mieszkańcy Woli mogą wybierać spośród 5 parków 

 
W związku ze zbliżającymi się wakacjami proponujemy 
odwiedzić każdy z nich! 
 
 

 
Park na Moczydle, nazywany także Górką Moczydłowską, jest sztucznie usypanym wzniesieniem.  Znajduje się na 
terenie osiedla Koło, pomiędzy ulicami: Deotymy, Górczewską, Al. Prymasa Tysiąclecia i Czorsztyńską. Zajmuje 
obszar 37 ha. Powstał w latach 1962-1970 wśród dawnych glinianek zamienionych na 4 piękne stawy.                        
W przyszłości, w pobliżu parku usytuowana będzie siódma stacja II linii metra (u zbiegu ul. Górczewskiej                        
i Al. Prymasa Tysiąclecia).  
 
Park Sowińskiego założony został z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Woli, a patronem tego przedsięwzięcia był 
sam prezydent Stefan Starzyński. Był to pierwszy publiczny park na robotniczej Woli. Obiekt powstał na terenie 
dawnych glinianek u zbiegu ulic Wolskiej i Elekcyjnej. Zajmuje obszar 8,3 ha. W centralnym miejscu parku znajduje 
się całkowicie zadaszony Amfiteatr posiadający ponad 2000 miejsc siedzących. Amfiteatr jest miejscem wielu 
imprez i koncertów artystów polskich jak i zagranicznych sław. W ramach Wolskiego Teatru Letniego na scenie 
Amfiteatru występują zaproszone znane teatry i aktorzy z całej Polski. Wstęp na imprezy jest najczęściej 
bezpłatny. 
 
Park Szymańskiego został założony w 1974 roku i zajmuje obszar około 27 ha. W 2009 r. rozpoczęta została 
modernizacja Parku. W projekcie koncepcyjnym znalazły się m.in.: promenada z rzeczką i kolorowymi mostkami, 
dwukilometrowy tor rolkowo-wrotkowy, ogród astronomiczny, boisko wielofunkcyjne a także plac dla modeli 
latających z wrotowiskiem. Dodatkowe elementy to podświetlane fontanny, labirynt z roślinności oraz ujęcie 
wody oligoceńskiej. Dla najmłodszych mieszkańców Woli przewidziano nowoczesne place zabaw, pełne nowych 
karuzeli, huśtawek, trampolin, piaskownic, drabinek linowych. Naprzeciwko Parku znajduje się Park Wodny 
Moczydło. 
 
Park Powstańców położony jest na przedłużeniu ulicy Sowińskiego, obok                                    cmentarzy 
Wolskiego i Powstańców Warszawy. Jego powierzchnia, wraz z sadzawką,                          wynosi około 13 ha.            
W parku znajduje się pomnik „Polegli-Niepokonani”. 
 
Park Księcia Janusza przy ul. Obozowej to rozległy zielony obszar z licznymi                  alejkami spacerowymi, 
przechodzący przy ul. Dalibora w Lasek na Kole, który zajmuje powierzchnię                                          44 ha. Na 
terenie Lasku, wzdłuż ścieżek spacerowych, usytuowane są ławki i zadaszenia ze                                                 . 
stołami, a także place zabaw dla dzieci. Na terenie Lasku znajduje się również ścieżka biegowa. 
 
Na Woli znajduje się też wiele dodatkowych terenów zieleni w postaci skwerów. Są to: Skwer                                .    
gen. Jana Jura-Gorzechowskiego, Skwer Alojzego Pawełka, Skwer Apfelbauma (już                                . 
zrewitalizowany i zaadaptowany na cele rekreacyjne). Dodatkową enklawą zieleni, usytuowaną                              .  
koło Centrum Handlowego Wola Park przy ul. Górczewskiej są Ogrody Ulricha. 
 

 

Tekst: Michał Pallasch 
Źródło: http://www.wola.waw.pl/page/1257,zielona-wola.html 
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Uwaga, nauka idzie! 
 

WIELKI REWOLUCJONISTA  

MIKOŁAJ KOPERNIK 

Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu, znalazł się po śmierci ojca pod opieką swojego 

wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode’a.  

 

W 1491r. został studentem Wydziału Sztuk Wyzwolonych Akademii Jagiellońskiej w Krakowie.               

W Akademii wykładano nie tylko ptolemejski system Wszechświata, ale także inne modele Kosmosu.  

 

W 1494r. Kopernik został duchownym, a w roku 1495 udał się na dalsze studia do Włoch. Studiował 

prawo i matematykę w Padwie i Bolonii uzyskując stopień doktorski. W 1501r. uzyskał w Padwie tytuł 

doktora medycyny. Był więc człowiekiem wszechstronnie wykształconym. W latach 1504-1507 

przebywał w Krakowie, dokonując tam licznych obserwacji nieba. Tam prawdopodobnie napisał swoje 

główne dzieło ,,O obrotach sfer niebieskich’’. 

 

Przedstawił w niej teorię heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzącej dotychczasowe 

poglądy. Według Kopernika to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca po orbitach kołowych, a nie 

Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący w czasach średniowiecza model wyjaśniający 

budowę świata. Mimo że teoria Kopernika nie została początkowo przyjęta przychylnie, to wpłynęła na 

sposób patrzenia na miejsce naszej planety i człowieka we Wszechświecie.  

 

 
 

Resztę życia Kopernik spędził we Fromborku, gdzie stworzył własne obserwatorium. Kopernik był nie 

tylko astronomem, ale prawdziwym "człowiekiem renesansu", bowiem działał także jako matematyk, 

lekarz, prawnik, ekonomista, a także próbował swoich sił w przekładach literatury. 

 

Książka ,,O obrotach sfer niebieskich’’ ukazała się w 1543r., gdy jej autor (Kopernik) był już na łożu 

śmierci. 

 

Mikołaj Kopernik zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku. Jego teoria heliocentrycznej budowy Układu 

Słonecznego była rewolucją nie tylko w astronomii, ale dla całego postrzegania miejsca człowieka we 

Wszechświecie. 
 

Z przymrużeniem oka…  
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„Kto to jest chemik?” 
 
Chemik (żeń. chemiczka) - jedyny naukowiec, który musi umieć szybko biegać, odwieczny wróg 
fizyków. Chemik jest to osoba rozwijająca ogólną teorię z wzorów wyprowadzonych z niewielką 
dokładnością, z wątpliwych założeń opartych na podejrzanych tabelach wyników uzyskanych na 
podstawie niejednoznacznych eksperymentów przeprowadzonych za pomocą niedokładnej aparatury 
przez osoby o wątpliwej sprawności i mentalności. Swoje święto obchodzi 7 czerwca. 

 

Charakterystyka 
 
- Zawsze nosi biały fartuch. Zawsze.  
- Fartuch niektórych posiadają nieprzeciętnie długie rękawy.  
- Pije z erlenmajerki.  
- Chemik nigdy nie śmierdzi. Jak już to wydziela charakterystyczny zapach.  
- Chemik nie zaparza herbaty. On sporządza wodny roztwór wskaźnika z dodatkiem C12H22O11 w środowisku 
zakwaszonym.  
- Chemik nie kupuje baterii. On kupuje ogniwo galwaniczne.  
- Jego pupilem jest mól.  
- Chemik nie umiera, on przestaje reagować.  
- Świetnie gotuje. Czasem tylko pomylą mu się odczynniki.  
- Nie ma figury gruszki. Jak już to kolby okrągłodennej.  
- Posługuje się TYLKO tlenem.  
- Nie pije Coli - widziałeś rzeźnika jedzącego mięso?  
- Korzysta z nawilżacza ultradźwiękowego.  

 
Zdolności 
 
- Pali żelazo.  
- Robi dym bez ognia.  
- Rozpala wodą.  
- Rozbija atomy (np. o ścianę).  
- Bromuje alkeny (cokolwiek to znaczy).  
- Robi z jagód jakieś wektory...  
- Rozpuszcza szkło.  
- Waży kolor.  
- Robi jedwab z amoniaku.  
- Wywołuje zdjęcia na jajkach.  
- I wiele innych, których my nie pojmiemy...  
 
Rodzaje chemików 
 
Chemik polski - fartuch jak po kursie pirotechnicznym; kolor twarzy 
 wskazuje na odczyn kwasowy; każdy zajmuje się chemią organiczną,  
cytując świetno powiedzenia. Zwłaszcza w praktyce.  
Chemik ukraiński - nie sposób go nie poznać - dziwnie świeci i ma podejrzanie, ciężki fartuszek...  
Chemik rosyjski - jego żołądek jest jak sprzęt do estryfikacji - ciągle miesza się tam kwas i alkohol...  
Chemik amerykański - gatunek zagrożony. Zostaje powoli wyparty przez emigrujące gatunki.  
Chemik niemiecki - fartuch tak czysty, że można go pomylić z chemikiem ukraińskim. Stanowisko tak czyste, że 
można je pomylić z salą szpitalną. Wiedzy chemicznej taki brak, że można go pomylić z historykiem.  
Chemik rumuński - UWAGA!!! Trzymać go z dala od cukru ołowianego.  

 
Źródło: http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Chemik 

 

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/W%C4%99giel
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Tlen_%28pierwiastek%29
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Obrazy, które musisz znać 
 Obraz z wystawy pt.:  

„Teatr magiczny”  - Tomasz Sętowski  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artysta, zwany również „Santi” urodził się 14 czerwca 1961 roku w Częstochowie. Karierę rozpoczął po 

ukończeniu studiów na wydziale plastyki w częstochowskiej WSP.  Malarz uznawany jest za wybitnego 

przedstawiciela polskiego malarstwa współczesnego z nurtu realizmu magicznego. Jego dzieła pozwalają 

przenieść się w świat fantastyki, magii i marzeń. Obraz ten można było oglądać na wystawie „Galerii w galerii”, 

mieszczącej się we „Wzorcowni”. Obraz wzbudził moje zainteresowanie, ponieważ pokazuje głębię morza.              

Na początku wydaje się, że to zatopione miasto – Atlantyda. Po przyjrzeniu się dziełu, na pierwszym planie widać 

twarze dwójki ludzi, mężczyzny i kobiety. Widać, że tę dwójkę łączy głębokie uczucie.  Ich twarze są podzielone na 

połowy wg kolorów. Kobieta na beżowy i żółty, a mężczyzna na niebieski i pomarańczowy. Dodatkowo męska 

twarz ma uwidocznionego jednego pieprzyka i czarną szramę na oku. Kobieta jest idealna, a mężczyzna jest 

przeciwieństwem. To co jest bardzo mocno zaakcentowane na obrazie to „czapki” postaci. Kobieta ma na głowie 

zamiast włosów, wielkie zamczysko z wysokimi kolumnami, małymi oknami i bryłami, które imitują dach. 

Prawdopodobnie malarz zainspirowany był średniowiecznymi budowlami. Całą konstrukcję otaczają dwa 

czworokąty, znajdujące się nad powierzchnią wody. Za to mężczyzna reprezentuje bardziej starożytność. Bycze 

rogi mogą oznaczać mitologię. Posiada on również hełm, w dawnych czasach nosili takie wojownicy i gladiatorzy. 

Na samej górze widzimy budowlę przypominającą amfiteatr lub Koloseum. W tle obok mężczyzny widać łuki               

i dachy budowli, które wyglądają jak przerysowane z „Aladyna”, w takim orientalnym stylu. Widać też płynącego 

ssaka. Za kobietą znajdują się ostro zakończone dachy. Wyglądają jak zakończenia namiotów cyrków. Ten obraz 

jest dla mnie bardzo inspirujący. Ja zinterpretowałam go tak, że nieważne, w którym wieku żyjemy. Raz pewien 

kult, motyw w teatrze utonie, czyli nie będzie bardzo znany i używany w sztukach teatralnych, a za jakiś czas 

znowu powróci do mody ten styl, który utonął. Dodatkowo widać, że artysta mocno skupił się na detalach. Nawet 

chmury zostały perfekcyjnie dopracowane. Wyglądają na ulotne, bo przecież nad morzem chmury szybko kroczą 

po niebie, co artysta bardzo dobrze uchwycił.   

Autor: Julia Ruclak, IB 
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KLUB KSIĄŻKI 

 

Przed nami wakacje - czas relaksu i odpoczynku.  

Jednym ze sprawdzonych i niezawodnych sposobów spędzania wolnego czasu jest zagłębienie się ciekawej lekturze.  

W czerwcowym numerze podpowiadamy, co warto przeczytać. Oto kilka propozycji. 

 

Zanim Katarzyna Zyskowska-Ignaciak 

 

To powieść biograficzna przedstawiająca wczesną młodość dwukrotnej Laureatki Nagrody 

Nobla. W 1886 r. 18-letnia, pełna ambicji Maria Skłodowska wyrusza z Warszawy do 

majątku w Szczukach, gdzie czeka na nią posada guwernantki. Zakochuje się                            

z wzajemnością w synu właściciela majątku – Kazimierzu Żórawskim. Uczucie nie 

znajduje akceptacji u rodziców panicza. Powieść osnuta jest na prawdziwych 

wydarzeniach. 

 

 

 

Słowik Kristin Hannah 

 

Dwie siostry – różne jak ogień i woda – osierocone przez matkę i porzucone przez 

ojca, szukają swojego sposobu na życie. Akcja powieści rozgrywa się we Francji         

w czasie II wojny światowej. Wciągająca fabuła, ciekawe losy bohaterów trzymają 

w napięciu. Dylematy moralne, trudne wybory – pozostawione są do oceny 

czytelnika. Dla moli książkowych lektura na dwa wieczory. 

 

 

Milczacy zamek Kate Morton 

 

Kilkunastoletnia Meredith w czasie wojny zostaje zesłana na angielską prowincję. 

Azyl ma jej zapewnić wielki zamek Milderhurst, w którym mieszka sławny pisarz            

z trzema córkami. Po latach jej córka probuje poznać tajemnice skrzętnie skrywane 

przed światem. Odwiedza miejsca, poznaje ludzi, szuka fragmentów układanki. 

Nastrojowa opowieść, która do końca trzyma czytelnika w napięciu.  

 

 

 

Prus. Śledztwo biograficzne Monika Piątkowska 

 

Efekt tytanicznej pracy autorki, która poskładała liczne puzzle z życia pisarza. Mało 

znane fakty, ciekawostki, sensacje i ploteczki, wzbudzają emocje, ponieważ sam 

Prus niewiele osób wtajemniczył w szczegóły swojej przeszłości. Ciekawe tło 

społeczno-kulturowe XIX-wiecznej Polski, mnóstwo miejsc, ludzi i odwołań do 

literatury. Poznajemy Prusa nie tylko jako pisarza, ale głównie jako zwykłego 

człowieka borykającego się z licznymi troskami i problemami życia codziennego. 

 

 

Witamy w białej Afryce. Podróż przez Namibię Wojciech Rogala 

 

oraz  

 

Millenium 5. Mężczyzna, który gonił swój cień David Lagencrantz 
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English for everyone 

Zbliżają się wakacje. Jest to świetny czas na relaks i odpoczynek. W tym numerze podaję strony  
internetowe skąd można pobrać audiobooki po angielsku za darmo. Leżąc na plaży lub wspinając się  
na szczyt góry, warto słuchać ciekawej opowieści po angielsku. 
 
- http://www.loyalbooks.com/ 
- https://www.lifewire.com/free-audio-books-3481748 

 

Autor: M.P. 

 

 

 

World premiere for Polish co-production at Cannes 
Cold War, a new film by prominent Polish-British director Paweł Pawlikowski, is 

scheduled to have its world premiere at the Cannes Film Festival on Thursday.  

The Polish-French-British co-production is in the running for the main prize of 

the international festival in France. 

The film is a love story between two people of different backgrounds and 

temperaments, set against the backdrop of the Cold War in 1950s Stalinist 

Poland as well as in Berlin, Yugoslavia and Paris. 

In an interview for Polish Radio, Pawlikowski said that politics in Cold War serves as nothing more than the 

background for portraying the relationship between the two main protagonists, with all its complexities. 

The cast includes leading Polish actors Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza and Borys Szyc. 

In 1981, Polish director Andrzej Wajda’s Man of Iron won the Golden Palm at Cannes. In 2002, the highest 

accolade went to Roman Polanski’s The Pianist, a French-German-British-Polish co-production. 

Pawlikowski was born in Warsaw in 1957. Having left Poland at the age of 14, he first lived in Germany and 

Italy before moving to Britain. He studied literature and philosophy. In the mid-1980s he took up filmmaking, 

initially focusing on documentaries and then moving to feature films. 

His credits include Last Resort, My Summer of Love, and Ida, which has won an Oscar and BAFTA for best 

foreign-language film as well as three European Film Awards. 

http://thenews.pl/1/11/Artykul/362785,World-premiere-for-Polish-coproduction-at-Cannes 

 

http://thenews.pl/1/11/Artykul/362785,World-premiere-for-Polish-coproduction-at-Cannes
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KĄCIK DORADCY ZAWODOWEGO 

 
Dlaczego warto zdawać MATURĘ !? 

Matura jest to egzamin z zakresu szkoły średniej, zdawany po jej ukończeniu, uprawniający do 
starania się o przyjęcie na wyższą uczelnię. 

 

OTO WAŻNE ARGUMENTY ZA TYM, DLACZEGO WARTO ZDAWAĆ MATURĘ !!! 

 

                              Satysfakcja osobista  Studia ! 

 

                            Rozwój osobisty  Dobra 

Praca!! 

 

Humanizacja  Awans zawodowy !!! 

 

    

Spełnienie marzeń!!!!! 

To Ty decydujesz o swoim ŻYCIU !!! 
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Autor: prof. M. Sakowicz, szkolny doradca zawodowy 

DZISIAJ W KĄCIKU      SIEDZIBA 

ŚNIEGÓW - HIMALAJE  

 
Pierwsze co przychodzi na myśl o tej wielkiej krainie śniegu to 
bardzo rzadkie i niebezpieczne ekspedycje, hardcorowe 
warunki klimatyczne i duża dawka adrenaliny. Jest to miejsce, 
gdzie pokonuje się własne słabości, bierze na próbę wytrwałość 

i kształtuje swój charakter. Himalaje rozciągają się na tereny sześciu państw: Pakistanu, Indii, Nepalu, Bhutanu, 
Chin i Mjanmy. Dzieli się je na trzy główne pasma: Wielkie Himalaje (północ), Małe Himalaje (środek) i na Siwalik 
(południe). Szczyty przekraczające 8000m n.p.m. nazywane są Wielkimi Himalajami. Znajduje się tutaj aż 10 
ośmiotysięczników. Na całej kuli ziemskiej znajdziemy ich tylko 4 więcej.  
 
Zdobyć Everest?  
Najwyższym szczytem i najbardziej rozsławionym na świecie jest Mount Everest. Wysokość tej budzącej lęk góry 
wynosi 8848m n.p.m. Ten masyw został zdobyty dopiero w 1953 roku przez Brytyjczyków. Pierwszą postacią 
polskiego pochodzenia, która stanęła na szczycie najwyższego szczytu ziemi była kobieta – Wanda Rutkiewicz. 
Dokonała tego w 1978 roku. Na sam szczyt nie da się po prostu wejść. Trzeba opłacić Premit (pozwolenie na 
wejście), a koszt tego wynosi 11 000 USD. W przeliczeniu na złotówki wynosi to ok. 40 000 (w zależności od 
kursu). Cały koszt takiej wyprawy szacuje się na 35 000 USD. Trzeba również uwzględnić to, że na szczycie góry 
jest mała ilość tlenu. Wyprawy organizowane są po lub przed monsunem, czyli wiosną lub jesienią. Pomimo tego, 
że Mount Everest jest najwyższym szczytem to uznaje się go za, najłatwiejszego do zdobycia. Wyprawy na 
Annapurna są najbardziej niebezpieczne, ponieważ aż 30% wypraw kończy się śmiertelnie dla himalaistów.  
 
Jak się dostać? 
Bilety na lot do Katmandu w Nepalu zaczynają się już od 3 000zł. Następnie trzeba wynająć samochód terenowy 
na odcinek około 500 km do podstawy Mt. Everestu gdzie znajduje się baza wypadowa na najwyższe góry świata. 
Powodzenia! 
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Julia Ruclak 1B 

 

Piłka wodna 
Piłka wodna to zespołowa dyscyplina sportu (gra drużynowa), uprawiana na całym świecie – zarówno 
przez kobiety, jak i mężczyzn – w której biorą udział dwie drużyny po 7 zawodników każda (w tym bramkarz). 
Zawody piłki wodnej (mecz) rozgrywane są w basenie pływackim o głębokości wody minimum 180 cm,              
w którym wyznacza się pole gry o wymiarach 20 × 30 m oraz ustawia bramki o wymiarach 3 × 0,9 m. Celem 
gry jest wrzucenie piłki średnicy 21,6 – 22,6 cm do bramki przeciwnika. O zwycięstwie decyduje większa 
liczba zdobytych goli. 

Od 1900 znajduje się w programie letnich igrzysk olimpijskich i jest uprawiana w ponad 100 państwach 
świata. Największą popularnością cieszy się głównie w Europie, w szczególności na Węgrzech, 
w Serbii, Chorwacji, Czarnogórze, Hiszpanii i we Włoszech. 

 

Przepisy gry  

W 2005 ustalono nowe przepisy gry, które wprowadziły kilka zmian w stosunku do obowiązujących 
poprzednio, m.in. nowy czas gry (4 × 8 minut z 5 minutową przerwą w połowie spotkania) oraz przesunięcie 
linii rzutów karnych na 5 metr. Z tej też odległości można teraz oddawać bezpośrednie strzały na bramkę           
z rzutów wolnych. 

1. Zasady główne: 

 zawodnicy mogą dotykać piłki tylko jedną ręką, 

 gracze nie mogą stać na dnie basenu (wyjątek stanowią zawody rozgrywane na płytkich basenach), 

 gracze mogą popełnić tylko 2 przewinienia główne w czasie meczu, trzecie przewinienie wyklucza 
zawodnika z gry, 

 jeżeli obrońca przeszkadza wykonać rzut wolny, zostaje to uznane jako przewinienie główne 
(wykluczenie). 

2. Faule normalne – pojedynczy sygnał gwizdka zatrzymuje grę. Jeżeli zawodnik, który był faulowany posiada 
piłkę, wykonuje on rzut wolny. Jeżeli faulowany zawodnik znajduje się w obronie, przyznawana jest mu piłka, 
aby wykonał rzut wolny. Sędzia wskazuje na gracza, któremu przyznano rzut wolny jedną ręką, a drugą 
wskazuje kierunek atakującej drużyny. 

3. Przewinienia główne – podwójny sygnał gwizdka zatrzymuje grę. Gracz, który popełnił faul otrzymuje 
wykluczenie z gry na 20 sekund. Tego przewinienia dopuszcza się zazwyczaj gracz w defensywie. Sędzia 
wskazuje gracza, który popełnił faul (i daje sygnał gwizdkiem) i wskazuje na pole wykluczeń (i daje sygnał 
gwizdkiem ponownie). 

4. Niesportowe zachowanie – niesportowe zachowanie jest ogłaszane, gdy gracz kopie lub uderza (bądź 
próbuje kopnąć lub uderzyć) umyślnie przeciwnika, albo sędziego. Gracz, który dopuścił się niesportowego 
zachowania jest wykluczany do końca gry. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_zespo%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BCyna_sportowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobieta
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99%C5%BCczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawodnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mecz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Basen_p%C5%82ywacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bramka_(pi%C5%82ka_wodna)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_wodna_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_1900
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorwacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnog%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
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Opiekun redakcji                    Kontakt: monitorTraugutta@traugutt.edu.pl                                                             

Anna Dorosz 
 

Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  
 

Czekamy na wasze teksty.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sernik wiedeński 

 

Składniki:  

- 1 kg tłustego białego sera 
- 25 dag ugotowanych ziemniaków 
- 8 jajek 
- 1 szklanka cukru pudru 
- 1 kostka miękkiego masła 
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej 
- 1 opakowanie cukru z wanilią 
- 4 łyżki rumu 
- 5 dag rodzynek 
- mąka pszenna do obtoczenia 
rodzynek 
- cukier puder do posypania sernika 
- tłuszcz do wysmarowania formy 
 

 
 

Przygotowanie:  

Rodzynki namoczyć w rumie na 30 
min, osączyć. Kiedy obeschną, 
obtoczyć w niewielkiej ilości mąki. 
Ser i ziemniaki zemleć, wymieszać. 
Masło utrzeć z cukrem pudrem i 
cukrem z wanilią na puszystą masę, 
dodawać po 1 żółtku oraz 1 łyżce masy 
serowo-ziemniaczanej, wciąż 
ucierając. Masę połączyć z mąką 
ziemniaczaną oraz pianą ubitą z białek, 
dodać rodzynki, delikatnie wymieszać. 
Ciasto wyłożyć do wysmarowanej 
tłuszczem formy. Piec ok. 1 godz. w 
piekarniku nagrzanym do temp. 180ºC. 
Wystudzony sernik posypać cukrem 
pudrem. 

 

Smacznego! 

 

Natalia Parzydeł gotuje! 

 

Łamigłówki mądrej główki 
 

Zapraszamy do rozwiązania trzech zagadek logicznych. Trzy 

pierwsze osoby otrzymują ocenę cząstkową 5 (bdb) z matematyki! 

 

1) W finale mistrzostw szkoły w rzutach osobistych do kosza startowało 
pięciu uczniów. Każdy wykonał 100 rzutów, otrzymując za celny rzut 
jeden punkt, i każdy zdobył inną liczbę punktów. Łącznie wszyscy zdobyli 
200 punktów, a uczniowie, którzy zajęli drugie i czwarte miejsce, 
zgromadzili w sumie ponad 90 punktów. Jaka była różnica zdobytych 
punktów między zwycięzcą a tym, który zajął ostatnie (piąte) miejsce, 
jeśli była ona najmniejszą z możliwych?  
 
 
2) Na złomowisku dogorywają, ustawione jeden za drugim, cztery 
samochody (wartburg, trabant, "maluch", alfa romeo) w różnych 
kolorach (srebrny, żółty, seledynowy, modry). 
Wartburg nie jest seledynowy ani srebrny. Żółte auto stoi między 
"maluchem" a seledynowym. Kolor alfa romeo nie jest ani żółty, ani 
modry. Trabant stoi obok alfa romeo i srebrnego samochodu. Jaki jest 
kolor każdego auta? 
 
 
3) Ferdek robił u pana Stasia zakupy na zeszyt i w ciągu miesiąca jego 
zadłużenie osiągnęło kwotę wyrażającą się trzycyfrową liczbą złotych. Po 
następnym miesiącu dług był nadal trzycyfrowy, ale dwukrotnie większy. 
Zarówno ostatnia, jak i środkowa cyfra kwoty zadłużenia zmalały o tyle, 
o ile wzrosła pierwsza cyfra - w stosunku do kwoty zadłużenia po 
pierwszym miesiącu. W tym momencie pan Stasio wstrzymał Ferdkowi 
możliwość zakupów na zeszyt do czasu, aż ten  spłaci cały dług. Jak duży 
był ten dług, jeśli wyrażał się kwotą, której każda kolejna cyfra była 
większa od poprzedniej?  
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