


Za oknami czuć już powiew wiosny. Dwudziestego pierwszego marca w końcu  
pożegnaliśmy długą zimę. W ten dzień w naszej szkole obchodziliśmy  
Światowy Dzień Poezji, podczas którego uczniowie mogli wziąć udział w akcji ‘Podaruj 
wiersz’. Pogoda coraz częściej zachęca nas do długich spacerów,  
a na zewnątrz świat budzi się do życia. Mimo kolejnych miesięcy spędzonych przed  
komputerami, nie poddajemy się i prężnie działamy, pisząc do gazetki szkolnej LOT.  
 
W najnowszym numerze znajdziecie wiele ciekawych artykułów. Będzie można dowiedzieć 
się nieco o historii, przeczytać recenzje najnowszych książek i seriali, a także znaleźć  
przydatne rady, które posłużą nam w czasie lekcji zdalnych. 
Serdecznie zapraszamy do czytania! 
 

Zespół redakcyjny 

Pomimo trudnej sytuacji na całym świecie,  

Czas nie zatrzymał się w miejscu i zbliżamy się  

do Świąt Wielkiejnocy. 

 Z okazji święta Zmartwychwstania życzymy Wam 

Wiele szczęścia i miłości , 

Pomyślności i radości , 

Wielkanocnych pięknych wrażeń  

wielu miłych chwil spędzonych w rodzinnym gronie 

Niech w Waszych sercach zagości nadzieja  

Która pozwoli przezwyciężyć wszelkie trudności , 

I da siłę abyście zrealizowali wszystkie Wasze plany.  

Życzy 

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły 

Redakcja Szkolnej Gazetki „LOT” 



Wesołych Świąt Wielkanocy w różnych językach! 

Norweski: God påske! 

Czeski: Veselé Velikonoce! 

Turecki : Paskalya yortunuz kutlu olsun! 



Fragment artykułu z bloga „Dobrze napisane”  

„Święta Wielkanocne” według zasad ortograficznych  

powinniśmy pisać z małych liter, czyli święta  wielkanocne.  

Jednak  można stosować wielką literę ze względów  

uczuciowych  i składać życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Nie należy jednak tych dwóch sposobów zapisu mieszać, czyli słać życzeń z okazji  

„świąt Wielkanocnych” – co niestety zdarza się bardzo często i błędnie widnieje  

nawet na gotowych kartach! 

Inaczej sprawy się mają, gdy zamiast formy opisowej posługujemy się nazwą świąt i dni  

świątecznych – w tym wypadku bezwzględnie stosujemy wielką literę, czyli napiszemy  

życzenia z okazji: Wielkanocy, Wielkiejnocy, święta Wielkiejnocy, świąt Wielkiejnocy.  

I tu oczywiście zasady poprawnościowe – ze względów emocjonalnych – dopuszczają użycie 

wielkiej litery w wyrazie święta, więc, jak ktoś się uprze, to można mu wybaczyć pisownię: 

Święta Wielkiejnocy, Świąt Wielkiejnocy.  

Pamiętajmy też, że pisownia wyłącznie wielką literą  dotyczy także nazw dni świątecznych: 

Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, Wielki Czwartek, Wielki Tydzień 

Wesołego Alleluja! 

Źródeł wyrazu alleluja należy szukać w Biblii, z hebrajskiego Hallelū-Jāh  znaczy  ‘chwalcie Jahwe’.  

Alleluja występuje w liturgii i psalmach w funkcji radosnego wykrzyknienie, okrzyku wysławiającego Boga.  

Z kolei zwrot: wesołego alleluja! wyraża religijne pozdrowienie, stosowane głównie w okresie  

wielkanocnym. Zwyczaj utrwalił rozumienie go jako określenia zamiennego Wielkanocy, stąd nierzadko  

czytamy na kartkach: wesołego Alleluja! w znaczeniu: wesołych świąt Wielkiejnocy! 

Obrzędy i zwyczaje 

Warto też pamiętać, że nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów piszemy małą literą, czyli święcimy palmę 

wielkanocną, stół zdobią pisanki i święconka, dzielimy się święconym, a prezenty przynosi zajączek  

wielkanocny, więc dostajemy je od zajączka lub na zajączka – nieistotna konfiguracja… od czy na,  

     pamiętajcie tylko, że małą literą. A! I jeszcze życzymy sobie mokrego dyngusa lub śmigusa-dyngusa  

          (tu dajemy łącznik bez spacji), pamiętając o tym zwyczaju w lany poniedziałek. 



Lany poniedziałek - Śmigus Dyngus 

Lany poniedziałek znany był już lata temu wśród naszych słowiańskich 

przodków. Świętowali oni pożegnanie zimy i nadejście pory roku,  

w której wszystko budzi się do życia. Zgodnie z tradycją w czasie tego 

dnia symbolicznie bito się witkami wierzby lub palmami po nogach,  

zazwyczaj ten był zwany „wielkanocnym smaganiem”. Z kolei  

oblewanie się wodą symbolizowało oczyszczenie i trwa on do dziś.  



Malowanie jajek – barwne zwyczaje Świąt Wielkanocnych 

Zwyczaj malowania pisanek wywodzi się już z staropolskich  
wierzeń. Trzeba jednak wspomnieć, że  pisanki można  
przyozdobić na różne  sposoby. Najważniejsze  z nich to:  

 
 

– to jaja gotowane w barwnych wywarach,  

np. łupiny cebuli czy soku buraka. Często wydrapuje  

się na nich przeróżne wzory.  

 

- to jaja zdobione kolorowymi wycinankami 

 z papieru. 

- to wydmuszki oklejone rdzeniem sitowia i 
kolorową włóczką, co tworzy piękne ornamenty.  

Anna Kożuch klasa II b  



ŻEGNAMY DAWNEGO REDAKTORA 
 
   Wiosenny numer gazetki LOT to także nieco smutny czas, ponieważ 
wiąże się on z pożegnaniem naszych redaktorów, którzy ruszają  
w dalszą drogę. Tym razem chcielibyśmy pożegnać ucznia klasy III F, 
niezwykle zdolnego i zaangażowanego w tworzenie każdego numeru 
gazetki – Mateusza Grzesiaka. Mateusz, jako redaktor naczelny,  
to uczeń pełen zapału, ciekawych pomysłów i zdolności  
informatycznych. Z gazetką współpracował prawie od dwóch lat,  
a z każdym wydawanym numerem, jego zaangażowanie było coraz 
większe. Korzystając z okazji, chcemy życzyć Mateuszowi dalszych 
sukcesów i spełnienia edukacyjnych marzeń. Mamy nadzieję, że nadal 
wytrwale będzie dążyć do wyznaczonych sobie celów oraz mile  
wspominać nasze liceum. 
 

Życzą opiekunki gazetki LOT oraz cały zespół redakcyjny 



Inicjatywa ekologiczna – Projekt „Letnia czytelnia” 

Czy można tradycję nowoczesność i ekologię połączyć w integralną całość? 

   Okazuje się że tak było i jest w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta  

w Częstochowie, którego siedziba mieści 

się przy ulicy Kilińskiego 62. Adres  

w tym przypadku nie jest bez znaczenia. 

Centrum Częstochowy przy zbiegu  

ruchliwej ulicy Jana Kilińskiego i nieco  

spokojniejszej ulicy Dominika Zbierskiego. 

   Szkoła z ponad już stuletnia tradycją.  

Właśnie w październiku 2020 roku mieliśmy  

hucznie i z pompą obchodzić piękny, okrągły jubileusz 100 lecia naszego liceum. Pandemia  

koronawirusa zmusiła Komitet Organizacyjny do podjęcia decyzji o przesunięciu obchodów 

o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku. Żywimy nadzieję, że tym razem możliwe  

będzie spotkanie się wielu roczników absolwentów, dyrekcji, nauczycieli i zaproszonych 

licznie gości. 

   Mamy wszyscy co wspominać, mamy się czym pochwalić, a i plany na przyszłość rysują 

się bardzo interesująco. 

   Wszystkim tradycja kojarzy się z cyklicznymi uroczystościami typu „Dzień Patrona Szkoły”,  

czy obchody kolejnych jubileuszy, ale to także tradycyjne wybory częstochowian,  

dotyczące edukacji swoich dzieci. Jakże często do II LO uczęszczali rodzice, nierzadko 

dziadkowie dzisiejszych uczniów. 



Sam jestem tego najlepszym przykładem. Jako absolwent Traugutta, nie  

wyobrażałem sobie, ale także moje dzieci ( córka i syn ) dalszej edukacji w innej 

szkole.  

Tak, to stało się już tradycją wielu pokoleń. 

   Było i  jest coś magicznego, niepowtarzalnego, co decydowało o takim wyborze. 

Wszyscy podkreślają atmosferę tego miejsca, klimat panujący wśród uczniów,  

nauczycieli, poziom zdobywanej wiedzy. 

   W szkole zawsze dużo się działo i to na wielu płaszczyznach. Kolejni dyrektorzy 

dbali nie tylko o skuteczność zdawanych egzaminów maturalnych,  

ale także o warunki, w jakich proces dydaktyczny miał miejsce. I tu wchodzi  

nowoczesność. 

   Już w 1964 roku, kiedy liceum rozpoczynało swoją działalność w nowej siedzibie 

przy ulicy Jana Kilińskiego 62, szkoła jawiła się jako nowoczesny kompleks  

pawilonów dydaktycznych z salą gimnastyczną, a nawet basenem. Wszystko  

otoczone terenem, który wtedy dopiero stawał się zielonym. Dzisiaj, po tylu latach, 

architektonicznie trącimy nieco „myszką”, za to wystarczy zajrzeć do środka.  

Dokonano totalnego liftingu wszystkich sal dydaktycznych, powstały nowe  

estetyczne pracownie wyposażone w sprzęt audiowizualny. Remontu i zmian  

wystroju dokonano w świetlicy, bibliotece, holu, korytarzach, basenie, salach  

gimnastycznych, a także na terenie wokół szkoły  z nowym boiskiem. 

   Jako, że jestem absolwentem Traugutta z długoletnim już stażem nauczycielskim, 

mogłem nie tylko obserwować zachodzące zmiany, ale i uczestniczyć  

w przedsięwzięciach, związanych z działaniami proekologicznymi.  

Działanie te zawsze wpisane były w strategię rozwoju szkoły. 



Teren wokół szkoły porośnięty jest starodrzewiem. Rosną tu kilkudziesięcioletnie lipy,  

modrzewie, sosny, świerki, cisy, jałowce, nieco młodsze jodły koreańskie, perukowce,  

berberysy. 

   Powoli tworzy się kolekcja drzew i krzewów, czyli Arboretum. Naszą najnowszą  

inicjatywą jest zagospodarowanie terenu przy wejściu bocznym do szkoły od  

ul. Kilińskiego. Ten niewielki w sumie teren o powierzchni ok. 250 m2, przysłonięty  

od ulicy kilkudziesięcioletnią lipą, nabrał zupełnie nowego charakteru. Stał się „Letnią  

czytelnią”, w której można spędzić zarówno przerwy między zajęciami, ale także, a może 

przede wszystkim, mogą się tutaj odbywać zajęcia z biologii  (rozpoznawanie gatunków 

roślin – zajęcia dendrologiczne, z botaniki czy fizjologii roślin), także ekologii, geografii,  

religii, języków obcych, zajęcia z wychowawcą oraz inne, których tłem są  posadzone tutaj 

różne gatunki krzewów, drzew,   

bylin, traw oraz jednoroczne  

rośliny ozdobne. 

   Prace w „ Letniej czytelni”  

rozpoczęliśmy 3. października 2020  

roku. Poprzedził je etap  

projektowy, w którym zderzyły  

się rzeczywistość z wyobrażeniami,  

jak mogłoby być pięknie i ekologicznie. 

   Na szczęście udało mi się  

pozyskać wspaniałych, wrażliwych sponsorów. Szkółka krzewów i drzew ozdobnych Pana 

Adama Blabusia pasjonata, bez którego hojności, życzliwości i zaangażowania  

nie posadzilibyśmy prawie stu egzemplarzy różnych gatunków roślin. Pierwsze prace,  

chyba najtrudniejsze, dotyczyły uporządkowania terenu, zlikwidowania części nawierzchni 

z betonowych płyt chodnikowych, co umożliwiło nam utworzenie nowych rabat. Stare  

betonowe gazony dostały nowy design. Została także nieco przycięta i uformowana  

kilkudziesięcioletnia lipa, która odsłoniła atrakcyjny już teraz teren. Największą radość                   

sprawił młodzieży etap samych nasadzeń podarowanych szkole roślin. 

 



Niemałym wyzwaniem okazało się ich przemyślane rozmieszczenie, uwzględniające 

wymagania życiowe. Punktami centralnymi stały się teraz dwie nowo powstałe rabaty 

2m x 2m, na których królują platany klonolistne, piękne drzewa, które w przyszłości  

dadzą tu całkiem sporo oczekiwanego cienia. Kompozycję dopełniają: żurawki, juki 

ogrodowe, trawy. Całość została wykończona obrzeżem z kostki brukowej i pokryta  

korą. Na środkowej rabacie znalazł się „dobry duch” tego miejsca – drewniana rzeźba 

starego górala z fajką. Wykorzystaliśmy także kamienie i korzenie ozdobne. Bardzo  

dobrze prezentuje się teraz samo wejście. Wchodzących witają oprócz  

starych – nowych gazonów, w których posadziliśmy lawendę i jałowce odmiany  

płożące, także dwie wysokie grafitowe donice z zimozielonymi bukszpanami,  

uformowanymi w kształcie kul.  Sponsorem ozdobnych, mrozoodpornych donic był Pan 

Marek Błasiak, właściciel Firmy Gardenia. Całość dopełniają trzy ogrodowe latarenki  

w kształcie stożków. Świetnie prezentuje się najdłuższa rabata, przebiegająca wzdłuż 

całej działki przy murze oddzielającym teren szkoły od prywatnej posesji. Posadziliśmy 

tam między innymi: centralnie trawy pampasowe, miskanty, rozplenice, które z czasem 

przysłonią mur. Teraz ścianę pokrywa bluszcz wiecznie zielony. Na rabacie, od strony 

ulicy, posadziliśmy hortensje ogrodowe i bukietowe, także rodgersję  

kasztanowcolistną. Centralne miejsce zajmuje klon globosa kulisty, szczepiony. Teren 

od strony boiska, z niewielką rabatą, obsadziliśmy berberysami, tawułami, trawami.  

W samym rogu tej części, na ścianie budynku szkoły wiosną zostanie zainstalowana 

markiza o wymiarach 3 x 4m, która zapewni cień do wypoczynku np. na przerwach.  

Natomiast dokładnie po drugiej stronie, w rogu działki, planujemy usytuować „oczko 

wodne” z kaskadą i fontanną. Obsadzimy je odpowiednio dobranymi gatunkami roślin 

strefy przybrzeżnej np. pałką wąskolistną, irysami. Tutaj także został posadzony klon 

kulisty szczepiony. W oczku zamieszkają karasie ozdobne. Powstanie więc niewielki 

wodny ekosystem.  



Ten zakątek będzie dodatkowo odpowiednio oświetlony lampami solarnymi. Pomiędzy  

powstałymi rabatami rozstawiliśmy zakupione wcześniej technoratanowe stoliki i fotele  

ogrodowe. Stoliki zostały ozdobione kompozycjami ( lampiony, w donicach wrzośce, owoce 

orzechów włoskich i kasztanowców ), podarowane przez Panią Katarzynę Fiedziuk i hurtownię 

kwiatów „Irek”. 

   Dzięki ogromnemu zaangażowaniu niezastąpionej klasy 2B o profilu  

biologiczno – chemicznym prace trwały ekspresowo krótko, bo od soboty 3 października do 6 

października 2020 roku. 

   Niestety, pandemia koronawirusa i przejście na nauczanie zdalne nie pozwoliło nam  

wszystkim nacieszyć się efektami wspólnych wysiłków. Myślę, że powrócimy wiosną, żeby  

zrealizować nasze dalsze plany i marzenia o enklawie życia, zieleni, spokoju przy pluskającej  

kaskadzie i uwijających się w oczku karasiach. Moim marzeniem jako biologa jest także  

rozbudowanie kolekcji szkolnego arboretum, które chciałbym wzbogacić o ciekawe i rzadkie 

gatunki drzew i krzewów. 

   Piszę te słowa z nadzieją, że nowe wyzwanie pozwolą z optymizmem patrzeć  

na proekologiczne postawy naszych uczniów, którzy tak chętnie podejmują się realizacji  

zielonych projektów. 

   Pomimo ograniczonych teraz możliwości bierzemy udział w konkursie na inicjatywę   

ekologiczną organizowanym przez Caritas Polska. Pozyskane ewentualnie środki posłużą nam 

na dokończenie projektu „Letnia czytelnia”, co byłoby świetnym zwieńczeniem naszych  

wysiłków. 

 

   Serdeczne podziękowanie składam wszystkim sponsorom, Radzie Rodziców przy II LO oraz 

Dyrekcji szkoły za szczególne zaangażowanie się w realizację projektu +. 

 

Prof. Jarosław Skrzypczyk 





Kaprysy pogody- sport w niskich temperaturach 
 

 Wiosna to idealny czas, żeby wyjść z domu i cieszyć się pięknem budzącej  

się do życia natury. Jednak ostatnimi czasy wystarczy jedno spojrzenie za okno,  

aby łatwo się do tego zniechęcić. W tym roku nadeszła pora długo wyczekiwanej,  

porządnej polskiej zimy. Jednak niestety, co za tym idzie, również wiosna wróciła  

do tradycji. I jak sugerują związane z tym przysłowia, na prawdziwy powrót słońca  

trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W takie szare, deszczowe dni jak teraz, większość 

z nas najchętniej zaszyłaby się w łóżku pod jakimś miękkim kocykiem i chwyciłaby  

za kubek gorącej, malinowej herbaty. Przyjemna wizja, prawda? Jednak sądzę, że wbrew 

pozorom aktywność na dworze ma nam naprawdę dużo do zaoferowania. Choć  

oczywiście wymaga od nas dobrego przygotowania. W takim razie - jak możemy  

przekonać się do sportu w niskiej temperaturze? I jak pogoda może wpłynąć na nasz  

trening? 

  Zacznijmy od tego, że chociaż uprawianie sportu na dworze kojarzy się bardziej  

z latem, to jest wiele dyscyplin, które nie obejdą się bez prawdziwej zimy, jak np.  

narciarstwo czy łyżwiarstwo. Jednak, ponieważ teraz mimo wszystko jesteśmy bliżej 

wiosny, a artykuł mógłby wydawać się trochę spóźniony, skupmy się na spacerach  

i bieganiu. Bo wbrew pozorom, niższa temperatura również ma na nie duży wpływ.  

Więc o czym trzeba pamiętać w czasie ,,szklanej” pogody? Na początek, dobrze 

pomyśleć o tym, jakie zmiany nas czekają w związku z niższą temperaturą. Po pierwsze  

i najbardziej oczywiste, w czasie aktywności łatwo nam będzie zmarznąć. To od razu 

przywodzi na myśl ciepłe ubranie, ale o tym za chwilę. Z pewnością wszyscy znamy też 

to nieprzyjemne uczucie odrętwienia, które dopada nas, gdy na dworze jest naprawdę 

zimno. Nasze mięśnie i ścięgna tężeją i przez to łatwo o kontuzję. Dlatego właśnie, przed 

dłuższą aktywnością na mrozie, tak ważna jest porządna, przynajmniej 10-minutowa  

rozgrzewka. Nie można też zapomnieć o rozciąganiu. Dalej, kiedy zostajemy w zimnie 

przez dłuższą chwilę, zaczynają marznąć nam dłonie i skóra, przez co szybko tracimy 

czucie. Wydaje nam się wtedy, że cały organizm zaczyna marznąć. Jednak okazuje się, 

że to drobne naczynia krwionośne blisko skóry zwężają się, ograniczając jej ogrzewanie. 

Wewnątrz nasz organizm pracuje pełną parą, żeby utrzymać stałą temperaturę. Taki  

zabieg jest bardzo pomocny. Dzięki niemu nasze ciało nie doznaje szoku na styku  

z mrozem i jednocześnie zatrzymuje ciepło. Jednak co za tym idzie, potrzebuje odpo-

wiedniej ilości energii, żeby je wytworzyć. Nie można więc zapomnieć o tym, żeby przed 

aktywnością coś zjeść. Wystarczy coś lekkiego, co doda nam potrzebnych składników 

odżywczych. Jak jeszcze organizm wytwarza ciepło? Oczywiście poprzez  

charakterystyczne dreszcze, które czujemy, gdy jest nam zimno. To wyjątkowo wydajny 

sposób, ale trzeba pamiętać, że nasze ciało używa go w ostateczności. Lepiej  

więc tego unikać. 



Teraz, znając już typowe skutki mrozu, możemy przejść do tych bliżej związanych  

ze sportem. Po pierwsze, przed treningiem dobrze być przygotowanym i sprawdzić pogodę.  

Kiedy już to wiemy, możemy zaplanować dalsze ćwiczenia. Jeżeli chodzi o nasze ciało,  

powinniśmy pamiętać, że mróz zmusza nasze mięśnie do większego wysiłku, bo w końcu mimo 

wszystko są one bardziej spięte niż w normalnej temperaturze. Więc jednocześnie o wiele  

szybciej się męczymy. Następnym faktem jest to, że w chłodzie nasz metabolizm jest  

przyspieszony, co sprzyja spalaniu kalorii. Ponadto, ćwicząc w niższej temperaturze, hartujemy 

swój organizm i zyskujemy ważną odporność. Podczas samego treningu dobrze też w miarę 

możliwości oddychać przez nos i nie ćwiczyć dłużej niż przez 60 minut, ponieważ po tym  

czasie, nawet w odpowiednim stroju, możemy zacząć marznąć. 

 
dy jesteśmy na dworze, często nasze ciało automatycznie reaguje na mróz, nawet 

jeśli tego nie zauważamy. Dlatego właśnie dobrze chronić się odpowiednim  

do pogody ubraniem. Od czego więc zaczynamy przygotowywanie stroju przed  

aktywnością?  

Na pewno nie może być zbyt lekki, bo przez to szybko zmarzniemy. Ale przecież z drugiej 

strony nie możemy ubrać się zbyt grubo, bo znów przegrzejemy się i narazimy  

na przewianie. Czy jest w takim razie jakiś sprawdzony sposób? Okazuje się, że tak.  

Wystarczy ubrać się na przysłowiową ,,cebulę”. Może brzmieć mało przekonująco, ale jest 

w stanie dobrze zadziałać w przypadku zimna. Pierwszą warstwą musi być materiał, który 

dobrze pochłonie wilgoć. Pod warstwami ubrań łatwo się pocimy, tym bardziej przy  

dodatkowym wysiłku fizycznym. Dobrą propozycją może być zatem bielizna termiczna, 

która izoluje nas od zimna i jednocześnie odprowadza pot. Jednak jeżeli ktoś nie ma takiej 

możliwości, wystarczy pasujący zamiennik.  

Kolejnym ważnym elementem jest polar lub bluza, która zajmie się zajmie  

się ogrzaniem naszego korpusu. I oczywiście ciepła, nieprzemakalna kurtka, bez której ani 

rusz! Ona najlepiej powinna izolować nas od warunków dookoła i blokować wiatr, który 

łatwo może uprzykrzyć każdy spacer. Jeżeli chodzi o buty, jest to dość otwarty temat.  

Dobrze, żeby były one nieprzemakalne i wygodne. To, co najistotniejsze, to ich podeszwa. 

W czasie mrozów, dosyć często spotykamy się z przymrozkiem lub nawet lodem,  

pokrywającym ścieżkę. To na pewno nie wróży nic dobrego i lepiej omijać takie odcinki. 

Ale pomimo tego, im większą przyczepność zapewnią nam nasze buty, tym lepiej.  

No i oczywiście dobrym pomysłem są również ciepłe skarpetki, chroniące nasze stopy,  

które wyjątkowo łatwo marzną. I skoro już o marznięciu mowa, to nie sposób zapomnieć  

o porządnych rękawiczkach. Bo jak z doświadczenia wiemy, dłonie zwykle drętwieją nam 

jako pierwsze. W ubiorze ważne są także szalik i odporna na wiatr czapka. I jak się okazuje, 

nie tylko po to, żeby było nam ciepło (choć to oczywiście też), ale również dlatego, że gdy 

jest nam zimno np. w uszy, nasze ramiona mogą mimowolnie się spinać, próbując zakryć 

odsłonięte części. Poza tym, przez głowę ucieka z naszego organizmu ok. 40% ciepła,  

więc takie zabezpieczenie na pewno pomoże w jego utrzymaniu.  

Tak przygotowani, możemy śmiało wyjść na zewnątrz. 

G 



 Podczas zbierania wszystkich informacji, w mojej głowie pojawiło się kilka 

ważnych pytań. Aby dowiedzieć się więcej o realiach uprawiania sportu w niskiej  

temperaturze, postanowiłam przeprowadzić krótki wywiad. Moje wątpliwości rozwiała 

Pani Agnieszka Małek, która regularnie uprawia spor t, także zimą. 

Zapytana, czy woli biegać zimą czy latem, bez namysłu odpowiedziała:  

„Zimą, tak. Zimą się fajnie biega, bo nie ma ciężkiego powietrza. Gdy  

przychodzi wiosna, to robi się mokro, czasami jest mgła i już gorzej się oddycha.  

A zimą jest suche powietrze. Jest mroźno, ale nie czuć tego zimna.” 

Moje drugie pytanie dotyczyło ubioru. W tym przypadku Pani Agnieszka 

potwierdziła moje przypuszczenia: 

„Getry, lekko ocieplane w środku, adidasy, czy to latem czy zimą. Wiadomo,  

że skarpety, tylko grubsze. No i koszulka z długim  

rękawem. Na to można ubrać sobie bluzę albo kurtkę.  

No i oczywiście musi być coś na szyję, żeby cię nie  

zawiało. I ja biegam w nausznikach. Można mieć cienką 

czapkę, ale ja zakładałam nauszniki. No i rękawiczki.” 

Ciekawa byłam również sposobu, w jaki może 

wyglądać rozgrzewka: 

„Ja, powoli już jak wychodzę z domu, to rozciągam 

sobie nogi na schodach. Robię taki długi krok na cztery 

stopnie. Potem bieg do samochodu truchtem. I (po dotarciu 

do lasu) też się rozciągam. Robię kilka przysiadów,  

skłonów. Najbardziej rozciągam nogi.” 

 



I na koniec zadałam kluczowe dla mnie pytanie, czyli czy trudno zmobilizować się do sportu 

zimą i jak sobie z tym poradzić: 

„ Trudniej na pewno jest się zmobilizować zimą, ponieważ już samo spojrzenie za okno jakby cię 

odstrasza. Latem tylko zakładasz koszulkę i biegniesz. A tu jednak trzeba się ubrać i przemóc  

w sobie tą niechęć, jeżeli chodzi o pogodę. To jest moim zdaniem najtrudniejsze. A jeżeli chodzi 

o to, jak ja się mobilizuję, to mówię sobie, że biegnę i koniec. I przede wszystkim myślisz,  

że jednak robisz coś dla siebie, dla swojego ciała. Później gdy sobie przypominasz, że się lepiej 

czujesz i masz więcej energii, to chyba najlepiej mobilizuje.” 

 

 Podsumowując, spacer zawsze przynosi nam wiele korzyści. Każda aktywność na świeżym 

powietrzu pozwala zwiększyć naszą wytrzymałość, utrzymać silny układ odpornościowy, dotlenić 

się i nawet przy zachmurzeniu chwycić choć trochę witaminy D. I oczywiście nie można  

zapomnieć o tym, że sport wspomaga produkcję endorfin, które tak się przydają, gdy na dworze 

jest szaro. I choć z początku aktywność przy niskiej temperaturze morze być dla nas trudna,  

to nasz organizm jest w stanie się do tego przyzwyczaić. A co po treningu? Cóż, pamiętajmy  

o uzupełnieniu płynów i oczywiście rozgrzaniu się! 

 

Zuzanna Piłat klasa I b 



Żołnierze Wyklęci - ”ostatni Rycerze Rzeczpospolitej” 

„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy...” 

 

Zbigniew Herbert 

 

   Kim tak naprawdę byli Żołnierze Wyklęci? Czemu zapominano o nich na długie lata?  

Dlaczego nazywa się ich Niezłomnymi? 

 

   Wkroczenie wojsk Armii Czerwonej na ziemie polskie w 1944 r. było wyzwoleniem,  

ale nie dla wszystkich. Armia Czerwona, wspólnie z polskimi komunistami, rozpoczęła  

bezwzględną walkę z patriotyczną częścią polskiego społeczeństwa. Wielu polskich żołnierzy,  

nie złożyło broni i nie ujawniło się, tylko rozpoczęło konspiracyjną walkę z władzą ludową.  

Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Wierni 

złożonej przysiędze, do końca walczyli o niepodległą Polskę. Poniżani,  

torturowani, zapłacili najwyższą cenę za swoją miłość do Ojczyzny. 

Historia zapamiętała ich jako Żołnierzy Wyklętych. 

Najpierw wyklęła ich władza komunistyczna, następnie pod wpływem propagandy  

komunistycznej, wyklęło ich społeczeństwo polskie. Komuniści dążyli do wymazania ich  

z pamięci Polaków, ukazując ich jako morderców, bandytów. Ich oddziały często nazywano  

bandami. Przez przeszło 45 lat zapomniano o polskich żołnierzach, patriotach, którzy dzięki  

swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu  

komunistycznego w Polsce. 

Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule  

wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę  

Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.  

Nie sposób opisać sylwetki wszystkich Żołnierzy Wyklętych. Byli wśród nich nie tylko 

żołnierze, dowódcy, ale również działacze cywilni, zwykli mieszkańcy miast i wsi. Lista ich  

nazwisk jest długa. Wielu pozostało nadal anonimowymi. Są nazwiska, których nie można jednak pominąć.  

Rotmistrz Witold Pilecki – uważany za najodważniejszego człowieka II wojny światowej.  

W czasie jej trwania, samowolnie zgłosił się do obozu w Auschwitz Birkenau, gdzie założył siatkę 

konspiracyjną. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie dalej działał w konspiracji  

i założył organizację walczącą z władzą. Pilecki został aresztowany 8 maja 1947 r. przy ulicy  

Pańskiej 85 w Warszawie przez UB. Poddany ciężkim torturom, 15 marca 1948 r. został skazany na śmierć. Miejsce jego 

pochówku jest nieznane. 



   Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” – dowódca 5 Wileńskiej  

Brygady AK, potocznie zwanej „Brygadą śmierci”, która działała  

na Wileńszczyźnie i na Pomorzu. Wraz ze swym odziałem, wykonał wiele 

akcji zbrojnych przeciwko Polsce Ludowej. Szendzielarz został aresztowany 

30 czerwca 1948 r. w Osielcu w wyniku obławy UB. Został przewieziony do 

Warszawy i osadzony w więzieniu mokotowskim, w którym spędził 2,5  

roku. W trakcie przesłuchań był okrutnie torturowany, ostatecznie skazany 

osiemnastokrotnie na karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 r.  

w więzieniu na Mokotowie. Został pochowany w nieznanym miejscu. 

   W oddziale „Łupaszki” służyła również Danuta Siedzikówna „Inka”. Była sanitariuszką. 

   Została aresztowana 20 lipca 1946 r. w Gdańsku, następnie skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 roku. Miała wtedy 

zaledwie 18 lat. W ostatnim liście, na krótko przed śmiercią napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się 

jak trzeba”. Egzekucję wykonano 28 sierpnia 1946 r. Jak twierdził naoczny świadek – ks. Marian Prusak, ostatnimi 

słowami Inki były: „Niech żyje Polska! Niech żyje Łupaszko!” 

   Bliskim współpracownikiem Łupaszki był również brat cioteczny mojej Babci – kapral  

Henryk Wojczyński ps. „Mercedes”, żołnierz 5 Wileńskiej Brygady AK. Łupaszko podarował mu złoty sygnet  

z wygrawerowanym napisem: „Przyjacielowi, żołnierzowi – Łupaszko”,  

a Inka nazywała go swoim narzeczonym. Wielokrotnie dowodził patrolami bojowymi na terenie  

Warmii i Mazur. Zmarł 30 października 1946 r. na kolonii Gelgungen nad jeziorem Jełguń,  

ciężko ranny podczas starcia zmilicyjnym patrolem ze Szczytna 



   Żołnierze Wyklęci działali również w naszym regionie. 

Najbardziej znanym z nich był Stanisław Sojczyński „Warszyc’’.  

Początkowo walczył z Niemcami. Jedną z najsłynniejszych akcji  

przeciwko nim było wykonanie wyroku śmierci na szefie  

Gestapo – Willym Bergerze, odpowiedzialnym m.in. za pacyfikację 

 rodzinnych Rzejowic. Po 1945 r. Sojczyński założył jedną  

z największych w tamtym okresie organizacji  

niepodległościowych – Konspiracyjne Wojsko Polskie, która  

przeprowadziła napad zbrojny na areszt w Radomsku. „Warszyc”  

został aresztowany, w wyniku zdrady jednego ze swoich  

podkomendnych, 28 czerwca 1946 r. w Częstochowie, 

w mieszkaniu przy ulicy Wręczyckiej 11. Wydarzenie  

to upamiętnia pomnik, znajdujący się na skrzyżowaniu ulicy  

Wręczyckiej z ulicą Świętego Rocha. Inicjatorem jego budowy  

był absolwent naszego liceum – ksiądz Andrzej Sobota. 

Sojczyński został postawiony przed sądem wojskowym w Łodzi.  

Skazano go na śmierć 17 grudnia 1946 r. Wyrok wykonano 9 lutego 1947 r. 

w Łodzi.  Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. 



arodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 1 marca. 

Data ta została wybrana dla upamiętnienia egzekucji ostatnich przywódców 

antykomunistycznego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zabitych strzałem  

w potylicę, w komunistycznym więzieniu, w dniu 1 marca 1951 roku. 

Jest to święto państwowe, powołane do życia ustawą z dnia 3 lutego 2011 r.,  

z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w hołdzie  „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom  

komunistycznego podziemia, którzy w obronie Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji  

i reżimowi komunistycznemu. Od 2011 r. jest to święto tych, którzy zostali skazani  

przez władze komunistyczne na zapomnienie, święto tych, którzy nie poszli na żaden  

kompromis i zapłacili za to najwyższą cenę. Ich rozstrzelane ciała wystawiano na ulicach,  

aby pokazywać, że taki będzie koniec każdego, kto odważy się marzyć o wolnej Polsce. Często  

nieznane są miejsca ich pochówku. Ich groby znajdują się w lasach, na łąkach,  

pod murami cmentarzy, w innych nieodkrytych jeszcze miejscach. To dla nich został  

ustanowiony ten Dzień Pamięci Narodowej. 

 

Pamiętajmy ! 

 

Żołnierze Wyklęci – Cześć Waszej Pamięci! 

 

Piotr Dziewiątkowski klasa I e      
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Katyńskie piętno 
 
 Rok 1939 był rokiem przepełnionym nadzieją o pokój, zdającym się  oddawać pozytywną  

impresję bezpieczeństwa o szczęście i nieustępliwej wiary. Poranek 1 września tego roku powitał 

ludność polską licznymi hukami pochodzącymi od bomb i ostrzałów. W momencie, gdy jeden  

w popłochu podbiegał do okien domów, inny już maszerował naprzeciw wrogowi,  

a kolejny kulił się w kącie i rzewnie zapłakał. Inwazja była niespodziewana, stąd też mimo  

zaciętości polskiej ludności w toczonych bitwach,  Westerplatte, które stało się polem bitewnym, 

poddało się po siedmiu dniach paskudnie niemiłosiernej walki z wrogiem.   

 

 Wróg nie omieszkał zwlekać z kolejnymi natarciami. Już 17 września  odbył się atak ZSRR 

na Polskę, kiedy ta zdawała się popędliwie łaknąć  wolności. Zaczęła się wojna. Wojna, jaka  

w niedalekim czasie miała  zasłużyć na miano światowej. 

 

 Młoda kobieta przycisnęła trzymiesięczne dziecko do piersi i zdusiła w sobie bezgłośny 

szloch. Niemowę wtuliło główkę w jej klatkę piersiową, kiedy ta łkała niemo, patrząc z bólem  

na stojącego w drzwiach mężczyznę gotowego do opuszczenia domu. Imię człowieka, którego teraz 

z wielkim trudem miała pożegnać, w istocie świadczyło o jego zaciętości  i zamiłowaniu  

do walki — Wojciech. Wojciech Kasprzycki.   

 

 Pomieszczenie wypełniały cienkie smugi światła, uchodzące z gankowego, przestronnego  

okna. Dało się niemal wyczuć, jak świetlne blaski przyjemnie muskają twarze domowników.  

Te jednak krzywiły się nieznacznie, uwijając z ust coś na kształt grymasu. Jedynie dziecko  

pozostawało radosne, przytulone do piersi rodzicielki rozkoszowało się jej ciepłem, nie zważając 

na rozpacz rodziców. 



— Zostań —  Cichy, ale nader stanowczy szept opuścił usta roztrzęsionej kobiety. 

 

 —  To mój obowiązek, Manuelo —  odciął krótko Wojciech, nie spoglądając nawet w oczy małżonki.  

Specjalnie unikał jej zbolałego spojrzenia, by czasem nie ustąpić w swoim postanowieniu, choć widok  

narodzonego niedawno syna swoiście rozczulał go. 

 

 — Matkę wyrzucono z mieszkania, kiedy umierała na moich oczach. Ojca zamordowano. Mam stracić  

i ciebie? — jęknęła z rozpaczą, nie siłując się już nawet ze łzami, które  niepohamowanie płynęły z jej oczu.  

— To nie ludzie, a prawdziwy buldożer,  Wojciech! — wrzasnęła, mało nie wypuszczając z rąk teraz już  

przerażonego niemowlaka, kiedy w przypływie gwałtownego wybuchu chciała machnąć ręką w powietrzu. 

 

 Kasprzycki słuchał tego wszystkiego w głębokim opanowaniu, choć w środku cały kurczył się pod  

wpływem nadmiaru emocji. Chciał podbiec do kobiety, otulić ją silnymi ramionami, ale nie potrafił.  

Tkwił w bezruchu,  układając gorączkowo w głowie szamoczące się myśli. 

 

 Był świadomy tego, iż musi walczyć — ta myśl biła w jego umysł, zdecydowanie dominując nad innymi. 

 

 Chwilę później, drzwi z niemałym impetem zamknęły się za mężczyzną, pozostawiając w bezpiecznych 

ramionach domostwa łkającą nadal cicho kobietę. Wyruszył. 



Nie było nic niezwykłego w tym, że decyzja o służbie państwu znacząco wpłynęła na Kasprzyckiego, wyrabiając  

w nim wiele, dawno niedoszlifowanych zalet i nadzwyczaj pokornej osobowości. Wraz z włączeniem się mężczyzny  

do wojska, przyszedł nakaz na marsz w kierunku rzeki Bug. Młodzi żołnierze, podążając zgodnie za znakiem  

dowódcy, kluczyli w zakamarkach wąwozu. 

 

 Gdy nastał dzień, cały klimat wojny, jaki napawając gęstą niechęcią towarzyszył im co dzień, zdawał się jakby 

powoli odpuszczać na swojej sile, co niejako poprawiło Wojciechowi humor. Mężczyzna otarł niedbale ręką  

pot z czoła, który po tak długim czasie piechoty wątpliwie przestał mu przeszkadzać. Spojrzał w niebo, które teraz 

przysłonięte jedynie drobną warstwą chmur, emanowało do niego spokojem i tęsknotą za domem, która coraz  

dobitniej dawała mu się we znaki. Nie chcąc okazać słabości, stłumił we wnętrzu gardła jęk, przepełniony smutkiem i 

chęcią powrotu do rodziny. 

 

 Nagle padły strzały. 

  

 — Kasprzycki, do broni! — Usłyszał jedynie, a potem cała lawina tysiąca huków obiła się o jego uszy  

z niemałym echem. Już układał broń, już celował, chcąc wykonać strzał najbardziej precyzyjnie i umiejętnie jak  

tylko umiał. Prawie widział, jak Sowiet przed nim atakujący jego towarzyszy, leży na ziemi w plamie krwi, zdobiącej 

wyschniętą od żaru ziemię. 

 

 Nie zdążył. Ktoś stanowczo podszedł go tyłu, nim ten pociągnął za spust. Ów osobnik jednym ciosem omamił 

go w tył głowy, natychmiastowo wyszarpnąwszy z ręki karabin.   

 

 — Do wozu! — warknął, kopiąc Wojciecha w nogi na wysokości kolan, tak,  że te machinalnie zgięły się w pół. 

— Nie będę dwa razy powtarzał, do cholery! — Władowano ich siłą, do wagonów towarowych, choć próby protestów 

były nielicznie, zważywszy na stanowczą przewagę w ilości Sowietów. 

 

 Kasprzycki obudził się w głębokich ciemnościach, jakie zalewały jeden z wagonów. Jego oczy bezzwłocznie 

przyzwyczaiły się do otaczającego go mroku. Tępym spojrzeniem omiótł współpasażerów, chcąc wykrzesać z ich  

twarzy jakiekolwiek informacje o aktualnym stanie, jakim się miały sprawy. Nieubłaganie w jego umysł wbiła się 

myśl,  że jechali na stracenie. Nie wydusił z siebie jednak ani jednego słowa, pozostając wciąż w roli wzorowego  

obserwatora, choć miotające nim emocje stanowczo mu to zadanie utrudniały. 



Po kilkudniowej podróży, pociąg dobił do bliżej niezdiagnozowanej jeszcze Kasprzyckiemu miejscowości 

w Rosji. Człowiek głodny to człowiek natarczywie myślący tylko o jedzeniu, a inne sprawy odkładający 

na półkę dużo niżej — z tym stanem zmagał się mężczyzna, kiedy przeładowywano jego i innych jeńców 

do jakiś sporych rozmiarów pomieszczeń magazynowych. Dopychano ich na siłę, w celu pomieszczenia 

wszystkich w kilku takich budach. Ludzie, pchnięci w przód, upadali na drugich, tworząc istną  

szamotaninę. Słabsi osuwali się na ziemię, po chwili zostawszy już zdeptani przez resztę. Kasprzycki  

ledwie trzymał się na nogach, które i tak zdecydowanie odmawiały mu posłuszeństwa. W głowie kręciło 

mu się z powodu braku dostępnego płynu, a przełyk odmawiał współpracy,  

raz po raz wymuszając na nim odruch wymiotny, choć nie jadł przecież od dobrych pięciu dni. 

 

 Widok trupów, których funkcjonariusze reżimu państwa rosyjskiego nie wynosili, wzbudzał  

w Wojciechu szczególny wstręt, co potęgował jedynie odchodzący od zmarłych straszliwy odór. Brak  

jedzenia i picia ekspansywnie dał się we znaki najsłabszym, ale i nie oszczędził tych zdecydowanie  

silniejszych. Ktoś jęknął przeciągle, wyjąc z bólu jak syrena alarmowa, inny przechodził niemałe  

męczarnie cicho, jakby w skrytości ducha. Okrutnie ciężki był czas jeńców, których los nie zamierzał  

w najbliższym czasie uraczyć szerokim uśmiechem. 

 

 Szczęk klucza w zamku, instynktownie postawił wszystkie zmysły Kasprzyckiego  

w stan najwyższej gotowości. Zaczynało świtać, kiedy starszy Sowiet odemknął blaszane drzwi budy, 

przepuszczając przez nie smukłe promienie światła. Był dzień ósmy, odkąd więziono żołnierzy. Wojciech 

wyszedł na zewnątrz, bacznie obserwując rosyjskiego  funkcjonariusza. Miał diabelsko wielką ochotę 

przyłożyć Sowietowi, choć zdrowy rozsądek srogo go przed tym wzbraniał. Zacisnął dłoń w pięści, kiedy 

ta zadygotała niebezpiecznie. 

 

 — Boże dopomóż — szepnął ledwie słyszalnie, po czym ze spuszczoną bezbronnie głową przeszedł 

obok Rosjanina w niemałym popłochu. 



Tego samego dnia otworzono jeńcom barak, co pozornie wydawało się być jak grom  

z jasnego nieba. Żołnierze rzucili się jak wygłodniałe bestie na obrane ze skóry ziemniaki i zaczęli  

łapczywie jeść, ile tylko się dało. Kasprzycki siadł u boku, dzióbiąc w osamotnieniu całkiem sporego  

kartofla. Widok jedzenia, które podstępnie przygotowali dla jeńców Sowieci, nie odebrał mężczyźnie  

możności racjonalnego myślenia, choć kusił nieubłaganie. 

 

 Na skutek skrętu kiszek umarła ponad jedna trzecia polskich żołnierzy. Dodatkowym  

paskudztwem, pochodzącym ze strony rosyjskich funkcjonariuszy, było zabijanie tego, kto nie umiał 

się podnieść, mimo iż pozostawał przy życiu. 

 

 Wojciech często przepłakiwał noce, niekiedy nawet przez sen wyjąc z tęsknoty za żoną, synem,  

rodziną. Miał wrażenie, że nieustępliwa odwaga i zaciętość, jakie towarzyszyły mu każdego dnia,  

w nocy łamały swoje grube osłony. Coś pękło w nim jednej nocy, kolejnej rozkruszyło  

się już w drobny mak. Niemal czuł w sobie wewnętrzne resztki rozkruszone na drobną miazgę. Wył  

z bólu, wycieńczenia, głodu, wciąż żywiąc jednak głęboką nadzieję na lepsze jutro, które i tak miało 

nigdy nie nastąpić. 

 

 Z ludzi, którzy żyli i niejako trzymali się na nogach, utworzono szerokie kolumny  

i zagnano je w stronę dworca kolejowego. Młody żołnierz stał, choć na uparcie  

trzęsących się nogach. Odnosił wrażenie, że za moment osunie się na ziemię. W tej  

samej sekundzie padł głośny huk strzału, który istotnie wybudził Kasprzyckiego  

z transu. Jego współwięzień leżał już w poprzek martwy, tarasując drogę innym, którzy wciąż  

popędzani przez Sowieta przechodzili po nim, nie mogąc zboczyć z wyznaczonej trasy. 

 

 Strzelano w tył głowy każdego, który choćby raz padł z wykończenia. Widok  

trupów oficerów wzbudzał lament i panikę wśród pozostałych, którzy dusząc w sobie wszelkie uczucia 

odrętwienia, przełykali gorzko ślinę przy każdym takim spotkaniu z nieboszczykiem. 

 

 A ofiar takowej zbrodni było wtedy nawet kilkanaście, choć wiele przypadków umierało  

i z głodu, pragnienia, wycieńczenia. 



 

 Dotarli do dworca. Zatrzymano całą eskapadę w celu postoju. Nie było jeńca,  

który nie padłby na ziemię, cicho dziękując Bogu za odrobinę wytchnienia. Kasprzycki również ułożył 

ręce jak do modlitwy, kiedy Sowieci poczęli rozdawać suchary, czarną kawę i herbatę z pokrzyw.  

Łapczywie pił ciemną ciecz, w efekcie czego ta nieprzyjemnie paliła jego przełyk, który po tak długim 

czasie suchoty nagle dostał jakiś płyn. Napój rozlewał się po jego żołądku strumieniami,  

co przysparzało mężczyźnie niemało bólu. Ignorował owy stan, wciąż żebrząc o więcej. Był to jeden  

i ostatni dzień, gdy na niebie można było się dopatrzeć ciepłych promieni słońca. 

 

 Po niespełna dobie postoju cała kolumna wyruszyła ponownie. Bito, katowano,  

kopano, w najgorszym wypadku strzelając w tył głowy. Strategia Sowietów pozostawała nienaruszona 

— wykończyć Polaków, co do jednego. 

  

 — Do przesłuchania! — Kasprzycki usłyszał gardłowe warknięcie muskularnego  

funkcjonariusza reżimu rosyjskiego. Kilka godzin później było już po wszystkim. 

 

 Selekcja odbyła się nadzwyczaj sprawnie. Wojciech już po przesłuchaniu znacznie podupadł  

fizycznie, ale i mocno cała sytuacja odbiła się to na jego psychice.  

Przydzielono go do kolumny czwartej — z przeznaczeniem do obozu śmierci. Był jednym z ponad 2 

tysiąca osób, których zagnano na stację kolejową, mającą swoje lokum w Kozielsku, skąd zostali  

wywiezieni do miejscowości, o której nikt w żadnym wypadku nie poinformował jeńców. 

 



 

  Nastał okres masowej egzekucji polskich oficerów. Ludzie nieustannie  

ginęli. Jedni zostali rozstrzelani, drudzy poddawali się śmierci w konsekwencji  

wykończenia i tortur, jakich nie szczędzili im Sowieci. Trupów początkowo w ogóle nie  

wywożono, dopiero kiedy zaczynały się roztopy, poczęto działać coś w tym kierunku. 

 

 Wojciech Kasprzycki stał właśnie, zaciskając usilnie powieki, które piekły  

z bólu i ledwo trzymał się na uginających się pod nim nogach, kiedy padły strzały. Jeden. 

Drugi. Kolejny dosięgnął jego osoby. Był trzecim z ponad 4400 polskich  

jeńców wojennych obozu w Kozielsku zastrzelonych w tył głowy. Był ofiarą zbrodni na  

światową skalę — mordu w lesie katyńskim, którego piętno tak naprawdę zawsze zdaje  

się pozostać nierozwikłaną, ściśle zaszyfrowaną przeplatanką kłamstw zagadką. 

Emilia Górniak klasa I b 

Zdjęcie pobrane ze strony: ciekawostkihistoryczne.pl 



“Gambit królowej” nie tylko dla szachistów 

Nigdy nie rozumiałam, dlaczego szachy uznawane są za dyscyplinę sportową. Nigdy także 
nie zamierzałam odkrywać odpowiedzi na to pytanie. Zrobiłam to przypadkiem, kiedy na 

Netflixie trafiłam na serial „Gambit królowej”. Nie wydawał  się on produkcją, która  
trafiłaby szczególnie w moje gusta. Kiedy jednak zdecydowałam się dać mu szansę,  

wtedy z całą mocą dotarł do mnie ten fakt – szachy są sportem, i to bardzo wyjątkowym. 

   Lecz nie dajcie się zwieść. „Gambit królowej” opowiada o czymś  
o wiele ważniejszym, niż sama gra w szachy. Zaczyna się  
niepozornie: lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku, Kentucky, USA; osierocona 
dziewczyna trafia do sierocińca. Jak można się domyślić, nie jest to miejsce 
sprzyjające szczęśliwemu dorastaniu dziecka. Beth Harmon, bo tak nazywa się 
główna bohaterka, nie nawiązuje zbyt licznych znajomości, a czas spędza  
w towarzystwie żywiołowej Jolene. To właśnie ona staje się niejako przyczyną 
jej nałogu. Bo – no właśnie – w sierocińcu dzieciom podawane są środki  
uspokajające. Niespełna dziesięcioletnia Beth szybko się od nich uzależnia. 
Szybko także odkrywa swoją pasję, czyli grę w szachy i okazuje się, że staje się 
w nich wyjątkowo dobra. Ale czy jej wielki talent do szachów to wrodzone 
umiejętności, czy też działanie leków psychotropowych? 



   „Gambit królowej” to serial przede wszystkim o pasji. Spójna historia,  
zamknięta w siedmiu odcinkach, płynnie przeprowadza widza przez okres 
dorastania Beth, kiedy to osiąga szczyty swoich szachowych umiejętności  
i z odwagą wchodzi w świat profesjonalnej rywalizacji, należący do  
mężczyzn. Jej miłość do szachów właściwie bije z ekranu; staje się ona jej 
ostoją i jedynym światem, który może kontrolować. Gdy widziałam  
zaangażowanie Beth w swoją pasję, zrodził się we mnie prawdziwy podziw 
dla geniuszu i dla ludzi, którzy mozolnie dążą do swoich celów. 

   Trzeba bowiem przyznać, że Beth jest postacią niestrudzenie wierzącą we 

własne możliwości. Jej pewność siebie i zadziorność, skontrastowana została 

z introwertyczną osobowością i wycofaniem z życia towarzyskiego.  

Perfekcyjną kreację Beth zawdzięczamy Annie Taylor-Joy. Jej unikatowa  

uroda, ekspresyjna mimika i niewymuszona umiejętność wczucia się  

w postać, tworzy najlepszy obraz tego, w co kiedykolwiek papierowa Beth  

ze scenariusza mogła się przekształcić.  



 Na uznanie zasługuje także niesamowity montaż. To właśnie dzięki niemu, roz-
grywki szachowe w „Gambicie królowej” zostały przedstawione bardziej  
emocjonująco i dynamicznie, niż w niejednym filmie akcji. Stały się one moimi 
ulubionymi fragmentami tego serialu. Mimo braku znajomości zasad  
szachowych, z łatwością byłam w stanie zrozumieć przebieg każdej z gry. To 
właśnie te rozgrywki pokazują z całą mocą, dlaczego szachy uznawane są za 
sport. Rywalizacja, skomplikowane taktyki, nieprzewidywalne zagrania, a przy 
tym genialnie zbudowane napięcie, stają się wyjątkowym widowiskiem  
sportowym. 

   Jednak to nie wszystko, co może zachwycić widza w „Gambicie królowej”. 
Różnorodne, pełne życia postacie towarzyszące Beth w jej szachowej drodze 
budują wyjątkowy nastrój serialu. Na uznanie zasługuje w tym miejscu postać 
Borgova, arcymistrza szachowego i największego rywala Beth, odgrywana 
przez Marcina Dorocińskiego. Mimo krótkiego czasu ekranowego i niewielu  
kwestii do wypowiedzenia, Dorociński tworzy mrożący krew w żyłach obraz 
sowieckiego szachisty, od początku budzącego postrach, zarówno w oczach 
Beth, jak i widza. 



   „Gambit królowej” jest zatem doskonale napisaną historią 
i świetnie wyreżyserowanym serialem, który pokochają nie 
tylko fani szachów. Ukazuje on dogłębną analizę umysłu  
geniusza, który swój talent przepłaca uzależnieniem  
i samotnością. Serial polecam wszystkim, mającym ochotę 
spędzić czas z przykładem świetnej kinematografii. 

Klaudia Sobczyk klasa II e 



„Jak to wszystko się zaczęło? O historii planety Ziemi” 
 
   Ziemia. Trzecia planeta od Słońca w Układzie Słonecznym. Czasem możemy 
sobie nawet nie zdawać sprawy, ile przeszła i w jak odległym od nas czasie się 
rozwijała. W uzmysłowieniu sobie całego jej powstania, jak i zmian, które na 
przestrzeni miliardów lat zachodziły na naszej błękitnej planecie, pomogła 
nam autorka książki „Ziemia. Żywa planeta”  -  Aina Bestard. 
 
   To wspaniała pozycja, która opowiada nam niezwykłą historię. Historię  
Ziemi, czyli przeróżnych stworzeń, roślin, wody, a także kontynentów  
składających się na nią. W uproszczeniu, wszystko zaczęło się od Wielkiego 
Wybuchu, w wyniku którego część materii zgromadzonej wokół Słońca zaczęła 
się łączyć, aż wkrótce powstała nasza planeta. Zakłada się, że to ogromnie  
ważne wydarzenie miało miejsce około 4,55 miliarda lat temu. Jeśli chodzi  
o dalszy przebieg rozwoju Ziemi, przechodziła ona przez rozmaite formy.  
W różnych etapach, dominowały na niej inne żywioły. Na przykład,  
w okolicach powstania Księżyca (który notabene znajdował się wtedy 16 razy 
bliżej) w znacznej części zalana była lawą. Później, na początku archaiku,  
to oceany pokrywały niemal całą jej powierzchnię. Wiedzieliście, że tuż po  
powstaniu w wodzie pierwszych gatunków żyjących, na Ziemi miało miejsce 
najważniejsze zlodowacenie, które zostawiło największy ślad spośród  
wszystkich innych?  



Wówczas, nasza planeta przypominała jedną, wielką kulę śnieżną, a średnia  
temperatura jej powierzchni spadła do minus 50 stopni Celsjusza. W książce  
znajdziemy także dużo informacji na temat, wspomnianych już wcześniej, organizmów 
żywych. Dowiadujemy się z niej o występujących w okresie kambryjskim  
pierwotniakach, przodkach roślin morskich, a następnie lądowych. W czasie  
rozwinięcia się nowego superkontynentu – Pangei (300 milionów lat temu), na ląd  
zaczęło wychodzić życie. W tym samym czasie rozwijały się także nowe, drapieżne już, 
gatunki morskie. Jeśli chodzi o ówczesną roślinność, fenomenem jest znana nam  
również współcześnie paproć. Ta niepozorna zielona roślina zalicza się do jednych  
z najstarszych znanych dziejom. Płynnie przejdźmy teraz do przedostatniego  
zagadnienia, dotyczącego historii Ziemi, omówionego w książce. Mowa tu o erze  
dinozaurów, a także pierwszych krokodyli, żółwi i ptaków. Wyróżniamy wiele różnych 
gatunków tych stworzeń, a mianem najbardziej popularnego określa się mięsożernego 
Tyranozaura Rexa. Około 66 milionów lat temu doszło do masowego wymarcia aż 75% 
gatunków zwierząt, w tym właśnie dinozaurów. Naszą książkową historię kończy opis 
opanowania świata przez megafaunę epoki lodowcowej (ssaki), a następnie pojawienia 
się człowiekowatych. Trzeba przyznać, że ewolucja zrobiła swoje. 



W pozycji zastosowano wiele interesujących rozwiązań graficznych,  
które umożliwiają nam zobaczenie jak wyglądała błękitna planeta i żyjące na 
niej,   na przykład 150 milionów lat temu stworzenia. Autorka użyła w swoim 
dziele metody nakładania na siebie różnych ilustracji poprzez kalki, co daje 
naprawdę ciekawy efekt. Jednym słowem, niemalże każdą stronę zdobią  
odpowiednie do poszczególnego tematu ilustracje z opisami, których  
twórczynią także jest Aina Bestard (za co należą się jej gromkie brawa). 
 
   Myślę, że pozycja „Ziemia. Żywa planeta” w przekładzie Karoliny  
Jaszeckiej to estetyczne i będące w stanie bardziej zaciekawić czytelników 
wydanie podręcznika do geologii, które zachwyci nie tylko fanów tej nauki. 
Książka bogata jest w wiele ciekawostek oraz niesamowicie istotnych  
informacji i sądzę, że każdy powinien je znać. 
 

Maja Bulska klasa I a 





Zaczytaj się w książce 
 

   Każdego dnia, każdy z nas ma ogromną ilość zadań do wykonania.  
Gdy wstajemy rano, przygotowujemy się do lekcji zdalnych. Potem zajęcia  
dodatkowe, korepetycje, obiad, który przygotowała dla nas mama bądź babcia.  
A potem znów szybkim krokiem, potykając się o meble, udajemy się do pokoju,  
w którym zamykamy się na resztę dnia, ponieważ mamy tonę pracy domowej do  
wykonania na następny dzień, a niejednokrotnie na wczoraj, a do tego, dwa razy  
więcej nauki na sprawdziany i kartkówki. Kiedy wreszcie udaje nam się wykonać 
wszystkie obowiązki, sięgamy po telefon. Po stresującym dniu w szkole, jedyne co  
słyszymy, to odgłosy gier, dobiegające z naszego telefonu, z pokoju obok, głośno  
puszczony telewizor, a z kuchni radio, w którym słyszymy jedynie, w którym markecie 
jest tańsze masło o 2 zł. Wszystkie te dźwięki sprawiają, że jesteśmy jeszcze bardziej 
spięci i podirytowani. Odgłosy dochodzące ze sprzętów w naszym domu,  
uniemożliwiają nam odpoczynek i wyciszenie naszego ciała po długim  
i wykańczającym dniu. Jeszcze nie tak dawno, bo kilkadziesiąt lat temu, jedyne co 
można było usłyszeć z pokoju obok, to szelest przewracanych kartek gazety bądź 
książki, tykanie wskazówek zegara, kojący śpiew ptaków zza okna i podmuch wiatru, 
który skutkował relaksującym szelestem liści.  Ludzie nie mieli telewizorów,  
telefonów, dzięki czemu nie mieli tak bardzo zszarganych nerwów, jak nasze młode  
pokolenie. Dawniej, ludzie, aby otrzymać bieżące informacje  
z kraju, bądź świata, musieli udać się do sklepu, aby kupić najnowsze wydanie gazety. 
Gdy nasi rówieśnicy musieli napisać wypracowanie z historii, sięgali do domowej  
biblioteczki, bądź zwartym krokiem szli do biblioteki, aby tam zebrać potrzebne  
informacje. A dzisiaj? Jeśli chcemy dowiedzieć się, jakie są wyniki wyborów  
prezydenckich, sięgamy po telefon, musimy napisać wypracowanie na nieznany nam 
temat, sięgamy po telefon, chcemy sprawdzić ile kosztuje wakacyjny pobyt na  
Majorce, sięgamy po telefon. Cały czas w naszym życiu uczestniczy telefon.  
Czy to dobre? Oczywiście, że nie. 



   Młodzi ludzie nawet nie wiedzą, ile tracą sięgając po elektronikę, zamiast literatury. Książki  
rozwijają naszą wyobraźnię, przenoszą nas w bajkowy, fantastyczny świat, pozwalają przeżywać 
nam te same emocje co te, towarzyszące bohaterom utworu, bądź też utożsamiać się z jednym z nich. 
Czytanie rozwija nasze słownictwo, mamy większy zasób słów, ładniej tworzymy zdania oraz  
popełniamy mniej błędów ortograficznych. Ale czytanie, to nie tylko forma rozrywki. Czytając,  
pogłębiamy naszą wiedzę, w zależności od tego, jaka tematyka została poruszona w książce. Czasami, 
gdy nie wiemy jak wyjść z trudnej dla nas sytuacji, warto sięgnąć po książkę o tematyce  
psychologicznej, których z dnia na dzień jest coraz więcej na rynku. Zawarte w niej informacje  
i rady, prawdopodobnie pomogą nam w wyjściu z kłopotów. 
   Kiedy zaczynałam naukę w szkole podstawowej, rodzice i dziadkowie, nie potrafili mnie przekonać 
do czytania książek. Uważałam, że czytanie jest nudne, a szczególnie książki bez obrazków, nie  
przekażą mi nic interesującego. Jednak wszystko zmieniło się, gdy w dniu moich urodzin  
przyjaciółka wręczyła mi książkę. Jej tytuł to ,,Czworo dzieci i coś’’ autorstwa Jacqueline Wilson. 
Zaciekawił mnie tytuł i postanowiłam chociaż zerknąć na kilka pierwszych stron powieści. Utwór tak 
bardzo mnie pochłonął, że nawet nie zorientowałam się, kiedy przewracałam ostatnią kartkę  
książki. Przed podarowaniem mi jej, byłam wpatrzona w ekran telewizora i telefonu,  
a po przeczytaniu mojej pierwszej w życiu książki, nie wyobrażałam sobie już życia bez literatury. 
Dlaczego opowiadanie o czwórce dzieci tak bardzo mnie zaciekawiło? Ponieważ wśród bohaterów 
dostrzegałam siebie, moje rodzeństwo i rodziców. Momentami miałam wrażenie, że Wilson, napisała 
książkę o naszej rodzinie. I może właśnie to spowodowało u mnie takie zamiłowanie do lektur?  
A może wtedy nastąpił przełomowy moment w moim życiu, kiedy wreszcie dorosłam do czytania 
książek? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, lecz wiem jedno, ,,Czworo dzieci  
i coś” sprawiło, że pokochałam czytać. 
   Każdemu młodemu człowiekowi, szczególnie w takim czasie jak teraz, polecam  
kubek pysznej, aromatycznej herbaty, przykrycie się kocem i przeniesienie się w inny świat,  
przedstawiony w książce. Pozwoli nam to oderwać się od szarej rzeczywistości, ale również  
odreagować po stresującym dniu bądź tygodniu w szkole. 
   W dzisiejszych czasach, oczywistym jest, że nie możemy całkowicie zrezygnować  
z korzystania z telefonów i komputerów, jednak gorąco polecam relaksować się nie  
w wirtualnej rzeczywistości, serwowanej naszym oczom przez komputery i telefony, lecz w świecie 
stworzonym przez nas samych i naszą wyobraźnię. Dzięki temu szybko przekonamy się, że jest on 
dużo ciekawszy niż obraz, który widzimy na monitorze. 
 

Laura Respondek klasa I b 
 



Jak najszybciej nauczyć się języka angielskiego? 

   W obecnych czasach znajomość języków obcych to niemal podstawa. Są one  

przydatne w pracy, wyjazdach zagranicznych czy nawet w codziennych rozmowach. 

Pozwalają zrozumieć niektóre zapożyczenia. Niezaprzeczalnie, język angielski wiedzie 

prym wśród innych języków obcych, jednak niektórym jego nauka może sprawiać 

problemy. Jak więc sobie ją ułatwić? 

   Po przeprowadzeniu ankiety (z możliwością wielokrotnego wyboru) wśród  

znajomych w wieku licealnym, zdecydowanej większości naukę języka angielskiego 

ułatwiają media społecznościowe oraz słuchanie muzyki w danym języku. Jeśli  

piosenka nam się podoba, z reguły ciekawi nas też tekst, dlatego po przetłumaczeniu 

jej zapamiętujemy więcej, niż ucząc się z podręczników. Na równie wysokim poziomie 

znajdują się zagraniczne filmy i seriale. Wymienione 3 sposoby mają kolejno po: 79%, 

65% i 58%. Kolejne pozycje takie jak: przebywanie za granicą czy gry, znalazły się  

w rankingu nieco niżej i uzyskały około 30% odpowiedzi. Na końcu, w przedziale od 

10 do 25%, uplasowały się znajomości międzynarodowe, aplikacje do nauki języków,  

podcasty, fiszki oraz książki w języku obcym. Poza wymienionymi metodami  

w wolnym czasie warto również próbować innych sposobów, np. poczytać jakieś  

ciekawe artykuły lub przygotować jedzenie z przepisów po angielsku. 

   Oczywiście nauka z podręczników i materiałów szkolnych jest równie ważna jak ta, 

na własną rękę. Potrafi jednak być męcząca. Zwykłe „wkuwanie” słówek często jest 

żmudne i trudne, a gramatyka niezrozumiała. Mimo wszystko, możemy sobie tę  

naukę ułatwiać, poprzez wielokrotne przepisywanie, przygotowywanie fiszek, mapy 

myśli, czy rozwieszanie karteczek np. w swoim pokoju. 



Zwłaszcza teraz, gdy języki obce są tak ważne, osoby, które biegle się  

nimi posługują, wzbudzają podziw, często motywują nas do nauki. Gdy 

po pewnym czasie nie widzimy efektów, tracimy jednak zapał i chęci  

do systematycznej nauki. W XXI wieku możemy zatem korzystać z wielu 

ułatwień i łączyć edukację z przyjemnością. Wystarczy spróbować  

przedstawionych przeze mnie metod. Myślę, że każdy znajdzie idealny 

dla siebie sposób na naukę. 

 

 

Olivia Klekot klasa I b 

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów w wieku 14-18 lat 



Porównanie języka mówionego z pisanym 

Początkowo powinniśmy zastanowić się nad samymi formami istnienia  

obydwóch terminów. Język mówiony to nic innego, jak werbalny sposób przekazania informacji, 

co nie wyklucza jednak udziału w tej formie języka pisanego. Ten bowiem charakteryzuje się tym, 

że zostaje zapisany, w efekcie czego jasno i czytelnie jesteśmy w stanie dostać pożądaną  

informację. 

W języku angielskim, jak i w każdym innym języku, występują obie te formy i znacząco się 

uzupełniają. W praktyce świadczy o tym fakt na przykład odczytywanych wypracowań, gdzie 

uprzednio napisany tekst zostaje odczytany, w efekcie czego mamy do czynienia z językiem  

mówionym, który uzupełnia język pisany, bądź na odwrót.  

W tej publikacji nie pragnę się jednak skupić na ideologii bytu tych dwóch form, a bardziej 

uświadomić o różnicach wynikających z samej praktyki oraz dotyczących właśnie tematu  

porównania języka mówionego z pisanym. Często bowiem możemy się spotkać z takim terminem 

jak zwroty potoczne, który ściśle wiążą się z językiem mówionym, bo to w ich  

przypadku najczęściej dochodzi do używania takich wyrażeń. Przykładowo,  

w języku angielskim możemy znaleźć takie wyrażenie jak make somebody blue, co w dosłownym 

tłumaczeniu oznaczałoby uczynić kogoś niebieskim. Jest to jednak tylko pozorne wrażanie, gdyż 

tłumaczenie tego słowa właśnie w języku mówionym potocznie oznacza nic innego, jak po prostu 

kogoś zasmucać. Używszy tego zwrotu w komunikacji werbalnej, która tyczy się określonej, zaistniałej 

bądź zupełnie zaplanowanej sytuacji, zostaniemy zrozumieni, gdyż jest to pewnego rodzaju  

specyfikacja języka mówionego. Inaczej jednak sprawa ma się z językiem pisanym, czyli, ściślej 

mówiąc, wszelkiego rodzaju wypracowaniami, wiadomościami pisemnymi itp. W przypadku tej 

formy z reguły, co znajduje swoje odzwierciedlenie w praktyce, zaleca się stosowanie konkretnych, 

nie budzących wątpliwości zwrotów, bądź pisanie wszelkich tekstów w języku dosłownym i jasnym  

w przekazie. W innym razie nasza informacja może zostać źle zrozumiana.  



Porównanie to idealnie ukazuje praktyczną stronę kwestii 

tych dwóch form językowych, które nie tylko mogą momentami 

przysporzyć nam kilku wątpliwości, ale również niesamowicie 

intrygować.  

 

Emilia Górniak klasa I b 



WODA. SUBSTANCJA NIEZBĘDNA DO ŻYCIA. 

 

 

   Nie bez powodu Ziemia została nazwana Błękitną Planetą. Woda pokrywa trzy czwarte 

kuli ziemskiej i jest niezbędna do przetrwania wszystkim organizmom żywym – roślinom, 

zwierzętom, nawet bakteriom. Woda to nie tylko rzeki, morza i jeziora, ale też lodowce, 

chmury i para wodna.  

Jak woda znalazła się na Ziemi? 

   Woda ma najprawdopodobniej pochodzenie pozaziemskie. Przybyła na naszą planetę  

około 4,1 mld lat temu wraz z asteroidami, podczas bombardowania, wywołanego  

zmianami orbit planet Układu Słonecznego. Od tamtego czasu ilość wody na Ziemi  

nie zmieniła się, zmienił się tylko jej stan skupienia. Oznacza to, że woda, którą pijemy 

dziś, jest tą samą wodą, którą piły dinozaury. 

Dlaczego woda jest tak ważna dla człowieka? 

   Ludzie odczuwają pragnienie już po utracie 1% wody, którą mają w organizmie.  

Utrata 10% to poważne zagrożenie dla zdrowia, a utrata 20% powoduje śmierć. Codziennie 

tracimy około 1,5 litra wody ze swojego organizmu (1 litr przez układ wydalniczy, 0,5 litra 

z wydychanym powietrzem i podczas pocenia się), a więc, aby prawidłowo funkcjonować, 

człowiek potrzebuje wypić około 1,5-2 litrów wody dziennie. Ale uwaga! Co za dużo,  

to niezdrowo. Nigdy nie należy pić więcej niż 500 ml do 1l wody naraz, ponieważ nerki nie 

są w stanie przefiltrować więcej niż tyle w ciągu jednej godziny. Zbyt duże nawodnienie  

organizmu jest tak samo niebezpieczne jak odwodnienie i tak samo może skończyć  

się śmiercią. 

 



Woda od strony chemicznej 

   Chemicznie rzecz biorąc, woda jest jedną z niewielu substancji, które występują 

we wszystkich trzech stanach skupienia. Jej wzór chemiczny to H2O, co oznacza,  

że cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Jest 

to cząsteczka polarna, inaczej dipol, jeden z najlepszych rozpuszczalników.  

Może rozpuścić niemal wszystko, zajmuje to tylko odpowiednio dużo czasu. Z tego 

powodu, podając właściwości większości substancji, zaznaczamy między innymi to, 

czy rozpuszczają się one w wodzie, czy też nie. 

Czy istnieje woda chemicznie czysta? 

   Tak, inaczej nazywa się ją wodą destylowaną. Jednak większość wody  

występującej w przyrodzie i w związku z tym także wody, którą pijemy, ma  

rozpuszczone w sobie jakieś minerały lub inne pierwiastki chemiczne. 

Światowy Dzień Wody 

   Został on ustanowiony podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat 

Środowiska i Rozwoju, która odbyła się 22 grudnia 1992 roku w Rio de Janeiro  

w Brazylii i jest obchodzony 22 marca. 

Czy wody wystarcza dla wszystkich? 

   Niestety nie. Ilość wody mogła nie zmienić się od ery dinozaurów, ale zmieniła  

się ilość ludzi, zwierząt i innych stworzeń, które muszą się tą samą ilością podzielić. 

Tak samo zmieniło się zastosowanie wody. Kiedyś służyła tylko i wyłącznie  

do gaszenia pragnienia, teraz potrzebna jest do mycia, prania, a także w różnych  

gałęziach przemysłu. Czy wiedzieliście, że aby wyprodukować jeden samochód  

potrzeba aż 35 000 litrów wody? 



   Niektórzy jednak nie mają nawet wystarczającej ilości wody do picia, a co dopiero 

mówić o innych zastosowaniach. Inni zaś mają dostęp do wody, ale często jest  

to woda skażona, której spożycie może doprowadzić nawet do śmierci, tak samo 

zresztą jak odwodnienie, więc ludzie ci zmuszeni są wybierać mniejsze zło.  

   Około 1,2 miliarda ludzi na świecie ma utrudniony dostęp do wody lub nie ma  

go wcale. Średnio co 15 sekund umiera jedno dziecko z powodu chorób,  

spowodowanych brakiem czystej wody pitnej. 

   Tymczasem, w wielkich miastach co roku marnuje się 250-500 mln m3 wody.  

Ta ilość wystarczyłaby na rok dla 10-20 mln ludzi. I jeśli myślimy, że dzieje się to 

gdzieś daleko od nas i nas nie dotyczy, mylimy się. Statystyczny Polak zużywa około 

200-300 litrów wody dziennie, o 50 litrów więcej niż statystyczny Europejczyk  

i o 190-290 litrów więcej niż statystyczny mieszkaniec Mozambiku. 

   Marnowanie i brak dostępu do wody jest realnym i poważnym problemem  

dzisiejszego świata, za którego rozwiązanie odpowiedzialni są wszyscy ludzie  

na Ziemi, nie tylko rządy i specjaliści od ekologii. Szacuje się, że do roku 2025 jedna 

trzecia populacji nie będzie miała dostępu do wystarczającej ilości wody pitnej. Rok 

2025 to wcale nie tak daleka przyszłość, prawda? A jednak, świat postępuje  

do przodu na tyle szybko, że za mniej więcej cztery lata kolejny miliard ludzi będzie 

cierpiał z pragnienia lub z powodu chorób związanych ze spożywaniem brudnej  

wody. 



Ale czy na pewno musi tak być? 

   Woda jest potrzebna każdemu żyjącemu organizmowi, dlatego brak  

wystarczającej jej ilości jest szkodliwy nie tylko dla populacji ludzkiej. Giną 

rafy koralowe. Padają zwierzęta, ponieważ ich wodopoje wysychają lub  

są zanieczyszczane. Problem braku dostępu do wody jest więc nie tylko  

problemem człowieka. Jest to problem całych ekosystemów, gatunków,  

a wręcz całej planety.  

   Ale wciąż jest nadzieja i wciąż jest coś, co możemy zrobić. Wystarczy  

zakręcać dokładnie kran, aby zaoszczędzić nawet 12 tysięcy litrów wody 

rocznie. Zamienić wannę na prysznic, a ręczne mycie naczyń – na zmywarkę. 

Pamiętajmy też, aby nie zostawiać odkręconej wody podczas mycia zębów! 

Nie służy to do absolutnie żadnego praktycznego celu, a zmarnować można 

nawet 900 litrów wody miesięcznie, co oznacza prawie 11 tysięcy litrów  

rocznie (przy założeniu, że mówimy o czteroosobowym gospodarstwie  

domowym). 

   Są to proste, a wręcz niewidzialne rzeczy, a  można dzięki nim zrobić  

tak wiele! 



Z problemem braku wody jest tak samo jak z każdym innym problemem ekologicznym,  

a może każdym problemem w ogóle – nie cofniemy tego, co już się stało. Jest wiele  

zniszczeń, których już nie można cofnąć. Ale to nie znaczy, że można powiedzieć „no cóż, 

jest źle, więc możemy równie dobrze się poddać”. Zawsze trzeba wierzyć w lepsze jutro  

i na nie pracować. Każdy z nas, czy tego chce czy nie, jest częścią tej planety i tego świata, 

w jakkolwiek złym stanie może on teraz być, to MY jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby 

uczynić go lepszym. Myślę, że warto zakończyć ten tekst cytatem z piosenki Alana  

Walkera Different World: „To nie jest świat, który mieliśmy w głowach, ale wciąż mamy 

czas”. Dobrze by było, gdybyśmy wykorzystali ten czas mądrze i nie pozwolili następnym 

milionom ludzi cierpieć. 

 

Amelia Ligenza klasa I b 



Chemia w życiu codziennym 

 

   Z chemią w obecnych czasach spotykamy się na każdym etapie naszego życia.  

Występuje w jedzeniu, ubraniach, lekach, kosmetykach. Często jednak nie  

przywiązujemy uwagi do jej ogromnego znaczenia. 

   Bez pomocy chemii współczesna żywność nie miałaby tylu aromatów ani barw. Poza 

atrakcyjnością, produkcja byłaby droższa oraz trudniejsza, a samo jedzenie nie  

byłoby tak trwałe. Produkty chemiczne, zastosowane w przemyśle spożywczym  

możemy podzielić na: konserwanty, antyutleniacze, barwniki, zagęstniki, emulgatory. 

Mimo tego, że chemia w jedzeniu często wzbudza niechęć, jest ona zazwyczaj mniej 

szkodliwa, niż dodatki naturalne. Wszystkie syntetyczne dodatki z grupy E są  

przebadane i uznane za bezpieczne, dodatkowo każda taka substancja musi być  

oznaczona na opakowaniu. Przykładowo E-249 jest potrzebne do konserwacji wędlin  

i ryb. Mimo, że związki chemiczne mają pozytywny wpływ na żywność, w codziennej 

diecie należy unikać produktów, w których jest ich nadmiar. 

   Chemia w kosmetykach to obecnie rzecz praktycznie nieunikniona. Nawet, gdy na 

opakowaniu pojawia się napis 'organiczne', nie zawsze mamy 100% pewności, że 

wszystkie składniki są naturalne. Kosmetyków używa każdy z nas - tych  

do makijażu czy pielęgnacji twarzy, ciała lub włosów, jednak nie każdy przywiązuje 

uwagę do składów, lecz dobiera kosmetyki po estetyce opakowania lub po cenie. Część 

związków chemicznych jest zalecana i warto kupować produkty, które je zawierają, 

część jednak może być szkodliwa, dlatego warto ich unikać. Do takich substancji  

należą: MEA, TEA, DEA, parabeny, PEG, SLES, SLS, glikol propylenowy  

i butylenowy oraz ftalany. 



   Do jednego z najważniejszych zastosowań chemii należy  

medycyna. Substancje chemiczne mają duży wpływ na rozwój metod leczenia, ale 

również w kwestii lekarstw oraz syntez. Wkład związków chemicznych jest  

kluczowy w chemioterapii, w celu leczenia nowotworu; w farmacji, do produkcji 

leków. Ważne są też witaminy: A, która reguluje stan skóry i wzmacnia wzrok;  

B –wspomaga system nerwowy i odpornościowy; C – podnosi odporność  

organizmu; D–wzmacnia zęby i kości; E – wspomaga pracę serca;  

K – wspiera krzepliwość krwi. 

   Z chemią spotykamy się wszędzie – w przyrodzie, w domu, np. w postaci mebli  

z płyt laminowanych czy urządzeń sanitarnych, w kuchni czy łazience.  

Mimo tego, że chemia potrafi być szkodliwa, myślę, że przyniosła nam ona wiele  

korzyści. 

 

 

Olivia Klekot klasa I b   



Rola szczepień w naszym życiu 
 
    Od najdawniejszych czasów człowiek próbował chronić się przed chorobami. Już w starożytności 
odkryto, że jeśli ktoś przeżył ospę to będzie zabezpieczony przed ponowną infekcją. W średniowieczu 
w celu ochrony przed czarną ospą medycy zalecali wdychanie przez nos sproszkowanego  
materiału, pozyskanego ze strupów chorych. W 1796 Edward Jenner wymyślił szczepionkę 
przeciwko ospie prawdziwej. Jego preparat był przez 200 lat ulepszany. W 1882 Ludwik Pasteur 
opracował szczepionkę na wściekliznę. Był to pierwszy preparat używany po zetknięciu z patogenem. 
Po tych odkryciach powstało wiele szczepionek na różne choroby. Dzięki nim, mamy korzystną  
sytuację epidemiologiczną takich chorób jak: błonica, tężec, polio, krztusiec czy odra. Mimo  
wszystko, naukowcy wciąż pracują nad szczepionkami i nowymi technikami ich podawania.  
Ale co to właściwie jest szczepionka? 
   Szczepionka jest to preparat biologiczny, dzięki któremu mamy uzyskać odporność na daną  
chorobę. W skład szczepionek wchodzą różne związki chemiczne. Podział wynika z wchodzących w 
ich skład antygenów. Szczepionki mogą zawierać żywe, ale osłabione drobnoustroje.  
Po jednorazowym podaniu takiej szczepionki odpowiedź immunologiczna jest silna. Ich skuteczność  
wynika z namnażania się drobnoustrojów w ludzkim organizmie. Inne szczepionki z kolei zawierają  
nieżywe drobnoustroje lub wyizolowane antygeny. Odpowiedź immunologiczna wywołana po tego  
typu szczepionce jest słabsza niż odpowiedź immunologiczna po tej z żywymi drobnoustrojami, przez 
co konieczne jest jej kilkukrotne podanie. Dzięki szczepieniom uzyskujemy pamięć immunologiczną. 
Kiedy dojdzie o ponownego zakażenia, komórki pamięci immunologicznej prowadzą  
do uzyskania przeciwciał, dzięki którym możemy zwalczyć chorobę  



Niestety, nie wszyscy ludzie chcą się szczepić. Może to być spowodowane różnymi  
mitami na temat szczepień np. lepiej przechorować chorobę niż się szczepić.  
To nie prawda. Dzięki szczepieniom nasz układ odpornościowy jest silniejszy i nie  
narażamy się na powikłania po przebytej chorobie. Czasami po szczepieniach mogą 
wystąpić skutki uboczne, ale występują one rzadko, ponieważ szczepionki są bardzo 
dobrze badane. Szczepienia pełnią ważną rolę w życiu człowieka. 
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