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Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce lutowy „Monitor Traugutta”. Nie 

zwalniamy kroku, działamy dalej, choć nadal w 

pandemicznych okolicznościach. W tym numerze polecamy 

m.in. wywiad z panią Urbaniak, Nauczycielskim Rzecznikiem 

Praw Ucznia, sporą dawkę informacji i spostrzeżeń 

uczniowskich na temat depresji, języka i mediów. Ponadto 

porady na zimę, recenzja książki i płyty. 

Z życzeniami przyjemnej lektury 

Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 

Spis treści: 

1. Wywiad miesiąca 

                                         Strona. 1-2 

2. Wydarzenia historią opisane 

                                         Strona. 3-4 

3. Widziane okiem MŁODEGO CZŁOWIEKA 

                                         Strona. 5-7 

4. O wszystkim i o niczym 

                                         Strona. 8-10 

5. Coolturalni 

                                         Strona. 11 

6. Młodzi o Polityce 

                                         Strona. 12-14 

7. Z zeszytu uczniowskiego 

                                         Strona. 15-16 

8. English corner 

                                         Strona. 17-18 

9. Uroda życia 

                                         Strona. 19 

10. Wierszem i prozą 

                                         Strona. 21 

11. Dodatek specjalny – muzyka na ostro 

                                                             Strona. 20 
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Uczniowie: Kiedy zaczęła pani pracę? 

Magdalena Urbaniak: Pracę w szkolę rozpoczęłam właściwie od razu po ukończeniu 

studiów magisterskich, we wrześniu 2012 roku. 

 

U.: Dlaczego została pani nauczycielką i dlaczego w liceum? 

M. U.: Nie miałam innego wyjścia. Moi rodzice byli moimi nauczycielami, mój tata 

był dyrektorem małej wiejskiej podstawówki. Były to czasy, kiedy jeszcze dyrektoro-

wie dostawali mieszkania służbowe, w związku z tym kim mogłam zostać, skoro spę-

dziłam pierwsze lata mojego życia w budynku szkoły, w szkole urodzona niemalże. 

 

U.: A gdyby miała pani jakiś inny zawód? 

M. U.: Szczerze mówiąc nie wiem. Na pewno coś związanego ze sztuką, krytyką fil-

mową.. Trudno powiedzieć, ale na pewno w stronę sztuki bym poszła, może gdzieś w 

muzeum, może historia sztuki, poszłabym w takie rewiry, ponieważ zawsze mnie do 

tego ciągnęło. 

 

U.: Czy podoba się pani ta praca i czy jest coś, co by pani zmieniła? 

M. U.: Praca bardzo mi się podoba, przede wszystkim praca z młodzieżą. Otóż lepiej 

mi się z wami pracuje, niż z dziećmi. Ujmijmy to tak, pewnie byłoby to nieprzyjemne 

dla obu stron, a tak w liceum wydaje mi się, że jest dobrze i się lubimy. 

 

U.: Czy jest jakiś przedmiot, poza językiem polskim, którego chciałaby pani 

uczyć? 

M.U.: Na pewno nie przedmioty ścisłe, ale zawsze byłam dobra z języka angielskiego, 

więc może gdybym ukończyła studia z angielskiego i miałabym do niego przygotowa-

nie, to może by mi się nawet przyjemnie uczyło. A może historia, bo to jes t spokrew-

Wywiad z… 

Panią Magdaleną 

Urbaniak 

Jak to jest być humanistą, czyli o naszej  

polonistce słów kilka… 



 

2 

nione z polskim? Najpewniej uczyłabym tego, co mnie najbardziej interesuje i pocią-

ga. 

 

 

U.: Czy posiada pani hobby? 

M. U.: No jak polonistka, książki, książki i jeszcze raz książki, filmy, teatr. Nic cieka-

wego wam tak naprawdę nie powiem, wszystko to dziedziny sztuki, które są spokrew-

nione z literaturą dosyć mocno, w tym się poruszam i to najbardziej lubię. 

 

U.: Jak praca wpływa na pani życie? 

M. U.: Poza tym że czasami zdarza mi się sprawdzać klasówki po nocach albo pisać 

kartkówki z dzieckiem krzyczącym u nogi… Mogliście tego nawet doświadczyć cza-

sami podczas lekcji zdalnych. Poznaliście małą buntowniczkę Lenę, nad którą nie 

zawsze mogłam zapanować, i to jest chyba jedyna rzecz przeszkadzająca mi w pracy 

nauczyciela. Czasu dla rodziny i bliskich zostaje mało. Tutaj w szkole to jedno, a póź-

niej w domu to sprawdzanie i inne rzeczy, które są drugą częścią mojej bardzo czaso-

chłonnej pracy, np. przygotowywanie lekcji. Tego nie widać w pracy nauczyciela, a to 

pochłania czas. Chciałabym mieć go trochę więcej dla siebie i bliskich, to mi najbar-

dziej przeszkadza. 

 

U.: Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. 

M. U.: Ja również dziękuję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadzili:  

 Oliwia Dobrolińska 

IIDg 
Weronika Draniewicz 

Mikołaj Wróblewski 

Maciej Dudkowski 
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                                                      Admirał Józef Unrug 

Admirał Józef Unrug był nie tylko znanym i cenionym dowódcą, ale 

i wielkim patriotą. Dziś kiedy słyszę z różnych środowisk o zniemczeniu Pola-

ków lub o konieczności zatrzymania germanizacji, to… . 

Józef Unrug zasłynął jako człowiek o niezłomnym charakterze i harcie ducha, 

a anegdota o jego wyrzeczeniu się niemieckich korzeni przysporzyła mu słusz-

nej estymy, jak twierdził był i czuł się zawsze Polakiem. 

            Przyszły admirał Unrug, a właściwie von Unruh, urodził się  

w październiku 1884 roku w Brandeburgu na terenie Niemiec. Pochodził  

z niemieckiej rodziny o polskich korzeniach. W domu Unrugów pielęgnowano 

pamięć o kraju przodków oraz tradycje patriotyczne. Jako młody chłopiec uczył 

się języka niemieckiego i polskiego, mimo iż jego ojciec w armii pruskiej dosłu-

żył się stopnia generała, marzeniem młodzieńca była służba w wojsku polskim. 

Jednak w 1904 roku nie miał takiej możliwości, wobec czego zdecydował się na 

niemiecką marynarkę wojenną. Tam piął się po szczeblach kariery i pod koniec 

I wojny światowej dowodził flotyllą okrętów podwodnych. 

            Odradzające się po latach niewoli państwo polskie nie tylko cierpiało na 

brak marynarki wojennej, ale i doświadczonych dowódców. Unrug, chcąc przy-

czynić się do odbudowy polskiej floty, już w 1919 roku zgłosił się do Józefa Pił-

sudskiego, oferując swoje doświadczenie i przywiązanie do kraju przodków. 

Pełen zapału i niewątpliwych umiejętności szybko dał się poznać jako świetny 

organizator. Jego kariera nabrała rozpędu, gdy w 1925 roku został mianowany 

na stanowisko dowódcy floty. W ciągu kolejnych 14 lat Unrug stał się symbo-

lem odrodzenia Polskiej Marynarki Wojennej. To za jego sprawą rozbudowano 

flotyllę okrętów podwodnych, to on współorganizował akcje publicznych zbió-

rek na rzecz zakupu lub doposażenia kolejnych jednostek.  

W 1931 roku również dzięki jego rozmowom z prezydentem Ignacym Mościc-

kim, rozpoczęto budowę portu wojennego w Helu. W 1933 roku został awanso-

wany do stopnia kontradmirała. Wtedy to rozpoczął na szeroko zakrojoną skalę 

budowę Rejonu Umocnionego Hel. To on wspierał komandora Heliodora La-

skowskiego w budowaniu baterii artyleryjskiej na Cyplu Helskim. Razem po raz 

pierwszy przełamali monopol Francji na dostarczanie broni Polsce i kupili do-

skonałe armaty szwedzkiej firmy Bofors.  

W sierpniu 1939 roku, tuż przed wybuchem działań zbrojnych, powie-

rzono mu stanowisko dowódcy Obrony Wybrzeża. 

      

 

 

 

 

 

Wydarzenia historią opisane 

(Józef Unrug w gdyńskim porcie) 
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    W czasie kampanii wrześniowej polscy żołnierze bronili się długo i ofiarnie, 

jednak wobec naporu przeważającego przeciwnika musieli skapitulować. Unrug, 

nie widząc możliwości kontynuowania walki, wobec beznadziejnej sytuacji 

wojsk lądowych, w październiku zadecydował o kapitulacji sił morskich. Należy 

zaznaczyć, iż admirałowi proponowano aby motorówką odpłynął do Szwecji, 

jednak ten pozostał ze swoimi żołnierzami. Wraz z wieloma polskimi maryna-

rzami dostał się do niemieckiej niewoli. Hitlerowcy szybko dostrzegli propa-

gandowy potencjał w postaci Unruga, starając się przekonać go do powrotu do 

niemieckiej armii. Admirała kuszono na różne sposoby, między innymi podsyła-

jąc do niego kuzyna Waltera von Unruha. Oferowano mu wysokie stanowisko 

dowódcze. Ceną miało być wyrzeczenie się polskości. Józef Unrug nie dał się 

złamać kolejnym namowom. Nie skusiły go szczodre oferty, nie przestraszył się 

gróźb. Okupantowi odmówił, a w ramach swoistego protestu przestał się posłu-

giwać językiem niemieckim, który znał przecież doskonale od najmłodszych lat. 

Podczas rozmów z Niemcami żądał tłumacza, stwierdzając, iż po wrześniowej 

agresji… zapomniał języka niemieckiego i zadeklarował, iż jest wyłącznie pol-

skim oficerem, jak mówił wraz z 1 września zupełnie wymazał ten język z pa-

mięci. Jego upór i odwaga przysporzyły mu słuszną sławę jak również fatalne 

traktowanie przez Niemców w kolejnych obozach.  

Po wojnie Unrug, podobnie jak dziesiątki tysięcy rodaków, nie mógł wrócić do 

kraju rządzonego przez komunistów, groziło mu więzienie. Pozostał na emigra-

cji i tam po raz kolejny wykazał się niezwykłym gestem solidarności z Polską i 

podwładnymi, rezygnując z admiralskiej emerytury przyznanej mu przez Bry-

tyjczyków. Przez pewien czas mieszkając we Francji pracował jako zwykły kie-

rowca ciężarówki. Do ojczyzny, dla której zapomniał niemieckiego miał nie 

wrócić już nigdy. Zmarł na obczyźnie w 1973 roku. 

 

 

 

 

   
(R.U. Hel) 
 

 
Autor: M.G. 
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Depresja 

Co ja o niej wiem? 

Zawsze myślałem , że depresja to jedna choroba. Niestety, jest to zbiór zaburzeń o podobnych obja-

wach i to od nich zależy, jak ktoś przechodzi depresję. Jeden może przejść ją względnie prędko, a ktoś 

inny walczyć z nią latami i ma za sobą dużo większą intensywność choroby. Depresja pojawia się 

najczęściej u osób miedzy trzynastym a dwudziestym rokiem życia, ale zdarza się też u osób w wieku 

przedszkolnym. Depresja kojarzyła się głownie ze smutkiem, lecz nie zawsze to smutek jest pierw-

szym objawem. Pojawia się obojętność, tendencja do agresywnych reakcji i bezsenność przekładająca 

się na brak skupienia i motywacji do działania . Często zdarza się, że osoby chore odsypiają to w 

dzień, co nie działa dobrze na organizm człowieka. Najgorsze w tej chorobie jest to, że bardzo łatwo 

jej zwyczajnie nie zauważyć. A mianowicie chodzi o moment, gdy u osoby chorej objawy są mało 

wyraziste lub co gorsze kiedy osoba chora je ukrywa. Zdarza się tak, że osoba taka nie ma wystarcza-

jącej wiedzy na temat depresji by stwierdzić o tym, że sama ją ma. Osoba taka może funkcjonować 

obok nas a i tak nikt nie zauważy żadnej nieprawidłowości w jej zachowaniu. Depresja jest drażliwym 

tematem z powodu samobójstw, które niestety się zdarzają. Jest to najsmutniejszy aspekt tego tematu. 

Dlatego walka z depresją jest tak ważna. Osoba chora powinna udać się do specjalisty, stosować się do 

jego zaleceń. Tak jak we wszystkim pomocny jest sport, tak i tutaj wspomaga leczenie. Warto w tym 

wszystkim znaleźć pasję, która zajmie nasz czas. W obecnych czasach, czasach (pandemia) depresja 

będzie coraz częstszym zjawiskiem, dlatego każdy powinien zapoznać się z tym tematem, by nigdy 

nikt chory nie usłyszał: „Wyjdź na dwór, to ci przejdzie”. 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Autor: Oskar Guławski, IB 
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Jak pomóc osobie chorej na depresję?  

Depresja to powszechny problem dzisiejszego świata, szczególnie w obliczu panującej 

pandemii koronawirusa, gdy każdy z nas jest zmuszony do siedzenia w domu. Okazuje się, że 

największą część chorujących na depresję stanowią dzieci, już w wieku przedszkolnym trafiają się 

przypadki depresji.. Wielu ludzi widząc, że z jakąś osobą jest coś nie tak myśli, że jest leniem, 

ponieważ nic nie robi, nic nie sprawia jej przyjemności. Takie podejście jest najgorszym, jakie może 

być w stosunku do osoby chorej na depresję. Gdy widzisz, że ktoś z twoich bliskich jest smutny, nic 

nie sprawia jej przyjemności lub ma problemy ze snem porozmawiaj z nią,  ponieważ może cierpieć 

na depresję, którą się leczy. Jak więc pomóc takiej osobie? 

 Przede wszystkim nie odwracaj się od takiej osoby i nie rób sobie z niej ,,jaj”. Nie mów, że 

jest leniwa, ponieważ nic nie robi. Spróbuj zachęcić tę osobę do jakiegoś interesującego zajęcia, które 

może ją zaciekawić. Jeżeli twoje działania nie przynoszą skutków, to nic. To normalne, że osobę z 

depresją nie interesuje żadne zajęcie. Bardzo ważne jest też, żebyś utrzymywał cały czas z taką osobą 

kontakt. Gdy ktoś ma depresję, to potrzebne mu są kontakty z innymi. Po dłuższym czasie samotności 

osoba taka może mieć myśli samobójcze, dlatego ważne jest, aby utrzymywać z chorym kontakt. W 

innym wypadku wydarzyć się może tragedia. Zwykłe wyjście do parku, kina czy gdziekolwiek na 

spacer może sprawić przyjemność osobie chorej na depresję. Często jest też tak, że inni widząc osobę 

smutną, samotną w szkole czy w jakimkolwiek miejscu po prostu się z niej wyśmiewają. Gdy jesteś 

wtedy z tą osobą, nie dopuszczaj, aby była obiektem do wyśmiewania. Przetłumacz innym, że nie 

można się śmiać z nikogo, ponieważ nie wiadomo, jaka ta osoba jest i czy jest w pełni zdrowa. Przede 

wszystkim ty nie osądzaj ani nie krytykuj tej osoby. Jeżeli jesteś jego przyjacielem, to może poczuć się 

urażony i bardziej samotny, a co za tym idzie, depresja u takiej osoby może się pogłębić. Choć 

osobom chorym raczej nie powinno się udzielać rad, to ja bazując na własnych doświadczeniach mogę 

zapewnić cię, że twoja pomoc może pomóc wyjść komuś z depresji. Ważną rzeczą jest również pomoc 

takiej osobie w najzwyklejszych obowiązkach, np. w rozwiązaniu zadania z matematyki lub 

przypomnienie, że jest coś zadane.  

Kluczową rzeczą w pomocy osobie chorej na depresję są oczywiście wizyty u psychologa czy 

psychiatry. Jeżeli ta osoba nie ma z kim chodzić na wizyty, to nie bój się iść z nim, ważne jest jedynie 

aby (gdy chora osoba nie ma ukończonych 18 lat) na wizytę zapisali i opłacili rodzice chorej osoby. W 

większej części przypadków osoba korzystająca z pomocy psychologa/psychiatry wychodzi z depresji. 

Jeżeli chodzi o moje inne porady dotyczące pomocy, to nie rozmawiaj cały czas z chorą osobą o jej 

chorobie, żeby nie obciążać jej głowy. Rozmawiaj o tym co zawsze tzn. na wszystkie codzienne 

tematy, śmiej się, wygłupiaj, staraj się mówić jednym tonem, unikaj tonu nadmiernie 

zaniepokojonego, dramatycznego i poważnego. Po prostu zachowuj się i mów normalnie. No i 

zgadzam się z tym, że depresja nie powinna być tematem tabu, więc nie bój się spytać chorego jak się 

dzisiaj czuje i nie przejmuj się gdy nie dostaniesz odpowiedzi lub dana osoba odpowie od niechcenia.  

 Wydaje mi się, że dzięki powyższym radom będziesz umiał pomóc komuś, gdy dowiesz się 

lub po prostu zauważysz, że jest z nią coś nie tak. Z własnego doświadczenia wiem, że warto pomagać 

takim osobom, bo twoja pomoc może być dla niej bardzo ważna. Więc pomagajmy, rozmawiajmy z 

takimi osobami i nie bądźmy obojętni. DOBRO WRACA!!! 

 

 

Autor: Dominik Horabik. 

IB 
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Co z tą depresją? 

 

Każdy z nas chociaż raz w życiu miał chwilę słabości. Albo ktoś nam złamał serce lub dostaliśmy 

pierwszą jedynkę w dzienniku. Znamy uczucie bezradności i moment, w którym nie możemy już nic 

zrobić z faktem dokonanym. Czy warto jednak płakać nad rozlanym mlekiem? Czy aby na pewno 

siedzenie całymi dniami w pokoju, stawanie się coraz bardziej zamkniętym w sobie, pogodzonym ze 

swoją porażką, może być dobrym rozwiązaniem?  

     Depresja, stany lękowe, budzenie się z atakiem paniki - coraz częściej spotykamy się z tymi 

problemami wśród młodzieży. Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba posiadająca myśli 

samobójcze dostaje pocieszenie od typowego Kowalskiego ,,no młody, nie przejmuj się, jak będziesz 

w moim wieku, to dopiero będziesz mieć problemy”. I szczerze - nie życzę nikomu takiego 

potraktowania. Może faktycznie wizja płacenia podatków i rachunków nie jest kolorowa, ale jednak z 

takimi ludźmi trzeba zachowywać się ostrożnie. Nie jestem psychologiem, jednakże bazuję na moich 

doświadczeniach. Warto być wyrozumiałym - weźcie sobie tę radę do serca. 

    Osoby z depresją dzielimy na dwie grupy: tych, którzy faktycznie się z nią zmagają i tych, którzy 

tylko i wyłącznie udają, że ją mają na rzecz zwrócenia na siebie uwagi. Wiele razy spotykałam się z 

tym drugim typem ludzi, zwłaszcza w grupie rówieśniczej. Ich schemat działania jest bardzo prosty. 

Krok 1.: Wstawienie zdjęcia na portal społecznościowy typu Instagram czy Snapchat w momencie gdy 

płaczą. Krok 2.: Czekanie na wiadomości od swoich przyjaciół o treści ,,Co się stało?”. Krok 3.: 

Nieodpisywanie im, aby jeszcze bardziej się martwili, no i na sam koniec krok 4.: Rezygnacja z 

przysłowiowej depresji. Warto uzmysłowić przede wszystkim nastolatkom, że istnieje różnica między 

chwilowym, złym nastawieniem a chorobą, w której persona nie ma sił wziąć do ręki telefonu.  

    Jak zatem rozpoznać w naszym towarzystwie człowieka z takimi lękami? Owa jednostka przede 

wszystkim odznacza się przewlekłym zmęczeniem, przeplatającym się ze smutkiem i złością. Warto 

dodać, że charakterystycznym zachowaniem jest bardzo negatywny i krytyczny obraz rzeczywistości, 

jak i również problemy z koncentracją czy też utrata apetytu, z którą wiąże się anoreksja. Bardzo 

znanym zjawiskiem są też myśli samobójcze, ciągłe wmawianie, że jest się beznadziejnym. W 

związku z tym, co zrobić, gdy mamy do czynienia z  takim przypadkiem? Na pewno nie zostawiać go 

na tak zwanym ,,lodzie”. Nie warto udzielać rad ani oceniać. Należy wspierać, rozmawiać o depresji 

otwarcie, pytać jak dana osoba się czuje, kibicować podczas leczenia. Takie gesty są na pewno 

pocieszające i dają wiele otuchy, a tym samym człowiek nie odnosi wrażenia samotności, które 

najbardziej przytłacza. 

    Skąd bierze się ten stan? W większości przypadków przez swoje własne błędy, za które trzeba 

ponieść konsekwencje. Dużo też zależy od personalnej psychiki i tego, jak ktoś jest stabilny 

emocjonalnie oraz umie zachować ,,zimną krew”. Powodów depresji jest wiele, począwszy od 

nieudanego związku, kończąc na dokuczaniu w szkole.  

   Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile osób w naszym zasięgu może cierpieć na tę formę 

przygnębienia. Nawet do 20% w grupie młodzieńczej (czyli w 30-osobowej klasie nawet 6 osób może 

mieć objawy depresji). Z roku na rok coraz więcej moich rówieśników zapada na tę okrutną, 

dobijającą chorobę. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że na świecie skala nienawiści wobec 

innych wzrasta wyjątkowo szybko. Niewyobrażalne stało się faktem. Zatem należy dbać o swój stan 

psychiczny i być odpornym na wszelkie zaczepki czy to w świecie rzeczywistym, czy wirtualnym. 

Prowokatorzy tylko czekają, aby zniszczyć mentalnie kolejną ofiarę. 

Autor: Martyna Kwiatkowska, IID 
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Rzeczywistość a język – potężne narzędzie                                                                                                                                                                               

do kontroli każdego 

    

Na świecie istnieje około siedmiu tysięcy języków (wliczając w to dialekty, różne formy, rozbieżno-

ści, wynikające z czynników kulturowych, czy geograficznych). Jest to bardzo ciekawy fakt, w jaki 

sposób my – ludzie, jesteśmy w stanie odbierać otaczająca nas rzeczywistość. Już na samym wstępie, 

pozwolę sobie tutaj zacytować Nikolę Teslę, jeden z najwybitniejszych umysłów, jakie stąpały po tej 

planecie:  

 

"Wojny będą trwały, dopóki nie zniknie fizyczna przyczyna ich nawrotów, którą jest w ostatecznym 

rozrachunku rozległość planety, na której żyjemy. Jedynie usunięcie dystansu w każdej dziedzinie - 

transmisji wiedzy, transportu ludzi i zasobów oraz transportu energii, pewnego dnia zapewni trwałość 

przyjaznych stosunków. To czego najbardziej teraz potrzebujemy, to bliższy kontakt pomiędzy ludźmi i 

społecznościami z całej Ziemi oraz zniesienie tego fanatycznego oddania ideałom narodowego egoi-

zmu i dumy, co zawsze podatne jest pogrążyć świat w prymitywnym barbarzyństwie.” 

 

Oczywiście, jest to bardzo satysfakcjonujący cytat dla takiego kosmopolity jak ja, jednak nie 

chodzi mi tutaj o udowodnienie moich racji i stawianie się ponad drugiego człowieka, który nie zga-

dza się bądź ma wątpliwości, czy wspomniany przeze mnie pogląd jest adekwatny do wyznawanych 

przez taką osobę wartości. Chcę jedynie zwrócić uwagę, poprzez ten cytat, że istnieją pewne podziały 

(choćby tytułowy „język”), który może powodować zbędne poróżnienia i ograniczać spójność oraz 

pojednanie naszej cywilizacji. Ponieważ, wbrew pewnym ideologiom, faktem jest to, że bez względu 

na kolor, wyznanie czy miejsce zamieszkania, wszyscy jesteśmy ludźmi - gatunkiem, który powinien 

trzymać się razem.  

Jestem zdania, że język jest jednym z większych utrudnień do osiągnięcia wspomnianego 

przeze mnie, celu (w sensie pojednania całego gatunku).  

Dla ugruntowania mojej tezy (zawartej w tytule tekstu) wykorzystam teorię lingwistyczną, 

opracowaną przez doktorów: Edwarda Sapir’a, oraz Benjamin’a Lee Whorf’a (hipoteza Sapira-

Whorf’a). 

Jest to prawo relatywizmu językowego, czyli hipoteza lingwistyczna głosząca, że używany język 

wpływa w mniejszym lub większym stopniu na jedność i spójność myślenia. Jej dwa główne założenia 

to determinizm językowy oraz relatywizm językowy (wiem, naukowe brednie):  

Pierwsze z nich uważa, że język jako system znaków wytworzony przez społeczeństwo, w 

którym wychowujemy się od dzieciństwa, kształtuje nasz sposób postrzegania otaczającego nas świa-

ta. 

Drugie mówi, iż wobec różnic między systemami językowymi, które są odbiciem tworzących 

je odmiennych środowisk, ludzie myślący w tych językach rozmaicie postrzegają świat. W skrócie to 

otaczające nas społeczeństwo kreuje nazwy oraz znaczenia, jakimi w dniu dzisiejszym się posługuje-

my, myślimy a nawet marzymy.  

Jednym z przykładów może być przytoczenie tutaj różnic w opisywaniu pewnych zjawisk po-

godowych: Eskimosi, mając nieustanną styczność ze śniegiem, wyodrębniają dużo więcej nazw śnie-

gu, niż osoby żyjące wśród innych kultur, na przykład – w Polsce. Taki na przykład: Aput – w wolnym 

tłumaczeniu oznaczałby… śnieg na ziemi. Dziwne prawda? Albo Qana – czyli spadający śnieg. W 

naszych głowach od razu pojawia się myśl: „Ale po co to?” Albo „jakie głupie nazewnictwo!” W sęk 

w tym, że Aput… to Aput. W naszym słowniku nie znajdziemy odmian śniegu – z pewnością nie tak 

dokładnie opisanych, jak wśród mieszkańców Grenlandii. Jeśli w głowie pojawiły się tego typu pyta-

nia, to doszło do tzw. dysonansu poznawczego – nasz mózg dał nam odczuć, że dostał pewne sygna-

ły, sprzeczne, z dotąd rozumianym przez nas światem. Poznając, oraz doświadczając tego, co oma-

wiani Eskimosi, zaczęlibyśmy postrzegać świat w taki sam sposób, jak te koczownicze ludy.  
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Bardziej przystępnym przykładem, może się okazać film z 2016 roku pt. „Arrival” , tłumacząc 

na nasze: „Nowy początek” (kolejny przykład niejasności językowych, jaki możemy zauważyć w ży-

ciu codziennym).  

Czy film ten jest tylko ambitnym podejściem do tematu tzw. „pierwszego kontaktu”? Jak się 

okazuje, praca Denisa Villeneueve’a, zaprasza nas do głębszego poznania istoty relacji i ich znaczenia 

w życiu. Po pierwszych spotkaniach z obcymi (nazywanymi heptapodami) główna bohaterka: doktor 

Louis, dowiaduje się, że język mówiony, jak i język pisany heptapodów, nie są jednoznaczne. Język 

pisany obrazuje, bardziej złożone, wielowymiarowe przesłanie. Oznacza to, że atramentowe pikto-

gramy układające się w zamknięte koło – zbudowane są z wielu mniejszych form, o wielu znaczeniach 

ze spójnym przekazem.  

Kształt pisma obcych ma duże znaczenie, dla zrozumienia ich postrzegania świata. Zamknięte 

koło, niczym samo-pożerający się wąż (nazywany w symbolice Uroborosem) symbolizuje jedność 

oraz nieskończoność. Jednak wróćmy do samego języka. Aby umieć się nim posługiwać, należy zro-

zumieć proces komunikacji jako zamknięty od samego początku. Jak to analizować? W filmie podana 

jest wskazówka, jakoby tworzenie tak skomplikowanego sformułowania podobne było do zapisywania 

zdania lewą oraz prawa ręką – z lewej oraz prawej strony. Jest to praktycznie niemożliwe dla naszego 

wyobrażenia, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć punktu zetknięcia się naszych długopisów – czyli 

zakończenia. Dr. Louis, która wnikliwie ucząc się poszczególnych, nawet prostych zwrotów języka 

heptapodów, powoli zaczyna rozumieć, że posługiwanie się tym językiem zmienia również funkcje 

poznawcze.  

W skrócie: nieliniowość języka, którym się posługuje, powoduje u niej coraz większe oddale-

nie od ludzkiego pojmowania czasu. Okazuje się, że język rasy obcej może nauczyć innych nowego 

postrzegania rzeczywistości, a konkretnie poznania czasu. Ale nie będę się nad samą kwestią „czasu” 

tutaj pochylał, ponieważ temat – pojmowania czasu – przeze mnie, zasługuje na oddzielny materiał. 

Chcę zobrazować, jakie znaczenie ma język, którym się komunikujemy, piszemy oraz myśli-

my. Gdyby stworzyć jeden wspólny język? Oczywiście Esperanto było taką próbą, jednak mówię o 

systemie, który nie dość, że byłby przystępny dla każdego, ale również czerpał wszystko co najlepsze 

z każdego języka – albo chociaż większości. Trwałoby to lata, a praca nad dialektem poświęciłaby 

wiele istnień (w znaczeniu ilości ludzi, nie śmierci). Ale wierzę, że ludzie byliby w stanie opracować 

klucz na tyle obiektywny oraz pełny, aby można było nawiązać dawno zapomniane przez ludzkość 

więzi, w których nawet psy czy koty są bardziej zaznajomione.  

Ale dlaczego język jest tak świetnym narzędziem do kontroli? Cóż, gdy czegoś nie umiesz 

opisać, to tego nie ma, prawda? A przynajmniej w większości przypadków ta zasada się sprawdza. 

Narzędzia takie jak cenzura, które ograniczają nasze opisywanie pewnych zjawisk lub odwrotnie. 

Tworzenie nazw czy słów, mających „wszczepić” w społeczeństwo nowe przekonania, czy zmienić 

patrzenie na dotychczasowy świat, mogą być bardzo destruktywne. Również przeinaczanie znaczeń 

jest teraz bardzo modnym zabiegiem autocenzury. Ostatnio można zauważyć pewien „trend” w pięt-

nowaniu słów, które opisują pewne mniejszości. Słowa takie jak „murzyn”, albo „Żyd” są uznane za 

rasistowskie, pod pretekstem: „złego wydźwięku”. Mimo że wystarczy zajrzeć do jakiegokolwiek 

słownika języka polskiego, by zauważyć, że słowo to samo w sobie jest neutralne. Jeśli ktoś chce się 

spierać, zachęcam najpierw do otwarcia książki – dodatkowy zastrzyk podstawowej wiedzy nikomu 

nie zaszkodzi.  

Oczywiście, określenia te mogą zostać użyte w negatywnym znaczeniu, ale zasada tutaj panu-

jąca jest równoległa do zasad obchodzenia się z bronią (zabawne, że jest powiedzenie: „słowa ranią” 

albo „słowa niekiedy są gorsze od broni”) – takich narzędzi można użyć w celu ochronnym, jak i w 

zranieniu drugiej osoby. Jednak pewne słowa, jak i broń, nie są ani dobre, ani złe. To od nas zależy, 

jak je wykorzystamy.  

Lubię się czasami pośmiać z naszych czasów, ponieważ wiem, jakie mam szczęście, że pew-

nych ludzi już z nami nie ma. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Stalin wciąż żył i panował w Ro-

sji. Jak wiele zasobu ludzkiego mógłby zaoszczędzić, gdyby widział, jak dzisiaj ludzie nawet w swo-

ich głowach, maja opory przed wypowiadaniem pewnych słów, czy pojęć. Dzisiaj nie potrzeba siły, by 

zmusić grupę ludzi do cenzurowania samych siebie. Nie dość, że sami będą się ograniczać, to jeszcze 

nawzajem pilnować, aby pewne niewygodne słowa nie pojawiały się w przestrzeni publicznej, w do-

mach, czy nawet głowach. Zasadę tę znakomicie opisał Orwell w powieści „Rok 1894”. 
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Jest to mechanizm genialny z punktu strategicznego: minimalizacja kosztów i maksymalizacja 

skutków. Zdaję sobie sprawę, że istnieją pewne określenia „specjalnie” piętnujące pewne osoby, czy 

zachowania, co tylko ukazuje jak słowa potrafią być niebezpieczne. W przeciwieństwie do nich, nie 

znam broni, która by zabijała, czy poważnie raniła tylko „dobrych ludzi”.   

 
 

 

Nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że język, którym się posługujemy w jakiś sposób nas 

definiuje, opisuje nasz charakter, to jacy jesteśmy i co myślimy. Język polski jest jednym z trudniej-

szych języków świata, spędza sen z powiek obcokrajowcom, którzy się go uczą. Wynika to z tego, że 

nasz ojczysty język jest dużo bardziej skomplikowany niż na przykład powszechny prawie na całym 

świecie język angielski. Ale dlaczego uważam, że język, którego naturalnie używamy do porozumie-

wania się definiuje nas w jakimś stopniu? Moim zdaniem wynika to z tego, że każdy język naturalnie 

przypisany jest do określonej grupy ludzi zamieszkujących daną szerokość geograficzną. Porozumie-

wając się w ojczystym języku, uczymy się sztuki wysławiania, budowania zdań i wygłaszania wła-

snych poglądów. W naszym przypadku jest to język polski. Mimo tego że wśród innych wyróżnia się 

dużym skomplikowaniem, to cieszę się, że jest mi dane operować tym językiem. Wiele osób narzeka 

na takie rzeczy jak przypadki, na ilość wyjątków itp. Moim zdaniem właśnie to jest piękne w polsz-

czyźnie. Jest unikalna, ma swój charakter i ten właśnie charakter przenosi się na potencjalnego użyt-

kownika. Język polski bardzo mocno ewoluował na przestrzeni lat, wiele słów wypadło z użytku lub 

zmieniło swoje znaczenie, zmienił się też w jakimś stopniu sposób budowy zdania oraz cała składnia. 

Mimo tych różnic raczej większy procent Polaków zrozumie treść starszych dzieł literackich i uzna 

dawną polszczyznę za coś naprawdę pięknego. 

Gdy myślę o wyjątkowości języka polskiego i jego zdolności do kształtowania ludzi, od razu 

przychodzi mi do głowy, że w aktualnej sytuacji terytorialnej, w naszym kraju można znaleźć wiele 

odmian języka polskiego. Przykładowo jeżeli osoba z Mazowsza pojedzie w góry, to od razu zobaczy 

różnicę, nie tylko w sposobie wysławiania się, lecz samego zachowania osób mieszkających na połu-

dniu kraju. Działa to oczywiście w drugą stronę, kiedy osoba na co dzień mieszkająca w górach lub na 

przykład na Śląsku przyjedzie do Warszawy, to różnica w zachowaniu i sposobie kształtowania wy-

powiedzi jest zauważalna gołym okiem. Zaraz po różnorodności zależnej od położenia geograficznego 

można przywołać po prostu fakt, że nasz język jest bardzo różnorodny sam w sobie. Moim zdaniem 

nasz ojczysty język jest bardzo charakterny i tą charakterność właśnie przekazuje bezpośrednio nam. 

Powinniśmy szanować język polski, zwłaszcza przez wgląd na to, ilu ludzi zginęło broniąc go i wal-

cząc o to, abyśmy mieli szansę posługiwać się nim na co dzień, uczyć się go w szkołach i nie bać się 

żyć normalnie.  

 

 

 

 

 

Autor: Hubert Zapolski, 2Dg  

Autor: Weronika Gumulińska, IIDg 
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Ursula K. Le Guin, Ziemiomorze 

 

Chcę Wam przedstawić jedną z moich ulubionych książek, której 

fabuła tak mnie wciągnęła, że ciężko było mi się od niej ode-

rwać nawet na jedzenie. "Ziemiomorze" napisane przez Ursule 

K. Le Guin to jedno z dzieł, które albo pokochasz, albo zniena-

widzisz. Nie ma nic pomiędzy. Trudno w krótkiej recenzji choćby 

streścić, co czułam czytając tę książkę. Musicie sami sięgnąć po 

„Ziemiomorze”, by przekonać się, z czym macie do czynienia i 

poczuć jego unikatowy charakter. 

Właściwa historia Ziemiomorza rozpoczęła się gdy Ursula 

wydała powieść "Czarnoksiężnik z archipelagu". Rozpoczęła wtedy cykl, którego ukończenie 

zajęło jej ponad 30 lat. Liczące blisko 950 stron jednotomowe wydanie "Ziemiomorza" to 

zbiór prawie wszystkich prac autorki poświęconych stworzonemu przez nią światu. Piszę 

"prawie", ponieważ w tomie nie znajdziemy dwóch opowiadań z 1964 roku, w których au-

torka przedstawiła koncept świata, choć nie wspomniała o żadnym z bohaterów głównego 

cyklu. W tomie znajdziemy więc 5 powieści: "Czarnoksiężnik z archipelagu", "Grobowce Atu-

anu", "Najdalszy brzeg", "Tehanu" i "Inny wiatr" oraz 5 opowiadań. 

Głównym bohaterem "Ziemiomorza" jest czarnoksiężnik Ged zwany Krogulcem, a poszcze-

gólne tomy serii opowiadają jego losy od najmłodszych lat i pierwszych kroków stawianych w 

świecie magii, aż po czasy gdy stał się najpotężniejszym magiem w Ziemiomorzu. 

Jeśli ktoś mieni się miłośnikiem fantasy, powinien przeczytać tę książkę. Pamiętajmy, że fan-

tasy to nie tylko Tolkien i Martin. „Ziemiomorze” to absolutna klasyka gatunku fantasy, która 

bez problemu dorównuje znanym dziełom. Może na samym początku odstraszyć długością 

opisów dotyczących świata, zamieszkujących go stworów czy snów, które stanowią ważny 

element całej opowieści, ale nie dajmy się. Im dalej w las, tym ciekawiej – historia jakby nas 

pochłaniała. 

Mnie ten świat pochłonął całkowicie i z serca, serdecznie zachęcam do przeczytania. Jest to 

książka na wiele długich wieczorów, pomimo tego, po przeczytaniu żałowałam, że to już 

koniec historii. Na pewno jeszcze niejeden raz przeczytam “Ziemiomorze”. Może sięgniemy 

po nią wspólnie? 

 
Poleca:  Julia Chojecka, 2Dg 
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Koalicja 276- kolejny twór Platformy 

Obywatelskiej 

 

 

O co chodzi? 

6 lutego bieżącego roku przedstawiciele największej partii opozycyjnej w Polsce przedstawili swój 

kolejny plan na obalanie i przejęcie władzy. Główną rzeczą, która była poruszana przez Borysa Budkę 

i Rafała Trzaskowskiego, niedoszłego prezydenta, była nieudolność obecnej władzy, tak w sprawie 

pandemii koronawirusa, jak i innych aspektów rządzenia państwem. Plan, który został przedstawiony 

zakłada utworzenie wielkiej, wspólnej koalicji opozycyjnej, w której skład wchodziłyby takie ugru-

powania jak, na przykład: PSL, LEWICA, sama Koalicja Obywatelska, jak i Polska 2050, czyli nowy 

ruch Szymona Hołowni. Należy wspomnieć, że Pan Hołownia mówi, że nie wiedział nawet o takim 

pomyśle przed konferencją. 

Czy Platforma, wie co robi? 

Przez 8 lat rządów PO można było się przyzwyczaić, że nie byli oni najlepszymi kandydatami na za-

rządzanie państwem, jednak teraz pojawia się pytanie: „Czy po tylu latach, w polityce, na pewno wie-

dzą jak ona działa?”. Otóż chodzi o to, że Platforma uważa, że jeżeli połączy wszystkie siły opozycyj-

ne razem z ich elektoratem, to w następnych wyborach miałaby wygrać. Jednak Platforma nie zasta-

nowiła się nad tym, że wyborcy przykładowego PSL-u nie będą już chcieli głosować na twór, do któ-

rego należą partie, które popierają zabójstwa dzieci nienarodzonych. Albo wyborcy Lewicy nie będą 

chcieli głosować na koalicję, gdzie może są ich przedstawiciele, ale zaraz obok jest Polska 2050, która 

różni się od nich poglądowo. Innym faktem natomiast jest to, że PO już raz wprowadziła taką koalicję, 

a chodzi tu o Koalicję Europejską, do której należały: PSL, SLD czy Nowoczesna, wchłonięta później 

przez Platformę. Inicjatywa ta zakończyła się klapą, a „276” zapewne pójdzie w jej ślady, na co mam 

szczerą nadzieję. 

Oskarżenia i hipokryzja Platformy Obywatelskiej. 

Postawę, którą objęli przewodniczący Platformy Obywatelskiej na konferencji to niekończące się 

oskarżenia wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz tak samo niekończące się obietnice. Borys Budka 

mówi, jak w złej sytuacji znajduje się polski system opieki zdrowotnej. Bądź co bądź jest to prawdą, 

jednakże chyba zapomniał dodać, jak bardzo kulał już w latach 2007-2015. Rafał Trzaskowski, mó-

wiąc o wycięciu masy drzew w Białowieskim Parku Narodowym, zachowuje się co najmniej, jakby 

zapomniał o wielkich wycinkach w Warszawie, mieście, którym zarządzała wcześniej Hanna Gron-

kiewicz-Waltz, jedna z twarzy Platformy. Innym przykładem hipokryzji lub objawem demencji są 

słowa pana Budki: „Platforma Obywatelska jest partią zmiany, zawsze wspólnie z wami zmienialiśmy 

Polskę”. To prawda, Platforma zmieniała Polskę, tyle że przez 8 lat swoich rządów, na gorsze. W koń-

cu jak inaczej można nazwać skok na OFE, podniesienie wieku emerytalnego, cały sposób prowadze-

nia polityki, który wypłynął na taśmach z 2013 r., afera Amber Gold. 

 

Obiecują oni odpolitycznienie prokuratury, tak jak Try-

bunału Konstytucyjnego. Planują usprawnić KRS, a tak-

że jak sami mówią: „Wyrwać Sąd Najwyższy z łap poli-

tyków”. Pytanie brzmi, dlaczego te wszystkie rzeczy 

zdarzały się za czasów Platformy? Sąd Najwyższy i jej 
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pierwsza prezes do 2020, Małgorzata Gersdorf, była i jest sympatyzującą osobą ze środowiskami Plat-

formy. I to się nazywa „wyrwanie Sądu Najwyższego z łap polityków”? Czy może Trybunał Konsty-

tucyjny, którego prezesem przez 6 lat, od 2010 był Andrzej Rzepliński, przyłapany, razem z Panią 

Gersdorf i całą śmietanką Platformy Obywatelskiej, kiedy wychodził z Biura Krajowego Platformy 

Obywatelskiej, nieopodal Sejmu, to były właśnie apolityczne, niezależne i „wyrwane z łap polity-

ków”, sądy, czyż nie?  

(od lewej: Andrzej Rzepliński, Włodzimierz Czarzasty (SLD), Jerzy Wenderlich 

Małgorzata Gersdorf, z przodu widać Borysa Budkę) 

Czy Koalicja 276, ma szansę na wygraną, w najbliższych wyborach? 

Borys Budka mówi, że razem cała opozycja da radę, wygra z PIS-em. Ja jednak nie ferowałbym wyni-

ków, ponieważ na razie ta koalicja wydaję się zwykłą koncepcją. Kiedyś, jak już wspomniałem, mieli-

śmy epizod z „wielką” Koalicją Europejską, która dała plamę. Ja osobiście uważam, że jeżeli doszłoby 

już do takiego zjednoczenia, to najmniejszy konflikt, kłótnia doprowadzi do upadku nowej formacji, a 

kością niezgody, która najszybciej się pojawi, będzie spisywanie list wyborczych i to, kto miałby za-

siadać w parlamencie, ilu posłów z każdej partii. Pozostaje nam jedynie czekać i śledzić dalsze wyda-

nia w tej sprawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Wyszkowski, IB 
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Media chcą wolności 

 Chyba nikt z nas nie spodziewał się tego, co dziś zastaliśmy w telewizji. W Polsce jest na-

prawdę wiele strajków w ostatnim czasie. Sytuacja nie jest prosta, mimo że sytuacja w większości 

polskich domów wyglądała identycznie: wstajesz, robisz kawę, włączasz telewizor i widzisz… no 

właśnie, nic nie widzisz, jedynie napis ,,strajk’’ lub ,,media bez wyboru’’. Wydaje mi się, że nikt nie 

spodziewał się takiego obrotu sytuacji. 

 Wszystko to przez jedną, pozornie błahą, ustawę, która tyle dziś 

namieszała. Projekt ustawy uformował się na początku lutego, więc sy-

tuacja nabrała tępa i już 10 lutego wiele kanałów telewizyjnych zawiesiło 

swoją działalność. Ustawa mówi o wprowadzeniu składki z tytułu re-

klamy internetowej oraz konwencjonalnej. Wszystko opiera się na przy-

chodach Narodowego Funduszu Zdrowia i na stworzeniu Funduszu 

Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w mediach. Mówią nam, 

że połowa wpływu z owych składek od reklam ma być przeznaczona dla 

Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 Do strajku przyłączyło się wiele dużych stacji telewizyjnych m.in. Canal+, Helios, TVN oraz 

Dziennik Wschodni. Strajk planowo odbywa się tylko 10 lutego, lecz jeśli mam być szczera myślę, że 

sytuacja jeszcze się mocno rozwinie i odbije nawet za granicą. Strajk nie kończy się tylko na kanałach 

telewizyjnych, toczy się to również na różnych stronach informacyjnych. Wszystko jest dla naszego 

dobra, tak mówi rząd, lecz myślę, że nie jesteśmy w stanie zbadać tego w tak dokładny sposób. Zoba-

czymy jak wszystko się potoczy.  

 Mimo tak krótkiego czasu w sprawie wypowiedziało się naprawdę wiele osób. Poseł Tomasz 

Trela dodał post na Twitter’a z krótkim, ale chwytliwym napisem ,,Murem za Wolnymi Mediami’’. 

Większość osób popierających strajk dodaje na swoje portale społecznościowe tylko proste zdjęcie – 

czarne tło i biały napis – MEDIA BEZ WYBORU. O sprawie wypowiedział się również Michał Ko-

bosko: ,,Pełna solidarność z protestem polskich mediów. Ich odbiorcy muszą zrozumieć, że to oni 

najwięcej stracą na przemianie telewizji, gazet i portali w klony TVP i media Orlenu. #MEDIABEZ-

WYBORU’’. Jego wypowiedź również wstrząsnęła częścią internautów. Nic nowego, że Twitter w 

każdej ,,polsko-polskiej wojnie’’ jest listonoszem dla naszych rodaków. To, co teraz dzieje się w In-

ternecie jest naprawdę niesamowite. Jeśli chodzi o Twitter’a, to przeglądając go rano nie mogłam tra-

fić na ani jeden post, 

który nie dotyczy owe-

go strajku.  

     Został napisany 

również otwarty list do władz Rzeczpospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych, w którym 

sygnatariusze napisali, czym skutkuje wprowadzenie składki dla mediów. W liście sygnatariusze 

mocno naskoczyli na władze Rzeczpospolitej Polskiej i uzasadniali zły pomysł takimi argumentami 

jak: obciążenia firm, zwiększone obowiązki oraz późniejsze problemy z walką z Covid-19. Czy to 

dobre argumenty? Nie wiem, wszystko rozwinie się na przestrzeni kilku dni, tygodni, gdy zacznie się 

o tym mówić w telewizji, a nie tylko w Internecie i różnych, luźnych postach na Twitterze, Facebooku 

czy też Instagramie. Sądzę, że musimy czekać na wypowiedzi większej ilości polityków i oficjalnego 

wejścia tej ustawy, aby wypowiedzieć się, czy wszystko potoczy się dobrze czy też nie. 

 Reasumując, ustawa jest z jednej strony dobrym pomysłem na zasilenie NFZ, z drugiej zaś nie 

trudno jest osłabić media. Pamiętajmy, że to tylko plany ustawy, a strajki zawsze mogą coś zmienić. 

Autor: Oliwia Runo, IB 
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Odwołując się do ideologii pozytywistycznej, zanalizuj na podstawie fragmentu „Lalki” Bole-

sława Prusa poglądy Wokulskiego na temat Paryża. 

„Lalka” Bolesława Prusa jest jedną z wielu powieści polskiego pozytywizmu. Cechy tej 

epoki, takie jak praca organiczna czy praca u podstaw wydają się dosyć klarownie przedsta-

wione w tym dziele. Paryż uwidoczniony jest jako kraj narodzin cywilizacji, miasto, które daje 

szansę na rozwój nauki i społeczeństwa.  

Stanisław Wokulski przybywa do 

Paryża zniechęcony i rozczarowany bra-

kiem zainteresowania Izabeli Łęckiej jego 

osobą. Na początku uważa, że miasto jest 

jednym wielkim chaosem, lecz już po 

krótkiej chwili zauważa, że w olbrzymiej 

machinie, jaką jest stolica Francji (Paryż), 

nic nie dzieje się przypadkowo. Każdy 

element pełni jakąś rolę. Jest zaskoczony 

wielkością i żywotnością miasta, które w 

przeciwieństwie do Warszawy jest doskonale zorganizowane i pełne przeróżnych bodźców.  

Wokulski był typowym pozytywistą. Pracę traktował jako podstawową wartość i wy-

znacznik użyteczności człowieka. Dlatego też właśnie ten aspekt bardzo mu zaimponował u 

paryżan, z którymi się utożsamiał. Jak sam mówił, Francuzi „nadzwyczajnie pracują, po szes-

naście godzin na dobę, bez względu na niedzielę i święta”. Ich działania przypominają pracę 

„pszczół budujących regularne plastry, mrówek wznoszących ostrokrężne kopce albo związ-

ków chemicznych układających się w regularne kształty”. 

Paryż zafascynował go zarówno podejściem czysto ludzkim, jak i wykorzystaniem naj-

nowszych zdobyczy techniki. Ludzie w Paryżu nie zwracali uwagi na kontrasty społeczne, czy 

różnice kulturowe, co w Warszawie było nie do pomyślenia. Żyli w zgodzie i harmonii, nato-

miast Warszawa aż odstraszała widocznymi na pierwszy rzut oka podziałami społecznymi. 

Wokulskiemu bardzo podobało się również podejście francuzów do logicznych, użytecznych, 

ale i estetycznych rozwiązań. Wspomina o „ostatnich rezultatach mechaniki i elektrotechni-

ki” oraz o „olbrzymich kołach hydraulicznych z Saint-Maur”, które można znaleźć w tym mie-

ście.  
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Pobyt w Paryżu jest dla niego czasem rozmyślań, kontemplacji. Ulgi w cierpieniach 

nieszczęśliwemu bohaterowi nie przynoszą nawet obrazy pięknego, dziewiętnastowiecznego 

Paryża. Jedyną ucieczką od „złych” myśli związanych z Izabelą są dla niego spacery po uli-

cach, bulwarach, czy wizyty w teatrach. 

Będąc w Paryżu, Wokulski zaczął w pełni ufać i wierzyć ideologii pozytywistycznej. 

Zrozumiał, iż wszyscy są równi, a najważniejsza jest nauka i intelekt. Zachwyca się Paryżem, 

traktuje go jako wzór, do którego powinno dążyć jego rodzime miasto, Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Maciej Korciński, IIAg 
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English corner  

 

 

Weird places in the uk 

 
1. Stonehenge 

There are many weird places in the UK – Stonehenge, Avebury, crop circles, chalk figures, 

fairy-tale forests. We’d like to present you the most fascinating ones. These three texts pre-

sent Stonehenge and are the first part from the series of articles about the UK. You find a 

brief information note and two diaries, written by builders of Stonehenge, here. 

 

Stonehenge and Avebury are the most famous 

megalithic buildings in the UK. They're from the 

Neolithic and Bronze Age. Stonehenge is owned 

by the British Crown and managed by English Heri-

tage. Kromlech is situated 13 km from the town of 

Salisbury in the county of Wiltshire in southern En-

gland. It consists of stones surrounded by stones. 

The moon on it most likely symbolizes a woman 

and the sun a man.  

 

Construction diary  

February 31st 

We drew a construction plan. 

May 31st 

It’s my first month of building Stonehange. It’s 2950 BC. Me and my friend are doing the avenue le-

ading to Stonehenge. 

29th of June 

Today we did three kilometers of the avenue. Now my friend and I are doing the Hell Stone. It’s one 

of many elements on the avenue. 

July 28th 

Today I’m doing the Station Stones. 

August 31st 

Julia Pochmara 1B 
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It’s late, so I will tell you what we do. The first circle was made today. There are 30 stones with a 

diameter of 40 meters. 

September 21st 

Actually, we can’t tell why we built that. We know it protects historic buildings in the United King-

dom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diary of a builder 

I am a Briton living in England. It is unknown which year because we didn't think about it and it's pre-

history.  

Last days we’ve just put stones. They are mega heavy.  

We have to do it! Some stones are new, but when you find out they will be five thousand years old.  

We'll be building a thirty-million-hour Stonehenge! It's too much! Similarly, the purpose of building 

Avebury remains a mystery. Stonehenge was a temple where people could worship sun, a healing 

center, a burial place.  

We use rollers and sledges to carry the stones ashore, and rafts to transport them across the river.  

I’m having a hard day tomorrow. Good luck for me. 

 

 

 

Oliwia Runo 1B 

Anna Sienkiewicz IB 
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W dniach pełnych mrozu… 

 Nadszedł luty, środek zimy i jeden z najbardziej mroźnych 

miesięcy w roku. Większość osób na tę chwilę postanawia zostać 

w domach, okryć się ciepłym kocem, odprężyć się i zrelaksować. 

Jednak nie każdy może tak zrobić. Niektórzy przemierzają 

kilometry w śniegu i wietrze, w deszczu i w zimnie, i te osoby 

powinny wiedzieć jak najlepiej się ochronić. 

Podstawą są ciepłe ubrania. Ubieranie się na tzw. „cebulkę”, zarzucić na siebie podkoszulek, koszulę, 

dorzućmy jeszcze sweter i kurtkę. Na zewnątrz powinniśmy nosić tyle warstw ubioru, żeby nie 

odczuwać mrozu. Także ważne są grube, nieprzemakalne buty, uczucie przemoczonych skarpetek 

naprawdę nie jest przyjemne. Na głowę zawsze zakładać czapkę, na szyję szalik bądź chustę, na dłonie 

rękawiczki, chyba że możemy sobie pozwolić na schowanie dłoni w kieszeniach. 

Trzeba pamiętać, żeby utrzymywać mieszkanie w temperaturze pokojowej, jak zawsze. Jeśli chcemy 

się ogrzać, to nie robimy tego zaraz przed wyjściem na zewnątrz, bo może to negatywnie wpłynąć na 

nasz organizm. Spożywajmy ciepłe pełne posiłki, 3 razy dziennie, aby zapewnić sobie energię 

potrzebną do przetrwania tej zimy. Picie takich napojów, które mają w sobie imbir również może 

zapobiec przeziębieniom, a gorąca czekolada zapewne umili ciemne, śnieżne wieczory przy telewizji, 

bądź kominku. 

Zatem nieważne, gdzie przebywamy częściej, czy to na 

drogach pokrytych śniegiem i z wiatrem kołyszącym się 

nad naszymi głowami, czy to w domu, opatuleni kocem, 

wypoczywając w najlepsze kiedy za oknem panuje 

wichura, pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze. 

Teraz, podczas zimy, dbajmy o nie najbardziej. 

 

 

 

 

 

Autor: Oliwia Dobrolińska, 2Dg 
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Zimno i zimniej… - recenzja albumu „Das Tor” 
wykonawcy Paysage d’hiver 

 
Ach tak, jest zima, sypie śniegiem i bardzo chce mi się posłu-

chać czegoś, co odpowiada tym klimatom. Opcji mam wiele: 

Evilfeast, Aaskereia, Midnight Odyssey, czy Summoning. Z 

wszystkich zespołów przeze mnie słuchanych jest jeden 

projekt, który jest ponad wszystko w moich wyborach na zimę. 

Mowa tutaj o szwajarskim projekcie paysage d’hiver (dosłowne 

tłumaczenie: „Zinmowy krajobraz”), założonym w 1997 roku przez 

Winterherr’a (Tobias Möckl), znanego też z innego zespołu 

„Darkspace”. Projekt ten wykonuje „Lo-fi ambient black metal”, 

gdzie jakość nagrań jest gorsza niż inne „podziemne” dokonania. 

W muzyce pd’h mamy pełne wściekłości riffy tworzące swojego 

rodzaju falę dźwięku, doprawioną moagicznymi wręcz pasażami 

klawiszomymi, szybką pracą perkusji i wrzaskliwego wokalu, a to 

wszystko zagłuszone dźwiękami zamieci śnieżnych. Pierwszy raz z 

paysage d’hiver zetknąłem się zimą ubiegłego roku, odkrywająć 

demo „Die Festung” z 1998 roku. Od tego momentu postanowiłem 

zagłębić się w dyskografię wykonawcy i odkryłem demo „Das Tor” z 2013 roku i już przy pierwszym 

utworze zakochałem się w tym cudeńku. Demo trwa godzinę i jedenaście minut, gdzie najkrótszy 

utwór trwa 18 minut, a najdłuższy 24 minuty. Tym, którzy nie słuchają ambientu czy black metalu 

utwory będę wydawać się długie. Owszem, ale z drugirj strony mamy 20 minut niesamowitej, zimnej 

atmosferty, która dociera do naszych uszu. 

Podsumowując „Das Tor” jest niesamowitym wydaniem i jest idealne dla kogoś, kto lubi mroczne, 

zimne, atmosferyczne i Lo-fi brzmienia, to to demo, jak i inne wydawnictwa paysage d’hiver. Być 

może pierwsze wrażenia po tym albumie będą negatywne. Rozumiem to, bo sam dawałem „Das Tor” 

kilka szans, ale było to warte poświęconego czasu. 

 

Aidan „Zmora” Taylor, IB 
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 „Covid idź już sobie” 

 

Trochę czasu już siedzimy, w domach bardzo się nudzimy 

Wirus lata sobie wolny, ja wspominam dzionek szkolny 

,,Czy to dzisiaj ma mnie pytać?” - nawet nie chce się z nią witać 

O jedynce jest tu mowa,  do dziennika wpada nowa 

O pandemii kilka słówek, troszkę jest jak stado mrówek 

To jest Covid-19, lepiej co dzień nosić maskę 

Rękawiczki oraz żele, to są nasi przyjaciele 

Jak on szybko nam dorasta, już od roku krąży w miastach 

Jednak śpiewać nie będziemy, my naprawdę cię nie chcemy 

Zarażonych mamy mnóstwo, to ci starczy weź już ustąp 

Proszę Covid idź już sobie, urlop wziąłbyś - chorobowe 

 

Maciek Kłodecki, 2D 


