
 
 

 

 

  

W tym numerze:                            

 

1. Wywiad miesiąca               2                                       
2. Wydarzenia historią opisane              3 
3. Widziane okiem młodego człowieka     4 
4. O wszystkim i o niczym               5 
5. Coolturalni               6-7 
6. Młodzi o Polityce                                        8 
7. Z zeszytu uczniowskiego                         9-10 
8. English corner                                            10 
9. Młoda polska                                             11 
10. Wierszem i prozą                                 12 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Przed Wami ostatnie wydanie „Monitora Traugutta”                 

w tym roku szkolnym. Tyle się działo, a Wy ciągle 

dawaliście nam powód, by wydać kolejny numer 

czasopisma. W tym numerze m.in. sekrety z życia 

profesor Moniki Filewicz, felietony czasu pandemii –                 

w wykonaniu uczniów klasy medialnej. Ponadto słów 

kilka o Akademii Zamojskiej, wyborach 

korespondencyjnych, recenzja lekcji on-line                                 

z przewodnikiem muzealnym i wypracowanie o relacjach 

ojciec-dziecko w tekstach kultury.  

Życzymy przyjemnej lektury! 

Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 

 



 
 

Wywiad z...  

panią Moniką Filewicz 
Od podstawówki wiedziałam, że będę uczyć WF-u 

 

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela WF-u? 
Prawda jest taka, że ja od podstawówki wiedziałam, że będę uczyć WF-
u. To było moje marzenie od dzieciństwa. 
Zaczęło się od tego, że poszłam na treningi z 
koszykówki, a oprócz tego radziłam sobie 
właściwie ze wszystkimi dyscyplinami bardzo 
dobrze. Uwielbiałam to i stwierdziłam, że 
jedyną moją drogą życiową jest właśnie 
skończenie AWF-u. Raz miałam zachwianie... 
myślałam jeszcze o historii. 

 
Do jakiej szkoły Pani uczęszczała? Czy 
może Pani podzielić się jakąś historią z 
tego czasu? 
Pochodzę z Krasnegostawu. To taka mała 
miejscowość w województwie lubelskim. 
Tam chodziłam do szkoły podstawowej i do 
szkoły średniej. Konkretnie do Szkoły 
Podstawowej Nr 4, a szkołą średnią był 
Zespół Szkół Rolniczych. Kończyłam 
technikum ogrodnicze. Miałam zawsze zacięcia w tym kierunku. A moi 
rodzice pochodzili ze wsi, więc pomyślałam, że może się przydać takie 
wykształcenie. Mimo wszystko i tak zawsze mówiłam, że idę na AWF. 
Akademię Wychowania Fizycznego kończyłam w Białej Podlaskiej – 
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego i Sportów Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Były to studia jednolite 
magisterskie 4,5 letnie, zakończone oczywiście obroną pracy 
magisterskiej w lutym 2003 roku. Pierwszą pracę rozpoczęłam w liceum 
w Krasnymstawie, skąd pochodzę. 

 
Kiedy Pani przeprowadziła się do Warszawy? 
Do Warszawy przeprowadziłam się w zeszłym roku. Pracowałam przez 
rok w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. To była 
tak zwana praca na zastępstwo. I ponieważ nie mogłam tam dalej 
pracować, znalazłam pracę tutaj i zaczęłam pracę z Wami, od września. 

 
Co Pani sądzi o kondycji polskich sportowców i polskich 
reprezentacjach? 
To zależy, o jaką dyscyplinę chodzi. Bo wiadomo, że piłka nożna jest 
sportem, w który pompuje się najwięcej funduszy. A niestety ze 
sportem zawodowym jest tak, że sport i pieniądze są bardzo ze sobą 
powiązane. Aczkolwiek są wyjątki. Mamy kilku super-sportowców, 
którzy swoją ciężką pracą zdobywają Mistrzostwa Świata. Mamy teraz 
wice-mistrzostwo świata w piłce siatkowej męskiej. Mamy wspaniałych 
lekkoatletów, biegaczy, mamy nasze dziewczyny w sztafecie 4 x 400 
metrów, które zdobyły srebro na świecie – co jest olbrzymim sukcesem. 
Mamy Adama Kszczota, który biega świetnie. Po prostu mamy 
rewelacyjnych sportowców. Uważam, że Polska coraz wyżej sięga w 
sportowych rankingach światowych. Mamy świetnych piłkarzy ręcznych, 
siatkarzy. Przecież niedawno odbyły się mistrzostwa świata 
w koszykówce. Co prawda Polacy nie dostali się do finału, ale trafili do 
pierwszej ósemki, co też jest wielkim sukcesem. Nikt nie wierzył, że w 
ogóle wyjdą z grupy, a jednak im się udało. Wielki szacunek dla naszych 
sportowców za to, że tak walczą i pokonują taki stres. 

 
Czy ma Pani jakieś inne hobby poza sportem? 
Aktualnie dużo czasu spędzam z moim psem Dyziem, który jest 
młodym, dziewięciomiesięcznym pieskiem, rasy barbet. Ja jestem 

„młodą” właścicielką psa i posiadanie go jest dla mnie dużym 
wyzwaniem. Chodzimy razem na szkolenia, staramy się, żeby się czegoś 

nauczył. Uwielbiam czytać książki i słuchać audiobooków. 
Bardzo lubię czytać kryminały i fantastykę. Teraz czytam 
„Latarnika” Katarzyny Bondy. Jest to trzecia część serii 
kryminalnej o profilerce. Bardzo lubię również filmy. Ponadto 
bardzo lubię fantastykę, głównie Sapkowskiego. Sagę 
Wiedźmina przeczytałam już trzy razy i przesłuchałam raz gdy 
byłam w szpitalu i miałam operację na kolano. 

 
Co się stało z Pani kolanem? 
Kiedyś bardzo dużo biegałam. Startowałam nawet w zawodach, 
takich dla dużej ilości osób. Biegłam kiedyś pół-maraton,  tutaj 
w Warszawie – to był mój pierwszy pół-maraton. Dużo 
ćwiczyłam i chyba w trakcie rozgrzewki przeciążyłam to kolano. 
W pewnym momencie źle stanęłam, coś mi „pykło” i okazało 
się, że zerwałam więzadło krzyżowe. Musiałam przejść zabieg 
odbudowy więzadła w prawym kolanie.  

 
Czy przeszkadza to Pani teraz? 

Teraz nie, czasami tylko odczuwam dyskomfort. Mam wrażenie, noga 
nie chodzi tak jak powinna. No i przestałam biegać. Trochę boję się, że 
znowu coś sobie zrobię. Ale muszę przełamać ten lęk, bo to bieganie 
dawało mi bardzo dużo satysfakcji i oczyszczało mi głowę. Kiedy biegasz 
raz w tygodniu 20 km przez dwie godziny, to umysł skupia się tylko na 
drodze. Ty biegniesz, a umysł oczyszcza się z niepotrzebnych myśli. 
Bardzo często zdarza się, że wpada przy tym go głowy jakiś fajny 
pomysł. 

 
Ma Pani jakieś porady do rozpoczęcia treningów? 
Pierwsza rada – przede wszystkim trzeba wyjść z domu, bo najtrudniej 
jest zacząć. Potem człowiek wkręca się i już jakoś idzie. Często jest też 
tak, że wracasz ze szkoły, czy jesteś uczniem czy nauczycielem,  jesteś 
zmęczony, nic ci się nie chce. Na siłę zakładasz te buty, wychodzisz i 
biegniesz, i po chwili uświadamiasz sobie, że to była bardzo dobra 
decyzja. Wtedy człowiek jest zadowolony, że przełamał swoją niechęć. 
Aktywność fizyczna powoduje wytwarzanie endorfin, a to naprawdę 
poprawia samopoczucie. 

 
Co jest ważne dla człowieka, jego kondycji sportowej? 
W sporcie chodzi przede wszystkim o zdrowie. Są dwa rodzaje sportu. 
Jest sport wyczynowy i amatorski. Sport wyczynowy niestety jest 
wielkim obciążeniem dla organizmu i sportowcy bardzo często doznają 
wielu kontuzji. Potem zwykle czeka ich długa rehabilitacja. Sport 
amatorski to sport, który mogą uprawiać wszyscy. Nie musi to być 
bieganie, może być cokolwiek: koszykówka, piłka nożna, jazda na 
rowerze, rolkach, łyżwach. W ogóle  wszystko to, co podchodzi pod 
wysiłek fizyczny i co daje nam radość. Można próbować i wybierać. Nie 
róbmy tego, czego nie lubimy, bo jeśli będziemy robić coś wbrew sobie, 
to po prostu szybko zrezygnujemy. I jeszcze jedna rada – zaczynamy 
małymi kroczkami, np. nie wolno od razu biec nie wiadomo jak dużo, bo 
potem dostaniemy takich zakwasów, że nic nam się już nie będzie 
chciało robić.  

 
Dziękujemy Pani za tą interesującą rozmowę. Jesteśmy pewni, 
że uczniów zaciekawi wywiad z jednym z ich nowych 
nauczycieli. 

 
 Wywiad przeprowadzili: Dawid Stasiak, Filip Pender, Łukasz Koszyk, Id 

 



 

Wydarzenia historią opisane 

O Akademii Zamojskiej słów kilka 
          

Wszyscy, jak co roku – tak mi się wydaje, mówią o konieczności zreformowania polskiej szkoły. Rok temu mówili-

śmy o reformie, bo strajki, wcześniej o reformie odejścia od tych „niedobrych” gimnazjów na rzecz dobrej zmiany Anny Zalew-

skiej. W 1999 roku Mirosław Handke powołał je do życia! Przy okazji dobrej zmiany mówiliśmy o konieczności zmian programo-

wych, wejścia polskiej szkoły do XXI wieku? Ja się pytam z czym do ludzi? 

Jeżeli reformować szkolnictwo, należałoby brać przykład z poprzedników, a jest z kogo! Dlaczego o tym piszę w miejscu 

przeznaczonym na historię? 15 marca Anno Domini 1595 hetman wielki koronny i kanclerz w jednej osobie wypisał te sławetne 

słowa:  „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna 

zgodnych i dobrych robi obywateli”. Nie kto inny, jak Jan Saryusz Zamoyski. Oficjalne otwarcie uczelni odbyło się właśnie tego 

dnia. Akademia była pierwszą prywatną uczelnią, a trzecią po krakowskiej i wileńskiej, uczelnią w Rzeczypospolitej. Uczelnie                 

w Krakowie i Wilnie zostały ufundowane ze skarbca królewskiego, natomiast Akademia Zamojska była w całości opłacana przez 

wielkiego kanclerza, będąc symbolem potęgi i ambicji fundatora. Co do wielkości kosztów, to kampania wielkołucka Stefana 

Batorego kosztowała 287 tysięcy złotych polskich, natomiast wybudowanie Zamościa 292 tysiące złotych polskich (przypomnie-

nie 1 złoty polski = 30 groszy = 90 szelągów = 540 denarów, za 1 grosz można było skromnie wyżywić się przez cały dzień). We-

dług niektórych źródeł kanclerz na Akademię, jej budowę, wyposażenie i uposażenie profesorów wydał około 50 tysięcy złotych 

polskich. W planach kanclerza Akademia miała być prężnym ośrodkiem kultury polskiej i katolickiej, który oddziaływałby silnie na 

ludność prawosławną, przeważającą w województwach południowo-wschodnich. Do śmierci kanclerza, Akademia zdobyła sobie 

znaczny rozgłos nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Dzięki niej Zamość na przełomie XVI i XVII wieku był jednym z głów-

nych ośrodków myśli naukowej w naszym kraju. To był okres jej świetności, później stopniowo podupadała, aby ostatecznie ją 

zlikwidować w 1784 roku, kiedy zamieniono ją w liceum. Liceum Królewskie, przekształcono następnie w Szkołę Wojewódzką im. 

Zamoyskich, która odznaczała się wysokim poziomem. W 1811 roku została jednak ona przeniesiona do Szczebrzeszyna, a budy-

nek zamieniono dla potrzeb wojskowych na koszary – dokonano jego przebudowy, zniknęły portale oraz arkady od strony dzie-

dzińca. Dopiero po likwidacji twierdzy zamojskiej, w roku 1866, przywrócono tu szkołę. Do czasu II wojny światowej w dawnym 

gmachu Akademii znajdowało się gimnazjum, a po jego likwidacji liceum ogólnokształcące. Przy dawnej akademii, w roku 1919, 

powstał szkolny ogród zoologiczny, który stał się podstawą utworzenia obecnego zamojskiego ogrodu zoologicznego. Ważną rolę 

przy tworzeniu tej akademii XVI stuleciu odegrał także poeta Szymon Szymonowic, który sprowadził tu profesorów. Na początku 

działalności Akademii Zamojskiej istniały trzy wydziały: filozoficzny, medyczny, prawniczy. Zajęcia prowadziło 15 profesorów: 

m.in. Melchior Stefanides, Wawrzyniec Starnigel, Adam Burski, Tomasz Drezner, Jan Niedźwiecki-Ursinus, czyMaciej Jaworowski. 

Później z uczelnią związany był także i Stanisław Staszic. Wykłady odbywały się po łacinie i w grece. W założeniach kanclerza 

uczelnia miała być przeznaczona głównie dla szlachty, ale wbrew intencjom fundatora jej charakter zmienił się szybko ze szla-

checkiego na mieszczański. W latach 1607–1609 młodzież pochodzenia szlacheckiego stanowiła zaledwie 5% spośród 237 przy-

byłych wówczas studentów, zaś najliczniejszą grupą studentów byli mieszczanie.  

Można, można! Nie mamy się czego wstydzić. Należy jednak pamiętać, iż aby mieć dobrą szkołę należy w nią włożyć duże 

pieniądze, to nie jest zakład pracy przynoszący materialne dochody! Tu nie pomogą błahe frazesy „jesteśmy kompleksowo przy-

gotowani”, „poradzimy sobie”. A jaka jest rzeczywistość? 

Najwięcej w Unii na edukację wydaje Dania. Zgodnie z ostatnimi dostępnymi danymi Eurostatu, wydatki publiczne na ten 

cel stanowiły tu 8,75 proc. PKB. Na drugim miejscu plasuje się Malta - 8,04 proc. PKB, a na trzecim Cypr -  7,78 proc. PKB. Powy-

żej 6 proc. PKB na wsparcie oświaty przeznaczają także Finlandia, Szwecja, Belgia i Irlandia. Polska, z wydatkami na edukację                  

w wysokości 4,94 proc. PKB, plasuje się w unijnym zestawieniu na 9. miejscu od końca! Mniej od nas na kształcenie wydają m.in. 

Hiszpania - 4,82 proc. PKB, Węgry - 4,71 proc. PKB oraz Czechy - 4,51 proc. PKB. Ale nie jest tak różowo, dla porównania, jeszcze 

w 2005 roku Polska przeznaczała na edukację 5,47 proc. swojego PKB, w 2007 roku udział ten spadł do 4,91 proc. PKB, a trzy lata 

później wzrósł do 5,17 proc. PKB. Od 2010 roku wydatki na oświatę w relacji do PKB spadają. Czy potrzeba to komentować? 

Proszę pamiętajcie, że to na całą edukację łącznie ze szkolnictwem wyższym. „Panem et circenses”, jak mówili Rzymianie, „chle-

ba i igrzysk”, gdyż głupim społeczeństwem które nie zadaje pytań łatwo się rządzi. 

Czas, by odświętnie powtarzane zdanie Jana Zamoyskiego, przestało być tylko zachętą nauczycieli do wytężonej pracy dla 

idei. Czas, by stało się ideą przewodnią polityków, którzy decydują o naszej przyszłości. 

 

 Autor: Znany i lubiany 
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„Widziane Okiem  MŁODEGO CZŁOWIEKA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

Autor: Kacper Malczewski, I d 

 
Co widzimy, kiedy wyobrażamy sobie typowego Polaka? 

Faceta, koniecznie po 40-tce, z brzuchem ledwo skrywanym 
pod białym podkoszulkiem, który siedzi przed telewizorem, 
koniecznie z piwem, ogląda telewizję i narzeka. Narzekanie 
stało się naszą cechą narodową, ale na szczęście tylko w 
naszych oczach. W wyobrażeniach większości obcokrajowców  
kojarzymy się raczej z piciem dużej ilości wódki niż 
narzekaniem. Czyli jak to w końcu jest z tym naszym 
narzekaniem? Czy naprawdę tak dużo narzekamy? A jeśli tak, to 
dlaczego ? 

Według badań GUS-u przeprowadzonych w 2017 roku, 
aż 80% Polaków jest zadowolonych ze swojego życia, 89%              
z relacji z rodziną. Jednak już tylko 1/3 cieszy się ze swoich 
zarobków i stanu posiadania a 25% jest zagrożonych ubóstwem, 
choć w 2005 r. był to aż 45%. Czy ten wzrost zamożności 
oznacza, że narzekamy mniej? Raczej nie, bo wraz ze wzrostem 
bogactwa, wzrastają również oczekiwania. Dlaczego więc 
narzekamy mimo deklarowanego zadowolenia? Myślę, że 
składają się na to dwa rodzaje czynników:  historyczne                         
i społeczne.  

W czasie ostatnich 200 lat historii nasze społeczeństwo 
przeżyło: zabory, dwie wojny światowe, komunizm                       
i transformację ustrojową. Wszystko to ukształtowało                      
w społeczeństwie poczucie, że nigdy już nigdy będzie tak 
dobrze jak kiedyś, kiedy Polska rozciągała się od Atlantyku             
aż po Pacyfik. Historyczne perturbacje wykształciły w naszych 
głowach uczucie ciągłej krzywdy, za którą oczekujemy 
rekompensaty od losu i świata. 

Takie wieloletnie i wielopokoleniowe narzekanie 
spowodowało, że w Polsce narzekanie budzi sympatię                     
i ułatwia nawiązywanie i utrwalanie znajomości. Są też tematy, 
na które narzeka się zawsze i niezależnie od okoliczności np. 
służba zdrowia lub polityka (z którą, oczywiście, ty czytelniku 
nie masz nic wspólnego, bo na wybory się powszechnie nie 
chodzi). Ważną kwestią jest również wiek, ponieważ wyższą 
skłonnością do narzekania charakteryzują się ludzie starsi,                     
a tych jest po prostu więcej.  

Podsumujmy zatem. Tak, narzekamy i wynika to                    
z naszej burzliwej historii, społecznych dziwactw, 
przyzwyczajeń, społecznego przymusu czy przyzwolenia oraz 
naszych niemożliwych do spełnienia wymagań wobec świata     
i losu. Mimo tego wszystkiego, powszechnie deklarujemy, że 
jesteśmy zadowoleni z życia i miejsca, jakie w nim zajmujemy. 
Myślę, że to nie same narzekania, ale ten niewytłumaczalny 
paradoks to nasza cecha narodowa. 

 

 
Może zacznę od siebie… Nie wyobrażam sobie dnia ani 

jaki wspaniały musiałby on być, żebym na coś nie narzekał. I to 
wcale nie dlatego, że jestem zgorzkniały czy nieszczęśliwy. Po 
prostu tak już mam, że nie godzę się z otaczającą rzeczywistością 
i mówię o tym głośno. Ale przecież nie tylko ja… Mam wrażenie, 
że narzekanie jest naszym sportem narodowym. Nikt na świecie 
nie potrafi narzekać na wszystko tak jak my. Spotkasz Polaka               
na ulicy, to od razu zacznie narzekać. W ogóle jesteśmy narodem 
marud. 

A bo tramwaj się spóźnia, a bo korek w drodze do szkoły 
czy pracy, a bo autobus mi uciekł, a bo lekcji za dużo, a bo 
wcześnie wstałem, a to potknąłem się o nierówny krawężnik 
(przecież już dawno powinni to naprawić…), a to zupa była 
zasłona, a to, że słońce grzeje, a to, że nie grzeje… Można by było 
wyliczać bez końca.  

Dlaczego zatem tak lubimy narzekać? Być może 
narzekamy, bo w ten sposób chcemy się uchronić przed 
rozczarowaniem. A może jesteśmy po prostu idealistami, którzy 
chcą aby ich życie było perfekcyjne. Sądzę jednak, że sami sobie 
wmawiamy, że jesteśmy tacy nieszczęśliwi, że inni mają lepiej                
i tylko nas prześladuje pech. Można by tu było przytoczyć pewną 
anegdotę:  

 
„Jedzie mężczyzna w tramwaju i myśli:  

- Żona -zołza, Przyjaciele – oszuści, Szef – sadysta, 
idiota, Praca beznadziejna, Życie do  

niczego… 
A Anioł Stróż stoi za jego plecami i zapisując 

to wszystkie myśli:  
- Ale dziwne życzenia i to codziennie te same, ale cóż mogę 

zrobić, muszę je spełniać….” 
 

Myślę, że po prostu ludzkość lubi narzekać i marudzić.               
I to nie tylko Polacy. Każdy naród narzeka. Jednak przyjęło się, że 
to takie typowo polskie. 
 

Autor: Dawid Stasiak, I d 



 

Nikt by się nigdy nie spodziewał kilka tygodni temu, że będziemy siedzieć przez 

następne kilka  w domu. Na świecie panuje właśnie groźny wirus, a w związku z tym,                 

w naszym kraju, jak i w wielu innych wydano rozporządzenie aby przesiadywać razem                       

z najbliższymi w naszych domach. 

Tylko pojawia się problem, jak przetrwać tyle czasu 

z rodziną? Wiadomo, nie każdy się lubi ze swoim 

rodzeństwem, jeśli takie posiada, a rodzice potrafią 

zmęczyć. Każdemu zaczyna się w pewnym momencie 

nudzić, a to oznacza zdenerwowanie i powodowanie 

konfliktów. 

Żeby tego uniknąć, każdy w tym momencie 

powinien mieć ułożony plan dnia. Pozwala to na 

skupienie się na pracy i wykonaniu jej w danym dniu                

i przy okazji poświęcenia czasu sobie i dania go swojej 

rodzinie, która też pewnie czymś się zajmuje                           

w międzyczasie. 

Sam fakt siedzenia z rodzicami pozwala czasem na 

poznanie ich z innej strony. Regularne spędzanie czasu 

razem będzie zdrowe dla relacji członków rodziny                    

i pozwoli na chwilę wspólnej rozrywki. Dając przykład, ja 

z mamą oraz babcią często wspólnie jemy posiłki, przy 

tym wymieniając się swoimi myślami z dnia. Dzięki temu 

nie zaczynam wariować przez napływ pracy ze szkoły 

oraz przesiadywanie w pokoju. 

Oczywiście ważne jest to, żeby uszanować innych i ich prywatność oraz dać im czas 

na swoje obowiązki. 

Mam nadzieję, że będziemy się tak nudzić krótko. 

20.04.2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak już wielu z nas się przekonało, w 

czasie kwarantanny znacznie łatwiej jest 

wprowadzić złą atmosferę wśród rodziny. 

Prawdopodobnie spowodowane jest to 

długim okresie kwarantanny (już ponad 

miesiąc). Ciężko jest nam usiedzieć w domu, 

ponieważ, kolokwialnie mówiąc, odbija nam 

w nim. Osobiście uważam, że wszystko 

będzie dobrze i już niedługo będziemy mogli 

wychodzić do sklepów, szkół, parków oraz 

różnych miejsc, do których w tym momencie 

nie możemy chodzić bez masek na twarzy. 

Dlatego też wydaje mi się, iż nie ma sensu 

wszczynać kłótni i irytować się o byle rzecz. 

Na pewno dobrze jest być ze swoją własną 

rodziną w tych trudnych czasach. 

28.04.2020 

 Autor: Jakub Kozieł, I d 

Autor: Kamila Hajduk, I d 



 
 

Traugutt i powstanie styczniowe w tekstach kultury – lekcja streamingowa 

z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 
 

 

Kilka dni temu (06.04.2020 – przyp. red.) miałam okazję uczestniczyć w lekcji streamingowej, której 

tematem przewodnim było powstanie styczniowe oraz patron mojej szkoły – Romuald Traugutt. Miała ona 

na celu przybliżenie nam – uczniom – obu tych zagadnień w tekstach kultury. Spotkanie odbyło się we 

współpracy naszego liceum  z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Prowadzącym, który wprowadził 

nas w tenże temat, był zaś adiunkt owego Muzeum – Pan Michał Cieślak. Lekcja zdecydowanie różniła się 

od innych jej podobnych, chociażby swoją nieoczywistą formą, z którą miałam pierwszy raz okazję się 

spotkać. 

 

Głównym wątkiem zajęć był nasz 

patron oraz rola, jaką odegrał on w 

powstaniu styczniowym, którego wydawał 

się być ostatnią deską ratunku. Pan Cieślak 

z wielkim zaangażowaniem i pasją zdał nam 

wówczas relację z mających miejsce                   

w tamtym okresie kontrowersyjnych 

wydarzeń, które odcisnęły swe piętno na tle 

historii Polski. Ponadto szczegółowo 

objaśnił nam również, jak wiele wynikło                

w późniejszym okresie – nieporozumień, 

mających swe podstawy w najbardziej 

masowym ruchu niepodległościowym               

XIX wieku oraz zaznaczył, że bohaterstwo            

i martyrologia powstańców nie zostały 

wcale, jak wbrew pozorom mogłoby się 

niektórym z nas wydawać – zapomniane. 

Stały się zaś   w głównej mierze większą 

częścią patriotycznego dziedzictwa naszego kraju, czego przejawy możemy odnaleźć w wielu tekstach 

kultury, nie tylko w tych literackich, ale też wizualnych oraz audialnych. Co się zaś tyczy samych owych 

tekstów wyjaśnił, iż każdy z nich zawsze niesie ze sobą jakieś znaczenie i może zostać poddany dowolnej 

analizie oraz interpretacji każdego z nas. 

 

Jak wyjaśnił Pan Cieślak – głównym i zarazem najważniejszym obiektem Muzeum X Pawilonu 

Cytadeli Warszawskiej, na której tak naprawdę jak się okazało, bazowała cała lekcja – jest cela generała 

Traugutta. Objaśnił nam w następstwie ponadto, z najdrobniejszymi szczegółami losy dyktatora, dzięki 

czemu w dużej mierze mieliśmy szansę zobrazować sobie jego całą zaistniałą w tamtym okresie sytuację                

i prześledzić losy oraz działania przez niego podejmowane. Począwszy od bycia zagorzałym przeciwnikiem 

powstania, aż do objęcia przez niego roli dowódcy w 17 lat później, podczas upadającego zrywu. 

Jednocześnie z detalami adiunkt zobrazował nam jego więzienne losy, m.in. dzięki opisanym wspomnieniom 

Mariana Dubieckiego, który zajmował sąsiednią celę. Stąd dowiedzieliśmy się również, że Trauguttowi 



 
 

odmówiono przywilejów, jakie mieli inni więźniowie – widzeń z rodziną, prowadzenia korespondencji czy też 

chociażby dłuższych spacerów.  

 

Ważnym aspektem, który także podjął adiunkt, a który był ponadto przedmiotem toczącej się dyskusji, 

były ogólnie pojęte kontrowersje, toczące się wokół powstania, w tym zarówno te dotyczące utracenia 

resztek autonomii przez Królestwo Polskie, jak i rozpoczęcia się epoki forsownych rusyfikacji i ciężkich 

ciosów, które spadły na kościół i religię katolicką. Z drugiej strony zaznaczył jednak, że należy pamiętać               

o wpływie powstania na wzrost świadomości narodowej i demokratyzację stosunków społecznych, które 

miały dosyć znaczący wpływ na całe zajście. Rzeczą, która mnie, jednakże najbardziej zainteresowała,                 

a zarazem poruszyła, była sprawa stracenia Romualda Traugutta, dnia 5 sierpnia 1864 roku, w wyniku 

czego dowódca został zabity, a w miejscu egzekucji zaś (konkretnie w miejscu dawnej szubienicy) 

postawiono krzyż upamiętniający całe wydarzenie. Szczególnie zainteresował mnie również fakt, że po 

śmierci Romuald Traugutt był otoczony 

kultem jako wzór patriotyzmu i męstwa 

oraz podjęto także liczne starania o 

jego beatyfikację, jako symbolu 

męczeństwa dla Ojczyzny. Po II wojnie 

światowej starania te popierał, jak się 

miałam okazję dowiedzieć prymas 

Polski kardynał Stefan Wyszyński. 

Podkreślano ponadto, że Traugutt 

poświęcił życie dla podtrzymania 

upadającego powstania i nie dał się 

złamać po aresztowaniu przez Rosjan, 

co mnie szczerze mówiąc urzekło. 

 

Problemem, który lekcja miała 

w mojej opinii na celu przedstawić, jest przede wszystkim martyrologia Polaków osadzanych, więzionych               

i mordowanych w Cytadeli w czasach zaboru carskiego, a który możemy odnaleźć ponadto w wielu dosyć 

znaczących tekstach kultury, jak chociażby cennej kolekcji malarstwa Aleksandra Sochaczewskiego, 

Sybiraka a także więźnia X. Pawilonu, znajdującej się w zasobach galerii Cytadeli czy też ekspozycja, która 

pokazuje dzieje samego miejsca, jakim jest Cytadela i losy więzionych tu osób. Ponadto do tekstów kultury 

możemy zaliczyć zebrane w owym miejscu dokumenty, fotografie i pamiątki osobiste, które jak sam przyznał 

Pan Cieślak – nieustannie pozostają zagadką, bowiem za każdym razem można dzięki nim dowiedzieć się 

czegoś nowego. 

 

Reasumując,  

lekcja była w moim ujęciu bardzo ciekawa i nieszablonowo przedstawiona. Wyniosłam z niej znacznie więcej 

niżeli z podręczników do historii czy też samego Internetu. Dzięki niej dowiedziałam się, iż powstanie 

styczniowe było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX wieku. Sami 

powstańcy walczyli zaś w sposób możliwie najlepszy, nawet pomimo jawnego braku dużych szans na 

zwycięstwo. Natomiast była to także w efekcie olbrzymia, wielka manifestacja woli naszego narodu 

polskiego, do uzyskania własnego państwa. Wielkie narodowe powstania stworzyły wówczas sytuację,                 

w której Polacy nie widzieli już swojej przyszłości bez niepodległości granic. Wszystkie te czynniki sprawiły 

w efekcie, że na powstanie nie patrzę dzięki temu tylko i wyłącznie przez pryzmat olbrzymich strat, zniszczeń 

dorobku materialnego, pewnego przygnębienia czy też traumy narodowej, a raczej jak na wielkie 

dziedzictwo, które wychowuje kolejne pokolenia. 

 

 

                  

Autor: Sara Wójcik, IIIb 



 
 

 

Po trupach do celu, czyli o wyborach 10 maja 

 

 

 

Do dzisiaj (14.04) na całym świecie mamy blisko dwa miliony osób zarażonych koronawirusem, cały 

świat jest pogrążony w mroku tej choroby. Wszystkie cywilizowane państwa starają się walczyć z tą okropną 

zarazą. W Polsce my, uczniowie od kilku tygodni nie chodzimy do szkół, uczymy się zdalnie z naszych 

domów. Lasy, parki, skwery zostały zamknięte, a policja pilnuje, by nikt nie dostał się do środka.                          

O spacerach już nie ma co mówić. Premier, ministrowie, Prezydent i inni ważni politycy apelują do nas 

wszystkich, żebyśmy zostali w domach. Większość z nas stosuje się do nałożonych obostrzeń, ponieważ 

wiemy, że po tej pandemii przyjdzie lepszy czas. Tak jak wcześniej wspomniałem o najważniejszych osobach 

w państwie, tak muszę też wspomnieć o bardzo ważnej osobie – Prezesie Prawa i Sprawiedliwości 

Jarosławie Kaczyńskim. Jak wszyscy dobrze wiemy, Jarosław Kaczyński prowadzi nasz kraj pod walec, którym 

jest koronawirus, ponieważ całe środowisko polityczne PiS-u chce przeprowadzić wybory w maju tego roku, 

czyli w prawdopodobnym okresie szczytu zachorowań na wirusa. Dla każdego z nas oczywistym byłoby 

przełożenie wyborów, by zapewnić bezpieczeństwo Polek i Polaków, lecz niestety nie jest to oczywistym 

pomysłem dla Kaczyńskiego. Iskierką nadziei był Jarosław Gowin, który głośno zaprotestował przeciwko tym 

wyborom, ale jak się okazało jego plan był nie do zaakceptowania. Prezes Porozumienia zaproponował 

zmianę konstytucji, a dokładniej przedłużenie kadencji prezydenta z 5 lat do 7 lat. Jak można było się 

spodziewać cała opozycja storpedowała ten pomysł, a sam Gowin, który nie dał rady przekonać PiSu złożył 

dymisję i uroczyście ogłosił, że on będzie głosował przeciw wyborom korespondencyjnym, lecz daję wolną 

rękę swojej partii… Jak się później okazało, sam Gowin nie głosował przeciw, a w ogóle nie głosował – co 

miało duże znaczenie przy większości w głosowaniach. No właśnie wybory korespondencyjne, pomysł ten 

zaproponował PiS, wybory te miałaby przeprowadzić Poczta Polska, a kierującym miałby zostać Jacek Sasin, 

a nie PKW. Wybory te mogą być tragiczne w skutkach, przykład Bawarii powinien dać nam do myślenia. 

Bawaria przeprowadziła wybory korespondencyjne 29 marca. Po wyborach liczba zarażonych podwoiła się             

z 12 881 chorych do 24 974 chorych – stan na 6 kwietnia. Nadal nie wiemy, co się stanie i jak będą 

wyglądały wybory, czas pokaże… 

Najbardziej odpowiedzialnym zachowaniem byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Wybory 

Prezydenckie zostałaby automatycznie przełożone na okres 90 dni po dniu zakończenia stanu klęski 

żywiołowej. Konstytucja nam to gwarantuje, więc czemu nie użyć ustawy zasadniczej do zapewnienia 

bezpieczeństwa? Nie znam odpowiedzi na to pytanie… Może chodzić o odszkodowania dla firm, ale tutaj 

musimy zadać sobie kolejne pytanie – czy nasze państwo jest w tak bardzo złym stanie finansowym, że nie 

potrafi wypłacić odszkodowań? 

              

     
Autor: Miłosz Sułowski, IIb 



 
 

 

Z zeszytu uczniowskiego 

O relacjach ojca z dzieckiem/ dziećmi, 

czyli o ojcowskiej miłości 

 

Nic w życiu nie jest idealne, a już na pewno nie ludzie. Cechuje nas wiele dobrego (empatia, umiejętność wy-

baczania, dobroć), jak i wiele złego (samolubność, pycha i chęć władzy). Dlatego relacje międzyosobowe są skompli-

kowane i trzeba się bardzo wysilać, aby utrzymać je w dobrych stosunkach. Oczywiście związki międzyludzkie różnią 

się od siebie i wyróżniamy wiele ich rodzajów: małżeńskie, przyjacielskie i np. rodzinne.  

Rodzina to bardzo ciekawa i różnorodna grupa społeczna, wręcz podstawa społeczeństwa. Ona nas kształtuje, rozwija 

i uczy wzorców zachowań i relacji międzyludzkich. W rodzinie możemy wyróżnić kilka relacji: między rodzicami, 

między rodzeństwem, matka - dziecko i ojciec - dziecko. I właśnie te dwie ostatnie są wyjątkowe. Matkę, dzięki ciąży, 

łączy więź z dzieckiem, jeszcze zanim przyjdzie na świat. Ojcowie mają utrudnioną sytuację i budują relacje z potom-

kiem wraz z jego rozwojem.  

Na przestrzeni wieków wykreowały się pewne stereotypy, które stały się prawdą dla większości rodzin. Matki opieku-

ją się domem i dziećmi, a ojcowie – głowy rodziny – zaopatrują ich w jedzenie i dach nad głową. Nigdy nie mieli 

„obowiązku” tworzenia relacji z potomkami, robili to dobrowolnie lub tylko aby przekazać wiedzę na temat rodzinne-

go biznesu i by zachować rodzinny majątek. Wielu artystów podjęło się tego tematu, ponieważ jest on wszechobecny          

i niekiedy kontrowersyjny, bowiem relacje ojciec – dzieci nie zawsze wiążą się ze szczęśliwym zakończeniem.  

William Szekspir, brytyjski dramaturg bardzo często w swoich dziełach 

przedstawiał rodziny, relacje ludzi i wytykał ich wady. Tak też zrobił w tragedii pt. 

„Król Lear”. Tytułowy bohater jest władcą Anglii, posiada trzy córki – Gonerylę, 

Regan i Cordelię. Ponieważ jest w podeszłym wieku, postanawia podzielić króle-

stwo między nimi, jednak to, co której przypadnie jest zależne od tego, jak mocnym 

uczuciem darzą swego ojca. Goneryla i Regan opiewają króla jak tylko się da „wię-

cej niż są w stanie opisać słowa” czy też, iż szczęście zależy od jego miłości „panie 

mój i ojcze”. Słowa wypowiedziane przez kobiety są puste i pełne fałszu, każda chce 

zapewnić sobie jak najlepszy majątek. Gdy Cordelia ma „zawalczyć” o swój posag, 

nie mówi nic, bowiem wie, że cokolwiek powie nie będzie miało tej samej wagi co u 

sióstr, mimo że jako jedyna szczerze go kocha i szanuje. Król zapatrzony w siebie, 

nie dopuszcza takiej odpowiedzi. Jest zepsuty władzą i własnym ego, dlatego nisz-

czy relacje z własnymi dziećmi i nie szuka w nich pociechy, a uwielbienia.  

Szekspir w swojej tragedii pokazuje także, że ludzie mogą się zmienić, jak to 

mówią „lepiej późno niż wcale” - tak samo jest z Królem Learem. Gdy dochodzi do starcia między władcą, po którego 

stronie stoi jego wojsko, najmłodsza córka i Kent, a Gonerylą, jej mężem - księciem Albany i Regen. Władca prze-

grywa, wraz z córką zostają pojmani i aresztowani, a karą za zbrodnie przeciw państwu ma być powieszenie. Po wyj-

ściu na jaw wielu sekretów, książę Albany odwołuje wyrok, jednak dla dziewczyny jest za późno. Król Lear uświa-

damia sobie stratę, nie tylko potomka, ale jedynej osoby, która go szczerze kochała, a on ją odtrącił. Trzymając córkę 

w ramionach umiera z rozpaczy.  

W filmie pt. „Przełęcz Ocalonych” w reżyserii Mela Gibsona też został poruszony element relacji ojca, tym ra-

zem z synami. Film opowiada historię amerykańskiego bohatera wojny amerykańsko-japońskiej – Desmonda Dossa 

(grany przez Andrew Garfielda). Młody chłopak, który mógłby wieść spokojne życie postanawia zapisać się do armii. 

Warto wspomnieć, że nikt sobie go tam nie wyobraża. Jest mizerny i chudy, czyli totalne przeciwieństwo tego, jak 

„prawdziwy” żołnierz powinien wyglądać. Desmond z powodu religii nie może podnieść broni, a tym bardziej z niej 

korzystać. Jest pośmiewiskiem wsród kolegów, jest także nękany, bity, a dodatkowo zostaje zatrzymany w areszcie za 

swoje przekonania.  

Tata chłopaka, Tom Doss - grany przez Hugo Weavinga, jest weteranem I wojny światowej,  a także alkoholi-

kiem ze skłonnościami do przemocy. Tom nie ma dobrych relacji ze swoimi dziećmi, przede wszystkim ze względu 

na swoje problemy, a z drugiej strony z powodu duchów przeszłości, które go nawiedzają. Zakazuje synom zaciągnąć 

się do armii, jednak oboje i tak to robią. Pomimo swoich licznych wad, tata Edmunda jest postacią pozytywną, która 

także się zmienia, a przynajmniej stawia czoła swoim demonom. Gdy syn jest, tak naprawdę nielegalnie, przetrzymy-

wany, wkłada stary mundur i ratuje chłopaka, jednocześnie ratując ich więź.  



 
 

English corner 
 

Nie można powiedzieć, że każdy ojciec jest „zły” czy ogarnięty swoim ego. Tym razem w Biblii, w Ewangelii 

wg św. Łukasza została zapisana przypowieść o synu marnotrawnym. Pewien bogaty człowiek miał dwóch synów, 

podzielił między nimi majątek i tak starszy został z ojcem dbając o gospodarstwo, a młodszy pojechał w świat, tracąc 

wszystko. Z chłopaka, z bogatej rodziny, zmienił się w żebraka. Było mu wstyd i długo zmuszał się by wrócić do do-

mu, bowiem nie chciał rozczarować i rozgniewać ojca. Zamożny pan, widząc, że jego pociecha wróciła do domu 

przywitał go z otwartymi rękoma – wydał przyjecie i porządnie przyodział syna. Starszy z rodzeństwa tego nie rozu-

miał, gdy zapytał o to ojca ten odpowiedział mu „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie 

należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się”.  

Relacje rodziców z dziećmi są trudne, z powodu buntów, które przechodzą pociechy, różnicy wieku, wartości               

i jeszcze wielu innych, bardziej osobistych, rzeczy, które na to wpływają. Ojcowie w tekstach kultury są przedstawiani 

różnie, czasem są źli i oschli, a czasem miłosierni i opiekuńczy. Po rozważeniu problemu doszłam do wniosku, że nie 

ważne jak oschli wydają się być ojcowie, zawsze będą kochać swoje dzieci. Może nie będzie to „miłość od pierwsze-

go wejrzenia”, może nastanie to dopiero w momencie śmierci, lub ich utraty. Artyści pragną nam pokazać, że miłość 

rodzicielska była, jest i będzie, nie ważne z jakimi przeciwnościami się spotka. Rodzic, nie ważne czy matka, czy 

ojciec – będzie kochać swoje dzieci,  na swój własny sposób, ale będzie to robić.  

 

                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello, 

Last week, I visited my grandparents in Reykjavik. I flew there by plane. The flight was long 

and boring. My grandparents were waiting for me at the airport. We drove to their house in 

the city centre. Their house is beautiful: big, brick and colorful with wide windows. I have 

slept in a room with the sea view.  

Next day, my grandparents showed me Reykjavik. I liked the lake Tjornin and the sculpture 

of the Sun Voyager steel boat at the sea the most because I love water and boats. 

Next morning, I had to return home. Grandparents drove me to the airport and  were 

waving me while I was boarding the plane. 

 
Autor: Uczniowie klasy 1d 

Autor: Anna Ptaszyńska, IIIb 



 
 

Sandały na platformie! 
- To totalny hit wiosny 2020. Projektanci (np. Prada, Michael Kors) stawiają głównie na 
sandały na platformie. Dlaczego? Po pierwsze, są o wiele wygodniejsze od klasycznych 
sandałków na szpilce. Po drugie, optycznie wyszczuplają sylwetkę. A po trzecie, nieco 
toporne sandały na platformie wyglądają niezwykle oryginalnie i podkręcą nawet 
najnudniejszy look. 

- Można nosić praktycznie do wszystkiego: tak samo gładkich białych garniturów, jak            
i efektownych sukienek. Dziś do wyboru takich butów namawiają nas liczne domy 
mody i marki z Simone Rocha, Miu Miu, Zadig&Voltaire i Anna Sui (która zachęca do 
noszenia ich z wzorzystymi skarpetkami) na czele. Kupicie je też w wielu sklepach 
sieciowych - własne klapki i sandały na platformie mają w swojej ofercie też chociażby 
Zara, Mango, H&M czy Reserved. Obowiązkowo zajrzyjcie też to internetowych 
sklepów vintage. 

 

 

 

 

 
Autor: Natalia Beczek, II b 
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Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  

Czekamy na Wasze teksty                                                            

 

              Wierszem i prozą 
 

sztuka kurczenia się w sobie  
 

nie wie czego chce  
jest najbardziej niezdecydowana  

dziewczyna na świecie  
jednak pewnego dnia w sekrecie  

powiedziała mi czego pragnie  
wyszeptała ze chce być kimś 

ze pragnie żyć dobrze  
byłam zdziwiona  

myślałam ze ma wszystko  
a po chwili jakbym patrzyła w lustro  

wszystko się odbiło bo słuchałam siebie  
zobaczyłam jaka stałam się pusta  

zawsze słyszałam  
jesteś niczym 
jesteś niczym 

jesteś niczym  
aż w końcu w to uwierzyłam  

i jedyna oznaka człowieczeństwa  
było rytmiczne unoszenie się 

i opadnie mojej klatki piersiowej  
teraz jestem prawdziwa ateistka 

nie wierze nawet w siebie  
 

 

 

 

 

Autor: P.T. 


