
  



Od oka do serca, czyli o przesłaniu filmów przyrodniczych  

Każdy kto jest zainteresowany 

zwierzętami lub roślinami na pewno 

oglądał kiedyś filmy przyrodnicze. 

 
Filmy przyrodnicze mogą stanowić 

jedynie rozrywkę, dzięki której można się 

dowiedzieć dużo ciekawostek o 

zwierzętach lub roślinach, lecz kryją za 

sobą przesłanie, którym jest ochrona 

środowiska. Oglądając takie produkcje, 

zachwycamy się pięknem naszej przyrody i 

dostrzegamy problem, jakim jest działanie 

nas, jako ludzkości. Attenborough jest 

bardzo aktywny w tej kwestii – był on 

narratorem serialu Netflixa „Nasza 

planeta”, gdzie omawiane są między 

innymi gatunki zwierząt na skraju 

wyginięcia, spowodowanego ścinaniem 

lasów, które są dla nich jedynym miejscem 

do życia. Muszę przyznać, że zawsze po 

obejrzeniu jakiegokolwiek odcinka tego  

serialu, czułam się źle ze świadomością, że 

to my sami niszczymy naszą planetę. 

Ponieważ jesteśmy największym 

problemem na Ziemi. 

Osobiście lubię oglądać filmy 

przyrodnicze, również ze względu na 

ujęcia. Oczywiście nie we wszystkich 

produkcjach są one tak niesamowite jak w 

innych, lecz uwielbiam w nich to, jak 

świetnie pokazują one upływ czasu. 

Imponujące jest to, że kadrowanie jednego 

obiektu może być tak różnorodne i 

ciekawe. Właśnie pod kątem ujęć bardzo 

podała mi się seria „Planeta Ziemia” oraz 

wspominany już serial „Nasza planeta”. 

Niektóre sekwencje, np. operacja kamery 

okrążająca palący się las, na pewno 

zostaną mi w pamięci na bardzo długo. 

Podsumowując, zachęcam 

wszystkich do oglądania filmów 

przyrodniczych i czerpania z nich 

przesłania. 

 

 

Matylda Pindel 
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- Uwaga drodzy uczniowie! Dziś dyrektorka Giorgina Domali została zaaresztowana jako główna podejrzana w 

sprawie morderstw, które odbyły się w naszej placówce. Nauczyciele przekazują wyrazy współczucia dla ofiar i 

wszystkich dotkniętych tą tragedią. Miejmy nadzieję, że będzie to koniec tych morderstw. Do czasu wyjaśnienia 

sprawy pani Domali, jej obowiązki przejmują nauczyciele Eve Clish i Viktor Czarnecki. Uczniowie: Casper 

Fishingman, Matilda Pendel, Matthew Brushwood, Natalie Lucinda Kara III Hangman i Alicia Keys mają stawić 

się za 15 minut pod gabinetem dyrektorki, dziękuję – komunikat wypłynął z głośników na korytarzach. 

Casper i Matilda właśnie rozmawiali w bibliotece, gdy usłyszeli wiadomość. 

- Aresztowali panią Domali?! – zapytała z niedowierzaniem Matilda.  

- Wiedziałem! To była ona od samego początku! A my, głupi, podejrzewaliśmy samych siebie – Casper przyznał 

z niespokojem. 

- Nie mogę w to uwierzyć! Przecież… Przecież to nie zgadza się z poszlakami, które znalazłam! – oznajmiła 

stanowczo Matilde. 

Casper popatrzył  na nią zaskoczony. 

- Poszlakami? Jakimi poszlakami? – spytał zdziwiony 

- Jeszcze raz rozejrzałam się po miejscach zbrodni. Były one wysprzątane i  już zbadane  przez policję, ale 

znalazłam dwa koronne dowody. Dzięki nim, policja będzie mogła złapać mordercę –  powiedziała Matilde 

poważnie. 

Oko Caspera zalśniło. 

- Co? Jak… Dobra, nieważne jak to znalazłaś. Czym są te dowody? –  spytał z zaciekawieniem Casper. 

Matilda rozejrzała się niespokojnie i przeszła w szept.  

- Galeryjki w sali gimnastycznej nie sprawdzałam, bowiem jeśli jakieś ślady zostały, to dawno zostały zatarte – 

mnóstwo osób tamtędy chodzi. Wybrałam więc dwa mniej uczęszczane miejsca – klub malarski i salę spotkań. 

W sali spotkań znalazłam… fiolkę po truciźnie! William został otruty cyjankiem potasu – tak stwierdził koroner. 

W nocy pomyszkowałam trochę w szkole, gdy strażnik zasnął. Okazało się, że w pracowni chemicznej zniknęła 

właśnie ta fiolka – z cyjankiem potasu! Oprócz tego przeszukałam gabinet pani Domali i również znalazłam 

buteleczkę, jednak tam nie było cyjanku, a arszenik! Po co miałaby mordować trucizną, do której miała słaby 

dostęp, skoro pod ręką miała substancję mniej trudną do zdobycia, a równie efektywną?  

- Czekaj! – przerwał jej Casper. – Po co pani Domali arszenik? 

- Pan Smith, woźny, ostatnio skarżył się na szczury w piwnicy. Z niewiadomych przyczyn nie mógł zamówić tej 

trucizny, więc poprosił panią Domali  – arszenik jest trutką na szczury, a nie narzędziem śmierci – przynajmniej 

nie w tym przypadku. Buteleczkę zostawił morderca. Najprawdopodobniej nie ma na niej odcisków palców, ale 

nawet jeśli ich nie ma, na podstawie zeznań nauczyciela od chemii – pana Propena – dowiemy się, kiedy 

skradziono cyjanek i w porównaniu z nagraniami z kamer… - Matilda snuła swoją teorię. 

- Dowiemy się, kto jest prawdziwym mordercą! –  dokończył Casper. 

-Dokładnie. Przejdźmy do drugiego dowodu – wiecznego pióra. Znalazłam je w klubie malarskim. Oczywiście 

po śmierci Elisy klub został zamknięty, ale udało mi się otworzyć zamek w drzwiach spinką do włosów. W 

środku było pełno kurzu i od tygodni nikt tam nie wchodził. Rozejrzałam się po pomieszczeniu i pod jedną z 

szafek znalazłam czarne, misternie zdobione pióro, którego stalówka zrobiona została z czystego złota. Nie ma 

szans, że to pióro z pierwszego lepszego supermarketu. Jest ono ręcznej roboty – znam się na tym, bo mam 

podobne, jednak jest ono białe, a stalówka zrobiona ze srebra – Matilda pokazała swoje piękne pióro. – Nie ma 

szans, że jest to własność Elisy czy kogokolwiek innego z klubu malarskiego, bowiem znam ich wszystkich i 



wiem, że nie są szczególnie zainteresowani takimi drobiazgami. Na dodatek pokazali mi swoje własne – 

wszystkie tanie i zrobione na masową skalę. To oznacza, że morderca albo pochodzi z bogatej rodziny, albo 

pisanie jest dla tej osoby bardzo ważne. 

- Pani Domali pasuje do tego profilu… -  zasugerował Casper. 

- Właśnie nie! Jej pióro jest zielone, odcień szmaragdu. Widziałam na moich nocnych zwiadach. Krąg 

podejrzanych się zacieśnia – ty, Alice, Natalie, Matthew i… 

- Ty – dopowiedział zimno Casper. 

- Ja… - wyszeptała Matilda. 

- Masz te dowody przy sobie? Chciałbym je obejrzeć –  poprosił Casper. 

- Nie jestem taka głupia… -  stwierdziła Matilda. – Ale ufam Ci. Nie sądzę, że mogłeś dopuścić się tych zbrodni. 

- Ja tobie również –  odparł Casper. 

Matilda rozejrzała się znów niespokojnie. 

- Dobrze… Myślę, że mogę Ci tyle powiedzieć. Przekazałam dowody Matthew – trzyma je w swojej torbie. 

Jutro idę z nim na policję – przekażemy im dowody i nasze zeznania.  Postarałam się, żeby żadne odciski palców 

nie zostały na tych dowodach., co oznacza, że będzie można zidentyfikować mordercę po jego odciskach. – 

Matilda spojrzała na zegarek. – Musimy już iść. Za chwilę panna Clish i pan Czarnecki zaczną się denerwować. 

Matilda wraz z Casperem pobiegli do gabinetu dyrektorki na drugim piętrze. Alicia, Matthew i Natalie już na 

nich czekali.. 

- Cześć… - powiedziała cicho Natalie. – Gdzie byliście? – spytała podejrzliwie. 

- W bibliotece? – Casper odpowiedział sarkastycznie. – Zresztą nie mamy obowiązku Ci się tłumaczyć. 

- Oh… No tak… -  odpowiedziała cicho Natalie. 

Wtedy właśnie pan Czarnecki otworzył drzwi i wpuścił grupę do środka. Pani Clish siedziała za biurkiem i 

pisała coś na klawiaturze. Gdy pan Czarnecki zamknął drzwi, Eve Clish skierowała wzrok na uczniów i  

poprosiła ich o zabranie miejsca.  

- Dzień dobry… - przywitała się grupa. 

- Dzień dobry, dzień dobry… -  odpowiedzieli smętnie nauczyciele. 

- Pewnie zastanawiacie się, po co po was posłaliśmy – zaczęła pani Clish. – Musimy was o czymś 

poinformować. 

- Jak doskonale wiecie, ofiarami tych straszliwych morderstw byli tylko uczniowie, którzy przewodniczyli 

szkolnym klubom. – Viktor kontynuował z zapałem. – Co prawda pani Domali została aresztowana, ale nie 

mamy pewności, że to ona zabijała. Wy jesteście w grupie największego ryzyka. 

- Dlatego też skontaktowaliśmy się z policją. Od jutra będzie każdemu z was towarzyszyć funkcjonariusz. 

Zapewni wam bezpieczeństwo, aż do czasu wyjaśnienia wszystkiego. Rozumiecie? – dokończyła Eve. 

- Myślę, że to dobre rozwiązanie… Może to ciągłe poczucie niepokoju… wreszcie minie? – wyszeptał 

niespokojnie Matthew. 

W gabinecie trwała niezręczna cisza. 

- Wszystko jasne? –  dopytała pani Clish. 

- Tak – odpowiedziała krótko Alicia. 

- Możecie już iść – zezwolił pan Czarnecki. 



Grupa wstała i wyszła z gabinetu w ciszy. Alice i Natalie poszły w kierunku północnego dziedzińca, Matilda z 

powrotem do biblioteki, a Casper i Matthew zostali na korytarzu. 

- Matt… Chyba wiem, jak możemy to wszystko powstrzymać… Jak możemy sprawić, że morderca raz na 

zawsze zostanie powstrzymany – zasugerował Casper. 

Matthew obrócił się zaskoczony. 

- J-jak? – spytał. 

-Matilda mówiła mi, że znalazła dowody przeciwko mordercy. Myślę, że powinniśmy zakraść się wieczorem do 

szkoły, zbadać pracownię chemiczną i przejrzeć nagrania z kamer. Co ty na to? – zaproponował Casper. 

- Przecież Matilda sprawdzała salę chemiczną, po co mamy to znowu robić? – spytał Matthew. 

- Nie ufam Matildzie… Mam wrażenie, że ma coś z tym wspólnego. Dlaczego tak bardzo jest zaangażowana w 

rozwiązanie tej zagadki? Dobrze, że przynajmniej to ty masz dowody. To jak? Zgadzasz się? – zachęcił Casper. 

- Dobrze… - zgodził się Matthew. 

- Dziś o 23 na południowym dziedzińcu. Nie spóźnij się i nikomu nie mów o tym –poinformował Casper i 

szybko oddalił się w kierunku sali gimnastycznej, gdzie za parę minut miał mieć próbę spektaklu. 

W między czasie Alicia i Natalie siedziały na dziedzińcu szkolnym. Od czasu śmierci Williama zaprzyjaźniły się 

i wzajemnie sobie pomagały. 

- Natalie… Mam pomysł, jak znaleźć mordercę. Możemy odgadnąć jego tożsamość, uważać na niego i 

przekazać te informacje policji. Będziemy mogły pomścić te wszystkie ofiary i zapobiec dalszemu rozlewowi 

krwi –  zachęciła przyjaciółkę Alicia. 

- Zgadzam się z Tobą. Oczywiście, że pomogę Ci ale wcześniej wytłumaczyłabyś mi jedną kwestię? Wczoraj 

Matilda mówiła mi o dowodach, które znalazła i jakoby Casper je trzymał i zamierzała z nim pójść na policję. 

Wiesz coś o tym? – spytała Natalie. 

- Co? Matilda mówiła mi coś kompletnie innego – podobno to ty masz dowody przeciwko mordercy i zamierzała 

z Tobą pójść na policję – wytłumaczyła Alicia. 

- Matilda nas okłamała! – wzburzyła się Natalie. – Czemu? 

- Nie wiem, ale pewnie Casperowi i Matthew nagadała podobnych bzdur. Tym bardziej powinnyśmy sprawdzić 

wieczorem szkołę w poszukiwaniu poszlak. Myślę, że Matilda ma coś z tym wspólnego… - snuła swoją teorię 

Alicia. – Spotkajmy się dziś na północnym dziedzińcu o 23. Musimy zrobić to dzisiaj, ponieważ od jutra 

będziemy cały czas pod nadzorem policji. 

 W tym samym czasie Matilda siedziała w bibliotece i układała plan włamania się do szkoły 

- Zachodni dziedziniec… O 23… Wtedy nikogo nie będzie w szkole… Oprócz strażnika - wyszeptała do siebie. 

 

Casper czekał na Matthew na południowym dziedzińcu. Wziął ze sobą wytrychy, by móc włamać się do 

gabinetu dyrektorki i ewentualnie sali chemicznej. Oprócz tego ubrał czarne, skórzane rękawiczki, by nie 

zostawić żadnych odcisków palców. Po jakiś dziesięciu minutach Matthew pojawił się na horyzoncie. Niósł 

torbę, a na rękach nosił gumowe rękawiczki.  

- Masz wszystko? – spytał Casper. – Torebki na dowody i USB? Potrzebujemy go do zapisania nagrań. 

- Tak, mam. Pisałeś chyba milion razy, przypominając mi o tym – westchnął Matthew. – Wchodzimy? 

- Tak. Strażnik zawsze zostawia otwarte drzwi na południowym dziedzińcu. Wejdziemy bez problemu – 

poinformował kolegę Casper, idąc w kierunku wejścia. 

- A kamery? Co z nimi? – zapytał zaniepokojony Matthew. 



- Gdy będziemy przeglądać nagrania, skasujemy te z dzisiejszego dnia, a przy okazji je wyłączymy. Alarm 

włączony jest tylko w weekend, gdy strażnik nie przychodzi do pracy. – Casper wytłumaczył -  Nie ma się czego 

obawiać… A teraz cicho… Nikt nie może nas usłyszeć… - wyszeptał. 

Matthew i Casper przekradali się korytarzami. Zdziwił ich brak strażnika – powinien patrolować korytarze. Nie 

narzekali, jednak z tego powodu – dla nich jest to brak przeszkód. 

Weszli schodami na drugie piętro i przekradli się do gabinetu dyrektorki. Oczywiście zamknięte. 

- Obserwuj okolicę, a ja otworzę zamek – wyszeptał Casper, klęcząc przy zamku. 

Matthew i tak prawie nic nie widział, bowiem było tak ciemno. Nie mógł włączyć latarki – Casper mu zabronił. 

Jedyne źródło światła to okna, które wychodziły na szkolny ogród, który utrzymany był w stylu angielskim. 

Światło księżyca sprawiało, że Matthew widział trochę więcej. 

Nagle usłyszeli dźwięk rozbitego szkła. Dochodził z tego piętra – to pewne. Matthew i Casper zamarli. Strażnik? 

Nie… Nigdy nie zapuszczał się na to piętro. Wtedy zauważyli przez okno światło, które dochodziło z sali 

chemicznej – jakby ktoś świecił tam latarką. 

- Matthew… Idź to sprawdź. Ja muszę otworzyć te drzwi… Nie pozwól się zauważyć, kimkolwiek ta osoba jest. 

Krzycz, jakby co – rozkazał zimno Casper. 

- C-CO? Ja? Chyba sobie żartujesz?! Nie umiem się nawet bronić! A jak zginę? – spytał oburzony Matthew. 

- Musisz wszystko komplikować? – spytał zirytowany Casper. – Weź to – podał Matthew rozpylacz. – W środku 

znajduje się gaz pieprzowy. W razie ostateczności – użyj go. 

- Dobrze… Ale nadal nie chcę tam iść. - posłuchał Matthew i powoli oddalił się w kierunku sali chemicznej. 

Gdy Casper czekał jeszcze na południowym dziedzińcu, Natalie i Alicia już wchodziły do budynku szkoły. 

Przewodnicząca klubu fotografii miała ubrane białe rękawiczki do jazdy konno, a przewodnicząca klubu muzyki 

zwykłe, zimowe z wełny. Alicia spróbowała otworzyć drzwi, ale były zamknięte na klucz. 

- Super… Co my teraz zrobimy? – spytała zawiedziona Alicia. 

- Spokojnie. Przyszłam przygotowana. – Natalie uśmiechnęła się, wyciągając uniwersalny klucz z kieszeni 

kurtki. – Gdy wychodziłam, zauważyła, że woźny Smith zostawił ten klucz na ławce, podczas gdy sprzątał sale. 

Pewnie się nieźle wkurzył – zaśmiała się Natalie. 

- Nieźle! – pochwaliła ją Alicia. 

Przyjaciółki weszły do środka i zamknęły za sobą drzwi. Rozejrzały się wokół, ale nikogo nie zauważyły. Alicia 

zaświeciła latarkę. 

- Dobrze, że o tym pomyślałaś! Istne egipskie ciemności tu panują… - zauważyła Natalie. 

- Według planu! Szybko idziemy do sali chemicznej i szukamy rejestru substancji chemicznych – szukamy 

potwierdzenia do teorii Matildy – o ile faktycznie coś znalazła, bo mogła nas znowu okłamać. Później 

odwiedzimy biuro dyrektorki i obejrzymy nagrania z kamer – przy okazji kasując dowody naszej nocnej 

obecności. Do roboty – wyszeptała Alicia. 

Dziewczyny pobiegły na trzecie piętro, do sali chemicznej. Natalie otworzyła zamknięte drzwi i obie 

przyjaciółki weszły do środka. Cały czas miały wrażenie, że ktoś oprócz nich jest w tym budynku – i to nie 

strażnik.  

- Przeszukaj biurko Pana Propena! Na pewno tam jest jego dziennik i notes z wykazem substancji. Jeśli Matilda 

mówiła prawdę, nauczyciel chemii na pewno zaznaczył kradzież, lub zniknięcie buteleczki cyjanku potasu. Ja 

przeszukam szafki, czy aby na pewno zniknęła ta buteleczka – Natalie rozporządziła, po czym otworzyła szafki i 

szuflady, które zamknięte były na klucz. 

Alicia zaczęła przeglądać dziennik Pana Propena i rejestr substancji, Natalie zaś przeglądała buteleczki. 



- Według rejestru powinna tu być jedna buteleczka cyjanku potasu – pełna. Nigdy jeszcze nie używana – 

poinformowała Alicia.  

- Mam ją! – Natalie powiedziała powoli wyciągając buteleczkę z głębi szafki, jednak niestety jedna buteleczka 

spadła na podłogę, która na szczęścia była pusta, ale niestety spowodowała ogromny huk. Wszyscy na piętrze 

musieli to usłyszeć.  

- Zgaś latarkę! Szybko! – rozkazała Natalie. 

- …Idź to sprawdź… - dziewczyny usłyszały znajomy głos, ale nie mogły przypomnieć sobie czyj on jest. 

Przyjaciółki zanurkowały pod biurko. Nie zdążyły zatrzeć śladów swojej obecności, ponieważ chwilę potem 

usłyszały kroki, które zbliżały się w kierunku sali chemicznej. Dziewczyny całe się trzęsły – to pewnie 

morderca. 

- H-Halo? – drobna postać powiedziała, gdy weszła do sali. – Czy ktoś tu jest? 

Wtedy dziewczyny rozpoznały nieznajomego po głosie – to Matthew – spojrzała Alicia po Natalie i obie powoli 

wyszły ze swojej kryjówki. 

- Spokojnie Matt… To my… Alicia i Natalie – uspokoiła Natalie. 

- N-Natalie? A-Alicia? Co wy tu robicie? – spytał zaskoczony Matthew. 

- Możemy Ci zadać to samo pytanie – odpowiedziała Alicia. 

- Ja… Ja i Casper szukamy poszlak pozostawionych przez mordercę – odpowiedział Matthew niepewnie. 

Natalie i Alicia spojrzały po sobie. 

- My też! – powiedziała Natalie. 

- Wy też podejrzewacie Matildę? – spytała Alicia. 

- Co? Czemu? – odpowiedział zszokowany Matthew. 

- Każdemu z nas Matilda opowiedziała o rzekomych dowodach, które znalazła w szkole. Wszystko byłoby w 

porządku, ale każdemu powiedziała, że nie ma tych dowodów przy sobie, a przekazała je komuś innemu. Tyle że 

w każdej wersji jest to inna osoba! Mi powiedziała, że to Casper trzyma te dowody, a Alici, że to ja! Pewnie 

wam opowiedziała coś podobnego, zgadza się?  - opowiedziała wszystko Natalie 

- No w sumie racja… Tak. Mi mówiła, że to ty przechowujesz dowody przeciwko mordercy! – odpowiedział jej 

Matthew. – Tak w ogóle to dowiedziałyście się czegoś? 

- Szczerze mówiąc, tak! – powiedziała Alicia. – Natalie znalazła buteleczkę cyjanku potasu, włożoną w głąb 

szafki z substancjami chemicznymi, ale to nie jest miejsce, gdzie Pan Propen trzyma tak niebezpieczne 

substancje! Zazwyczaj odkłada je do biurka, gdzie znajduje się szuflada, którą zamyka na klucz. Tak mówi 

rejestr.  

- Oprócz tego buteleczka, którą znalazłam jest w połowie pusta, a według rejestru powinna być pełna! Morderca 

ukradł ją i użył, by zatruć moje ciastka, które William później zjadł – trucizna była przeznaczona dla mnie. Całe 

szczęście, że zdecydowałam się wtedy na zjedzenie obiadu na stołówce… Wracając do tematu. Pan Propen 

zapisał, że dzień przed śmiercią Williama zniknęła mu buteleczka z cyjankiem potasu. Osoba, która 

zamordowała Williama, musiała znać miejsce, gdzie Pan Propen chowa cyjanek potasu i mieć klucz. 

Teoretycznie, Pani Domali pasuje do tego opisu. Jeśli jednak faktycznie posiadała arszenik – po co miałaby 

kraść cyjanek? – spytała Natalie. 

- Myślę, że powinniśmy zabrać dziennik Pana Propena, buteleczkę i rejestr. Mogą nam się jeszcze przydać – 

zasugerowała Alicia. – Posprzątajmy też to miejsce, albo ktoś dowie się, że myszkowaliśmy tu. 

Natalie zaczęła zamykać wszystkie szafki, Matthew schował poszlaki do worków na dowody, a Alicia zmiotła 

szkło szufelką i wyrzuciła je do kosza. 



- Chodźmy. Casper właśnie otwiera drzwi do gabinetu dyrektorki - poinformował Matthew i grupa pobiegła do 

Caspera. 

- Matthew? Natalie? Alicia? Co wy tu robicie? – spytał Casper zaciekawiony. 

Natalie opowiedziała mu wszystko ze szczegółami. Casper słuchał uważnie i przytakiwał co jakiś czas głową. 

- Rozumiem… Cóż… Też uważam, że Matilda może kłamać, ale nie sądzę, że jest mordercą. Prędzej jest nim 

Pani Domali, a Matilda nie może się z tym pogodzić – zasugerował Casper. – Właśnie kończę otwierać te 

drzwi… I… Voila! – Casper powiedział ucieszony, gdy drzwi otworzyły się. 

To co zobaczyli w środku, zszokowało wszystkich. Porozrzucane książki, przewrócone rośliny, rozbite wazony, 

przewrócone stoły i fotele: gabinet dyrektorki był w chaosie. Ktoś czegoś tu szukał. Grupa pobiegła do biurka i 

włączyła komputer. Do nagrań z kamer miała dostęp tylko Pani Domali – ze względów bezpieczeństwa. Trzeba 

było wpisać hasło… 

- Co teraz? – spytał Casper, który usiadł przy komputerze, a reszta go stała wokół. 

- Spróbuj z hasłem: GiorginaDomali123 – zasugerowała Natalie. 

Casper wpisał je i… zadziałało! Wszyscy popatrzyli się z osłupieniem w Natalie, która była widocznie dumna ze 

swojego osiągnięcia.  

- Widziałam, jak je wpisuje, gdy przyszłam do niej omówić szczegóły festiwalu fotograficznego – wytłumaczyła 

Natlie. 

- Wow, Natlie. Sama nigdy bym… - powiedziała Alicia, gdy nagle ostre światło latarki padło na jej twarz.  

Wszyscy syknęli z bólu. Światło oślepiło ich. 

- To morderca! – Matthew krzyknął z przerażeniem. 

- Nie! Spokojnie! – powiedziała Matilda, gdy zgasiła latarkę. – To ja! 

- Matilda? – wszyscy zapytali chórem. 

- Widzę, że też chcieliście przekonać się, kto jest mordercą – stwierdziła Matilda. – Co się tu stało? – spytała 

skonsternowana, oglądając zdemolowane wnętrze gabinetu. 

- Nie wiemy. Tak to już wyglądało, gdy weszliśmy – odpowiedział jej Matthew. 

Nikt nie miał zamiaru pytać Matildy, czemu ich okłamała, dopóki nie sprawdzili na własne oczy, czy faktycznie 

znajdą to w biurku Pani Domali, o czym mówiła Matilda. 

- Właśnie szukamy nagrań z dnia kiedy to skradziono cyjanek potasu – przynajmniej o takiej dacie mówi 

dziennik Pana Propena. – poinformował Casper. – Chodź. 

Grupa zaczęła szukać nagrania z dnia 5 kwietnia. 8… 7… 6… 4… 4?  

- Czekajcie… Jest nagranie z 4 i 6 kwietnia, ale nie ma z 5… - zauważała Natalie. – Ktoś je wykasował! 

- To pewnie ta sama osoba, co zdemolowała gabinet – zasugerowała Alicia 

- Sprawdźcie biurko! – rozporządził Casper. – Jeśli Matilda mówiła prawdę, znajdziemy arszenik i szmaragdowe 

pióro – znajdziemy czarne – Matilda nas okłamała. – stwierdził zimno Casper. 

- Że co? Ja miałabym was okłamać? – zapytała Matilda Caspera, podczas gdy inni szukali dowodów niewinności 

Pani Domali. 

- Tak! Wszystkim nam wcisnęłaś bajeczkę o dowodach, które nie istnieją i że jeden z nas je przechowuje, ale na 

szczęście w porę domyśliliśmy się, że okłamałaś nas i postanowiliśmy sprawdzić to na własne oczy. Kłamstwo 

ma krótkie nogi Matilda – nie słyszałaś o tym? –rozpoczął kłótnię Casper z Matildą. 

- Że co? Ja… - zaczęła zszokowana Matilda. 



- Mam! – krzyknął Matthew, gdy znalazł pióro w szufladzie. 

- Ono jest… - zaczęła Natalie. 

- Czarne! – zawtórowała jej Alicia. 

- Widzisz Matilda? Podobne czarne należy do mordercy! Czyli Pani Domali! – odezwał się Casper ironicznie do 

Matildy. – Ale według Ciebie jest ono szmaragdowe. 

- Nie znaleźliśmy też żadnego arszeniku. Dziwne, prawda Matilda? – kontynuowała zirytowana Alicia. 

- Dlaczego nas okłamałaś? – spytała Natalie. 

- Hej… Coś mi tu śmierdzi… Nie sądzicie, że Matilda… Nie ma za bardzo powodów, by kłamać? – spytał 

Matthew. – Może ktoś podrzucił tu te wszystkie rzeczy. 

- Dokładnie. Dowody miałam w swojej tor-… - Matilda zaczęła przeszukiwać swoją torbę. – bie… Nie ma ich! 

Ktoś je ukradł. 

- Nie wierzę Ci Matilda – odparła Alicia. 

- Ja również – zawtórował Casper. 

- I ja – odparła Natalie. 

- Nie! Wy nic nie rozumiecie! Okłamałam was, by wytropić mordercę – nie dla jakiejś gry! – tłumaczyła się 

Matilda. 

- Idziemy stąd – odparła pogardliwie Natalie i wyszła wraz z Caperem i Alicią ze szkoły. 

- Ja Ci tam wierzę. Masz. Może to Ci pomoże rozwikłać zagadkę tych morderstw – przekazał Matthew Matildzie 

dziennik Pana Propena i rejestr. 

- Dzięki… - odparła Matilda smętnie. 

- Proszę… Wytrop go, zanim wszyscy zginiemy – powiedział Matthew i wybiegł ze szkoły. Matilda chwilę 

później. 

 

Następnego dnia znaleziono ciało strażnika nocnego w basenie, przy boisku. Policja stwierdziła, że był to 

wypadek – pijany, wpadł do basenu i nie mógł wypłynąć. Czas zgonu oceniono na 21. Nie wiedzieli jeszcze, że 

było to morderstwo. 

  

Kajetan Rybarski 



„Cywilizacja” - historia serii 

 

Cywilizacja to wręcz 

kultowa seria gier 

komputerowych, która od 

1991r. zachwyca graczy swoją 

złożonością oraz wybitną 

oprawą audiowizualną. Seria, 

produkowana wytrwale przez 

legendę branży rozrywki 

wirtualnej Sida Meyera wraz z 

Fraxis Games,  liczy sobie sześć 

części, z których ostatnia miała 

swoją premierę w 2016 r. 

Czym jest ta cała Cywilizacja? 

Naszym zadaniem podczas 

rozgrywki jest wybranie 

jednego z dostępnych narodów 

a następnie przeprowadzenie go 

bezpiecznie przez burzliwe 

dzieje historii od starożytności 

aż po czasy współczesne, ale nie 

byłoby to wyzwanie, gdyby nie 

istniały również inne narody, 

kierowane przez innych graczy 

lub przez sztuczną inteligencję, 

które współdzielą nasz cel i 

będą do niego dążyć niezależnie 

od wszystkiego. Warunków 

zwycięstwa jest więc pięć: 

poprzez dominację, zwycięstwo 

naukowe, kulturowe, poprzez 

dyplomację lub bycie 

najlepszym z mocarstw w 2050 

r. By osiągną pierwszy z nich, 

należy zająć stolice wszystkich 

pozostałych państw, drugi z 

kolei wiąże się z wysłaniem 

misji załogowej na Marsa, 

następny wymaga ukończenie 

tak zwanego Projektu Utopia. 

By osiągnąć ten ostatni, należy 

przekonać członków ONZ do 

mianowania nas władcą świata. 

Rozgrywka prowadzona jest w 

systemie turowym .  



Na czym polega jej sukces? 

 Aspektem, który sprawia, 

że seria odniosła taki sukces, 

jest głównie jej złożoność. 

Każdy ruch jaki wykonujemy 

ma wpływ na dalszy przebieg 

rozgrywki, ale to nie wszystko, 

kolejnym elementem 

składającym się na popularność 

„Cywilizacji” jest muzyka 

inspirowana muzyką z epoki, 

którą właśnie rozgrywamy, tak 

więc gdy na przykład 

prowadząc rozgrywkę „Grecja”,  

dotrzemy do starożytności,  grę 

umilą nam zaaranżowane przez 

orkiestrę symfoniczną, 

specjalnie na potrzeby gry, 

pieśni inspirowane tymi, które 

odgrywano setki lat temu 

właśnie w starożytnej Grecji. 

 

 

Sid Meier 

 To w jego głowie narodził 

się pomysł i to on postanowił 

przerodzić go w swoją 

największą grę. Urodził się w 

1954 r. w Kanadzie 

przeprowadził się jednak do 

Michigan w USA,  gdzie też 

studiował informatykę. Ma on 

obecnie 66 lat i nadal pielęgnuje 

swoją ulubioną serię, czyli 

właśnie „Cywilizację”, 

Przewiduje się, że premiera 

siódmej części serii będzie 

miała miejsce w 2021 r., w 

którym to wypadają 30. 

urodziny serii. 

Czy warto zagrać? 

 Cywilizacja to moja 

ulubiona seria gier, więc jak 

najbardziej jestem w stanie ją 

polecić, absorbuje  ona na 

długie godziny i, szczerze 

mówiąc, nie żałuję czasu 

poświęconego na te tytuły. 

Jeżeli więc chcielibyście 

rozpocząć swoją przygodę z tą 

grą, to najnowsza, szósta część 

jest obecnie dostępna za darmo 

w ramach usługi Epic Games 

Store :) 

 

  

Ignacy Korta 



Wywiady z nauczycielami – „część czwarta” 

Tyma razem wywiadu udzielił mi nauczyciel informatyki, WOS-u oraz 

historii, Tomasz Książek. 

Czy może Pan zdradzić, co Pan studiował, skoro prowadzi Pan lekcje z 

tak wielu przedmiotów? 

Jako taki główny przedmiot to historię. Ale mam też skończone 

studia z geografii i studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie, 

edukacji dla bezpieczeństwa no i informatyki. 

 

 Kim jest Pan przede wszystkim? Historykiem, informatykiem, a może 

specjalistą od nauk społecznych? 

Właściwie to przede wszystkim jestem człowiekiem ciekawym 

świata. Według mnie, stanowi on pewną całość i dlatego sam cenię ludzi, 

którzy próbują jak najwięcej z niego zrozumieć. Nikt nie będzie nigdy 

wiedział i umiał wszystkiego, ale zamykanie się w jednej dziedzinie 

wiedzy i zainteresowań moim zdaniem nieco ogranicza. Świat jest taki 

różnorodny… 

 

Podobno jest Pan fanem piłki nożnej. Co Pana fascynuje w tej 

dziedzinie sportu? Może zdradzi Pan barwy ulubionego klubu i 

cenionych przez siebie zawodników. 

Jestem fanem piłki nożnej, to fakt. Fascynuje mnie w niej 

socjologiczny fenomen, jakim ona jest. Obok siebie na stadionie zasiada 

górnik, sprzedawca i uniwersytecki profesor. Piłka nożna i w ogóle szerzej, 

sport, jest jak muzyka - stanowi swego rodzaju uniwersalny język, 

zrozumiały dla wszystkich. I nie tylko tych, którzy są kibicami.  Kibicuję 

oczywiście reprezentacji Polski i.... to już sprawa drugorzędna. 

 

 

Jako miłośnik podróży krajowych i zagranicznych ma Pan zapewne te 

najbliższe sercu... Czy może Pan je zdradzić? 

 

Lubię poznawać nowe miejsca. Mogą być w dalekiej Azji, ale mogą być i 

te w najbliższej okolicy. Chyba najbardziej mnie ciekawą te, których 



jeszcze nie poznałem. 

 

Czy może Pan ujawnić, jak opanował Pan język hiszpański? 

Oj... opanował to za wielkie słowo. Nieco mówię po hiszpańsku - 

chciałbym zdecydowanie lepiej i więcej. Poznawanie języka jest jak 

odkrywanie nowego świata. Włącza się inny tryb myślenia. Łatwiej wtedy 

zrozumieć innych ludzi - i to nie tylko dlatego, że rozumie się słowa, które 

wypowiadają. Języki to dusze narodów. 

 

Jakiej muzyki Pan słucha? 

Niemal każdej - wszystko zależy od nastroju. Lubię jazz, 

progresywnego rocka, ale dobrego popu czy heavy metalu też posłucham. 

Przyznam się, nie wyobrażam sobie dnia bez muzyki. 

 

Pana ulubiona i znienawidzona potrawa to...... 

Lubię kuchnię włoską - właściwie wszystko. Nie znoszę kalafiora :). 

 

Jest Pan związany z Nową Hutą? To Pana dzielnica? Co Pan o niej 

sądzi? 

Jestem w Hucie od zawsze i jest dla mnie ważna. Kiedy tworzono to 

miasto, a dziś dzielnicę Krakowa, chyba nie wyobrażano sobie, że stanie 

się miejscem kultowym. Myślę, że wykształciło się bardzo specyficzne i 

fascynujące społeczeństwo nowohuckie, do którego i ja mam zaszczyt 

należeć. 

 

Jakie są Pana, jako wychowawcy, pomysły na integrację z uczniami? 

Dobrym pomysłem są wycieczki. Wtedy uczniowie poznają się nie 

tylko przez szkołę  i Internet. Łatwiej się wtedy poznać i naprawdę 

zrozumieć. 

 

Jakie książki zabrałby Pan na bezludną wyspę? 

Jak zbudować płaskodenną łódź wiosłową :). No i może parę 

popularnonaukowych opracowań historycznych. Dobra książka nigdy nie 

jest zła.  

Natalia Stryczek 



 „Ucywilizowane” społeczeństwo – największy pokaz egoizmu. 

Każdy z nas słyszał o problemie głodu, chorób, 

cierpienia i analfabetyzmu. Każdy z nas słyszał 

o nieludzkich warunkach, które panują w 

krajach Ameryki Południowej, Azji i przede 

wszystkim Afryki. Każdy z nas doskonale 

zdaje sobie z tego sprawę. Co z tym robimy? 

Większość z nas – nic. 

Kraje nisko rozwinięte – kraje, w których 

prawie każdy głoduje, medycyna  jest w 

opłakanym stanie, większość mieszkańców nie 

umie czytać, ciągłe wojny są codziennością, a 

do tego państwa te często są lekceważone jako 

partnerzy handlowi… Gdyby tego było mało, 

wiele korporacji wykorzystuje trudną sytuację 

wielu tamtejszych ludzi i płaci im żałosne 

pieniądze nieadekwatne do pracy i wysiłku. 

Wiele osób pewnie się teraz zastanawia – czy 

możemy coś z tym zrobić? 

Odpowiedź brzmi: nie. Nasze społeczeństwo 

jest egoistyczne i zepsute do szpiku kości. 

Naszymi największymi zmartwieniami są 

rzeczy trywialne: co zobaczymy w kinie, 

zjemy pizzę, czy sushi, kłótnia z Kasią o 

zgubioną spinkę do włosów… To są nasze 

(niestety) często największe zmartwienia, 

podczas gdy ludzie w innej części globu muszą 

wybierać, kogo z pięciorga dzieci nakarmić, bo 

wystarczy jedzenia tylko dla dwojga. Często 

nie zauważamy, jakie mamy szczęście! 

Wyrzucamy tony jedzenia, nie zdając sobie 

sprawy z wartości, które może ono mieć dla 

kogoś. Tu ukazuje się pierwsza przeszkoda, 

która uniemożliwia poprawienie jakości życia 

w biednych krajach – nasza mentalność i 

egoizm. Nie zastanawiamy się nad losem 

innych – w gruncie rzeczy nie chcemy tego 

robić. Los tych nieszczęśników jest dla wielu 

obojętny, bowiem zamożne społeczeństwo 

skupia się jedynie na czubku własnego nosa. 

Pomyślmy następnym razem o ludziach, 

których (nie okłamujmy się) zabijamy, 

wyrzucając zdatne do spożycia produkty. 

Załóżmy jednak mniej cyniczny scenariusz – 

nasze społeczeństwo składa się z samych 

wartościowych ludzi (nie zaprzeczam, że tacy 

nie istnieją, ale jest to garstka) i wszyscy, 

kierując się dobrymi pobudkami, chcemy 

pomóc. Wpłacamy datki, przekazujemy 

ubrania i jedzenie… W ten sposób 

uzależniamy gospodarkę tych krajów od siebie. 

Przeżywalność dzieci wzrasta i coraz więcej 

ich się rodzi – sprawia to, że zamiast jednej 

osoby do wykarmienia, mamy ich dwanaście. 

Napędza to błędne koło, które po czasie 

sprawia, że nie tylko niebezpiecznie zwiększy 

się populacja biednych krajów, ale też samym 

pomagającym zacznie brakować 

podstawowych produktów – świat przestanie 

być podzielony na bogatą północ i biedne 

południe. Świat stanie się jednym wielkim 

rynsztokiem, gdzie luksusem będzie zdrowie i 

odpowiednie pożywienie. Kraje trzeciego 

świata nie zostaną zachęcone do rozwoju 

poprzez pomoc – to je właśnie zniechęci. 

Skoro bogaci wysyłają im potrzebne do życia 

zasoby – po co je produkować? 

Kończąc, chcę podkreślić, co jako ludzkość 

osiągnęliśmy. Sprawiliśmy, że Ziemia stała się 

miejscem niesprawiedliwym, gdzie mała grupa 

ludzi zasiada przy uczcie, a reszta je to co 

spada na podłogę. Sprawiliśmy, że codziennie 

tysiące ludzi umiera z głodu i różnego rodzaju 

chorób. Stworzyliśmy podział, który być może 

nigdy nie zostanie zniesiony. Uspokajamy 

sumienie, nazywając biedne kraje „krajami 

rozwijającymi się” – czym się ta nazwa różni, 

od „kraje gorsze”? Ludzkość osiągnęła jako 

gatunek coś, co nigdy się jeszcze nie 

wydarzyło na tej planecie – upodliliśmy osoby, 

które różnią się jedynie kolorem skóry, 

językiem i miejscem zamieszkania. Możemy 

być z siebie dumni. Mam nadzieję, że ten tekst 

zmusi nas do refleksji i sprawi, że wykażemy 

wszyscy choć trochę skruchy.  

 

 

 

Artykuł pisany w ramach lekcji WOS-u 

przez Kajetana Rybarskiego. 



Przepis na kokosanki! 

 

Potrzebujesz: 

- 80g wiórków kokosowych 

- 60g cukru 

- jedno białko jaja 

- 25g masła 

- blacha 

- papier do pieczenia 

- piekarnik rozgrzany do temperatury 180 stopni Celsjusza 

 

Co robić: 

- w garnku roztopić masło i (gdy już się rozpuści) dorzucić wiórki, 

wymieszać, następnie odstawić, aby ostygło 

- białka ubić na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier 

- bardzo porządnie wymieszać wiórki i masło z pianą 

- małe kulki z przygotowanej masy ułożyć na papierze do pieczenia, 

po czym przełożyć do piekarnika 

- piec w temperaturze 180 stopi Celsjusza przez ok. 15 min, tak, aby 

się pozłociły 

- pozostaw do ostygnięcia 

 

Smacznego! 
  

Mateusz Uhruski 



Redakcyjne Polecanki

„Cortex” 

Prawdopodobnie czytając 

naszą gazetkę siedzisz w domu 

(mam nadzieję) i nudzisz się. 

Chociaż mamy lekcje on-line, zdarza 

ci się, że nie masz co robić. 

Spokojnie, chcielibyśmy polecić 

pewną grę karcianą. Może się 

wydawać, że karcianki bywają 

nudne, ale nie w tym przypadku. Ta 

nawet pobudza twoje szare komórki! 

Mówię tu o grze „Cortex”.Co 

oznacza nazwa tej gry? Z języka 

angielskiego słowo cortex oznacza 

korę. Nie taką, jak jest na drzewie, 

lecz nasz mózg pokrywa śliska 

warstwa, znana właśnie jako kora 

mózgowa. Wiemy zatem, że gra ma 

coś wspólnego z naszym mózgiem, 

ale co? Ta karcianka zawiera karty z 

przeróżnymi zadaniami: 

- zadanie z kolorami 

- zadanie z parami 

- zadanie z koordynacją 

- zadanie z zapamiętywaniem 

- zadanie z elementem 

- zadanie z labiryntem 

- zadanie z dotykiem 

- zadanie z częstotliwością 

Każde z powyższych jest inne 

i wyjątkowo trudne. Choć kategoria 

wiekowa zalecana dla graczy, to  

 

wiek powyżej ośmiu lat, ale i starsi 

uczniowie, a nawet dorośli świetnie 

się przy niej bawią. 

 Teraz opowiem o wadach i 

zaletach. Z dobrych cech: gra jest 

trudna i grając w nią, można toczyć 

bardzo zaciętą rywalizację. Zadania 

są bardzo przyjemne i jeżeli 

przyłożysz się, wygrasz, chyba że 

ktoś inny będzie od ciebie 

sprytniejszy! Niestety gra ta ma też 

wady. Po wielu rozegranych partiach 

zadania mogą wydawać się 

monotonne. Kolejny problem, 

szczególnie utrudniający grę 

młodszym to zadanie z kolorami. 

Polega ono na rozpoznaniu, która 

nazwa koloru zapisana jest 

poprawnym kolorem. Na karcie z 

tym zadaniem są napisane nazwy 

kilku kolorów. Czcionka każdego 

napisu jest zapisana barwą innego, 

tylko jedno słowo ma kolor pasujący 

do nazwy. Wszystko byłoby świetne, 

gdyby nie to, że wszystkie nazwy 

kolorów są po angielsku. 

Szczególnie dla młodszych graczy, 

którzy jeszcze nie znają tego języka, 

jest to duży problem. 

 Jeszcze na koniec dodam, że 

gra nie tylko pobudza nasze szare 

komórki do pracy, ale także naszą 

wyobraźnię. W grę może grać do 

sześciu osób. Nawet jedna osoba 

może sama trenować mózg! Ja 

osobiście siadam czasem do gry 



„Cotrex” i rozwiązuję łamigłówki 

sam. Bardzo przyjemne, szczerze 

polecam! 

„Amelia”  

Tytułowa Amelia zakochuje 

się w pewnym mężczyźnie, i próbuje 

zdobyć jego uwagę. Jednak jest ona 

bardzo nieśmiała, przez co jest to 

trudne. 

W filmie urzeka mnie jego 

wykonanie - aktorstwo, ujęcia i 

szczególnie muzyka, są cudowne. 

Film ma niepowtarzalny klimat, 

przez co oglądanie go jest samą 

przyjemnością. 

„Dom z papieru” 

„Dom z papieru” jest bardzo 

popularną produkcją, więc pewnie 

większość czytelników o nim 

słyszała, lecz chciałabym przybliżyć 

jego fabułę tym, którzy go nie znają. 

Serial opowiada o grupie ludzi, 

którzy planują napad na narodową 

mennicę Hiszpanii. Wszyscy 

bohaterowie kryją się pod nazwami 

miast, dlatego są bardzo tajemniczy i 

intrygujący. Złodzieje noszą tam 

słynne czerwone stroje oraz maski 

Dalego, które stały się już 

ogólnoświatowym symbolem 

protestów, ludzie z całego świata 

używają tego jako znaku buntu. 

„Dom z papieru” jest dostępny 

na Netflix, więc zachęcam 

wszystkich do jego obejrzenia. 

 

 

„Ewolucja według Calapurni Tate” 

Akcja powieści dzieje się w 

XIX – wiecznym Teksasie. Główna 

bohaterka, Calpurnia Tate, bardzo 

interesuje się przyrodą wokół siebie. 

Tak właśnie nawiązuje się jej relacja 

ze swoim dziadkiem, który jest 

biologiem. Dziewczynka odkrywa 

wiele tajemnic otaczającego jej 

świata. Niestety jej przeszkodą jest 

sam fakt, że w tamtych czasach, 

dziewczynki nie mogły zajmować 

się takimi rzeczami jak biologia. 

Calpurnia szuka sprawiedliwości w 

swoim świecie, by móc iść w 

wymarzonym kierunku.Uważam, że 

jest to bardzo mądra i pouczająca 

powieść. Porusza bardzo ważny 

temat, jakim jest równouprawnienie 

kobiet i mężczyzn. Bardzo ją 

polecam, i tym, którzy ją planują 

przeczytać – życzę miłej lektury. 

 

„Loki” 

Co luźnego i ciekawego do 

przeczytania podczas kwarantanny? 

Jest wiele bardzo ciekawych 

komiksów (nie tylko Marvela), które 

bym 

Wam polecił. Jednak wielkie 

wrażenie może wywołać na Was 

„Loki”. 

Jest to komiks o znanym z wielu 

filmów i komiksów bogu piorunów i 

jego bracie, tylko cała powieść jest 

napisana „od innej strony”, 

ponieważ każdy tom Thora 

przedstawia jego brata – Loki’ego w 

złym 

świetle, jednak w tym komiksie jest 

na odwrót! Bardzo polecam! 

Mateusz Uhruski 

Matylda Pindel 

Wojciech Klimek 



Kącik historyczny 

Tadeusz Rozwadowski 

Nasz dzisiejszy bohater urodził się w 1866 niedaleko Lwowa, w 

Babinie. Wywodził się z bogatej rodziny szlacheckiej.  Uczył się w 

Technicznej Akademii Wojskowej, następnie  w  elitarnej szkole 

wojskowej Kriegsschule w Wiedniu. Kończący ją oficerowie cieszyli 

się ogromym prestiżem.  Rozwadowski specjalizował się w  arkanach 

artylerii. Powodem   podjęcia                 wojskowego wykszatłcenia 

był sam fakt, że 56-ciu Rozwadowskich brało udział w 

walkach narodowowyzwoleńczych, wiadomo, że  rodzina 

posiadała silne tradycje wosjkowe.  

 Nasz bohater odbył dyplomatyczną misję do 

Rumunii, podczas której zmodernizował armię rumuńską. 

Został wysłany jako obserwator na wojnę grecko-turecką.  

I wojna światowa. 

Tadeusz Rozwadwoski wykazał się geniuszem 

dowodzenia w bitwie pod Jarosławiem, zatrzymując 

ofensywę rosyjską samym ostrzałem artytelryjskim. 

Zachwyciło to samego Wilhelma II, króla Prus. Został 

odznaczony Orderem Marii Teresy.  Pokazał swój 

talent w dowodzeniu pod Annopolem. Podczas 

trudnej sytuacji ostrzału artylerii rosyjskiej na pozycje 

austriackie,  wydał rozkaz szturmu na 

niespodziewającą się niczego piechotę rosyjską. 

Wynik starcia skończył się zwycięstwem naszego 

bohatera i tysiącem jeńców wroga. 

Wojna polsko-ukraińska i obrona 

Lwowa 

W 1918 roku, już pod koniec listopada, dostał 

urząd naczelnego dowódcy wojsk polskich w Galicji 

Wschodniej. Zadaniem Rozwadowskiego było 

Tadeusz 

Rozwadowski w 

młodości. 

Order Marii Teresy dostało 

tylko około tysiąca osób. 



przejęcie i obrona Lwowa, Lwów został wyzwolony 22 listopada, lecz 

nie udało się całkowicie zniszczyć wojsk ukraińskich. Skutkiem była 

ofensywa ukraińska pod koniec grudnia.  

  

 

Szef polskiej misji wojskowej w Paryżu  

  Był inicjatorem jednych z pierwszych oddziałów lotniczych 

przy pomocy Amerykanów, chciał także utworzyć legion 

amerykański, regularną armię, którą miała pomóc w walce z 

bolszewikami i wesprzeć odziały polskie. Pomysł zyskał aprobatę  

między innymi Ignacego Paderewskiego, ale na stworzenie  formacji 

nie zgodził się Piłsudski. 

 

 

 

 

                                          

 

Francuski czołg Renault ft 17, jeden z 

najbardziej skutecznych czołgów I 

wojny światowej. Trafił do Polski 

między innymi przez Błękitną Armię, 

pomógł w zmaganiach wojennych z 

bolszewikami. 

Ferdinand Foch 

Marszałek trzech państw, przychylny Polsce między 

innymi wymusił zakończenie wszelkich wrogich działań 

Niemiec wobec Polski po wygranym powstaniu 

wielkopolskim. Podczas czytania Traktau Wersalskiego, 

powiedział: „To nie jest traktat pokojowy, tylko 

zawieszenie broni na 20 lat”. 

Po prawej Marian C Cooper, jego dziadek 

walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych, 

jako żołnierz Kazimierza Pułaskiego. Chciał 

spłacić dług wdzięczności, więc pomagał w 

stworzeniu raczkującego lotnictwa w II RP. 



 

Przewrót majowy a kwestia bohatera 

 Na sam fakt użycia siły przez Piłsudskiego Rozwadowski od 

razu chciał stłumić bunt. Wszyscy członkowie rządu złożyli dymisję, 

a Rozwadowski uwierzył Piłsudskiemu na słowo, jednak  mimo 

obietnic został aresztowany i osadzony w więzieniu, które sam 

wspomina tak: 

„W takich warunkach nie przebywają nawet młodsi oficerowie, a co 

dopiero starsi, zasłużeni”.  

Tadeusz Rozwadowski 

Mocno podupadł na zdrowiu, między innymi przez fakt, że w celi 

było zimno. Koledzy z obrony Lwowa wyremontowali cele, 

dowiadując się w jakich warunkach przebywa.  

Po roku Rozwadowski w końcu wyszedł na wolność, jednak z 

mocnym uszczerbkiem na zdrowiu. 

 W 1928 roku, po jego śmierci, sanacja zakazała sekcji zwłok, więc do 

dzisiaj istnieją dwie teorie co do śmierci Tadeusza Rozwadowskiego. 

Pierwsza mówi o malowaniu celi farbą z arszenikiem.  Druga - o 

zatruciu końskim włosiem, które rzekomo podano mu w więzieniu . 

 Pogrzeb  

 Bohater  został pochownay we Lwowie. Sanacja zorganizowała 

pogrzeb w godzinach porannych, by uczestniczyło w nim jak najmniej 

osób, jednak i tak zebrała się rzesza obywateli. Chciały one 

podziękować za obronę Lwowa. Nawet samoloty żegnały Tadeusza 

Rozwadowskiego, za co dowódca przypłacił stanowiskiem. Po 

wkroczeniu sowietów w 1939 ukryto szczątki bohatera, by wkrczająca 

Armia Czerwona ich nie zbeszcześciła. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie 

znajdują się prochy Rozwadowskiego… 



 

Łamigłówki 

 

1. Z każdego słowa zniknęły 3 litery, a odstępy po nich zostały usunięte. Twoim zadaniem 

jest przywrócenie liter na właściwe miejsce, by utworzyć prawidłowe słowa. 

“RAK - NIEBORAK” 

Kolejność liter zawsze jest taka jak w słowie R, A, K, ale nie muszą one być sąsiednimi. 

Przykład: FNCUSI – FRANCUSKI 

TTAT – ___________________ 

PAOSTTE – __________________ 

WIATI – ______________ 

KAFA – _______________ 

KIETA – ______________________ 

PCZA – ___________________ 

SUYKTA – _____________________ 

POTWA – _________________ 

OMNTY – ________________ 

UMINE – ________________ 

 

“STO 3” 

Kolejność liter zawsze jest taka jak w słowie S, T, O, ale nie muszą one być sąsiednimi. 

PARAŁKA - _________________ 

MIA – _______________ 

ENIA – _______________ 

BON – ______________________ 

ADIN – ____________________ 

LICA – ________________ 

HIRIA – ________________ 

 

  

Natalia Stryczek 



2. RZĘDY I KWADRACIK 

Zachęcam do zagrania w tę prostą grę. Musisz zakolorować kwadraciki i rzędy, 

które będą wypisane przy każdym zadaniu. 

Symbole: 

E7: zakolorowanie tylko pola E7 

B3F3: zakolorowanie pól w rzędzie lub kolumnie, w tym wypadku B3, C3, 

D3, E3, F3 

 

START 

 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a           

b           

c           
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f           
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h           

i           

j           
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5H8H 

8i 

9G 

5C5G 

4C4F 

5i 

2B2E 

3C 

6C 

6E 

3E 

7B7E 



POZIOM TRUDNIEJSZY 

 

X A b c d e f g h i j k l m n o 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

 

3G10G           8i8O         5C5F 

3H       11i9i             14i14N 

5i3i                10L10N        12J13J 

7C7F      11J11M  13M12M 

5H10H     9M9O           4i 

6i7i 

Mateusz Uhruski 
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Dzisiaj wiele państw świętuje swoją niepodległość… 
  

  Liban to państwo położone na terytorium zachodniej Azji. Od 

1samego początku liczba 25 sprzyjała Libańczykom (to jest ich szczęśliwa 

liczba).    

 Ten kraj jest położony nad 

Morzem Śródziemnym i ma 225 km linii 

brzegowej… 
   

 Liban jest podzielony na 6 

gubernatorstw, które z kolei dzielą się na 25 

dystryktów… 
  

 25 kwietnia 2005 Syria wycofała swoje wojska z Libanu… 
   

 Nic więc dziwnego, że 25 maja Libańczycy świętują Dzień Wyzwolenia 

Libanu! 

 

Sudan to państwo położone w północno-wschodniej części Afryki nad 

Morzem Czerwonym. 

 25 maja mieszkańcy tego kraju obchodzą rocznicę rewolucji majowej,                    

 która była jedną z ważniejszych wydarzeń tego kraju… 

                                                      
1 Imiona ułożone w kolejności alfabetycznej 

 

     Z okazji imienin! Wszystkiego najlepszego dla: 

            Aldhelma, Beda, Borzysława, Dionizego,        

Grzegorza, Heladiusza, Imisława,        Joanny, Leona, 

Magdaleny, Marcjana,        Mariusza, Wenerandy i 

Zenobiusza!
1
 



 

   Argentyna – kraj, który wiele osób kojarzy z piłkarzem Messi, czy z          

 papieżem Franciszkiem.  

   Dziś jest tam rocznica rewolucji, podczas której Buenos Aires 

zostało   zaatakowane przez flotę brytyjską. Najeźdźcy zdobyli 

miasto, jednak  szybko zostali z niego wygonieni przez powstanie Kreolów 

(tę rewolucję). 

 

     Unia Afrykańska założona ok. 9 lat po założeniu Unii Europejskiej2,  

     powołała do życia Dzień Wyzwolenia Afryki…  

Dziś także: 

 Ustanowiono hymn Wenezueli 

 W Chile została ustanowiona konstytucja  
 Jordania uzyskała niepodległość (od Wielkiej Brytanii). 

25 maja… 
  …1477 rok – norymberski rzeźbiarz Wit Stwosz zaczyna 

pracę w Krakowie nad wielkim ołtarzem do kościoła Mariackiego. 

Skończył go długo po tym terminie, bo w 1489 roku. 

  …1520 rok – polskie oddziały pod dowództwem hetmana 

wielkiego koronnego Mikołaja Firleja podczas wojny z krzyżakami 

dostały się do  Królewca.  

  …1659 rok – Richard Cromwell ustąpił ze stanowiska Lorda   

 
  

  …1698 rok – Wielka erupcja 

Wezuwiusza 

 

                                                      
2 Dokładniej – została założona 9 lutego 2002 roku, natomiast Unia europejska - 1 listopada 1993 roku. 

Dziś rozpoczyna się Tydzień Solidarności z Ludami Zamieszkującymi Niesamorządne Terytoria, ustanowiony 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ! 

Protektora Anglii i Szkocji. 

Richard Cromwell był 

trzecim synem znanego 

Olivera Cromwella odpo– 

wiedzialnego za wojnę 

domową w Anglii. 

Wezuwiusz to wulkan znajdujący się na terytorium 

Włoch. 

Na zdjęciu nie jest pokazana erupcja z 1689 roku, 

tylko z 1822 roku, jednak co ciekawe, wtedy jak i 

322 lat temu eksplodował w tym samym stylu – 

eksplozja efuzywno-eksplozywna. 

14 km 



 
  

  …1847 – Wielka powódź w Żorach. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  …1850 –                                                    

przywieziono pierwszego hipopotama nilowego! 

  …1961 rok – Program Apollo został 

przedstawiony przed kongresem przez John F. Kennedy. 
  

  …2012 rok – po raz pierwszy w historii doszło do połączenia 

komercyjnego statku kosmicznego z Międzynarodową Stacją 

Kosmiczną. 

  

Żory to miasto na Górnym Śląsku. 

  

Wielu ludzi po II wojnie światowej(w szczególności 1947/8 roku) 

wyjeżdżało m.in. z Krakowa do krewnych w tamte strony. Krewni 

ci uciekli z naszego miasta podczas wojny. Często osiedlali się tam 

na stałe. 

Do londyńskiego Zoo 

Wojciech 

Klimek 

…2095 rok – założono firmę „WPP” 

sprzedającą wspomnienia i niesamowite 

przeżycia 

  

…2541 rok – kolejna powódź na Saharze 



Suchary 

1.Jak nazywa się miłość kominiarza i arki? 

Kominiarki 

 

2.Imię greckiego boga czystości? 

Domestos 

 

3.Jaki jest ulubiony program telewizyjny kanibala? 

Surowi rodzice 

 

4.Jakie są ulubione ryby matematyka? 

Sumy 

 

5.Jak obraca się prąd? 

Napięcie 

 

6.Dlaczego choinka nie jest głodna? 

Bo jodła 

 

7.Jak wabi się pies złomiarza? 

Puszek 

 

8.Gdzie muchy kupują buty? 

W tse tse tse 

 

9.Jak nazywa się człowiek ,który kocha drzewa? 

Lovelas 

 

10.Jak się nazywa impreza u Wery? 

Discovery 

  

Mikołaj Bożętka 



Konkurs Literacki 

Miejsce pierwsze ex aequo: 

 

Dom  

Dominika Ochman kl.8 

Jest wiele miejsc, do których powracasz. 

 

Są miejsca ważne, miłe i szczególne 

Rodzinne, ciepłe i bliskim wspólne. 

 

I choć nie mówię o tym nikomu 

Zawsze najchętniej wracam do domu. 

 

To miejsce jedyne, które zawsze czeka 

I do którego każda myśl ucieka. 

 

Jedno, jedyne na świecie całym 

Z moim bezpiecznym pokojem małym. 

 

Nieważny gniew ludzi i burze srogie 

Ja mam to miejsce tak drogie. 

 

Mogę tu wracać o każdej porze 

Wiem, że tu nic złego się stać nie może. 

 

Są moi bliscy i jak dwie białe poduszki 

Są czworonożne tego domu duszki. 

 

Jest szafa z książkami, które uczą mnie marzyć 

O których, gdy ciężko, lubię pogwarzyć. 

 

Obok jest smutne okno, które czeka na wiosnę 

Na zieleń, kwiaty i słońce radosne. 

 

W domu jest radość, tu jestem szczęśliwa 

Wesoła, zgodna i niepamiętliwa. 

 

Dom to mój azyl i moja ucieczka 

Nieważna kłótnia, czy głupia sprzeczka. 

 

Tu szybko nikną moje katusze 

Dom jest cudowny, bo dom ma duszę. 

 



Wielkie próby 
Kajetan Rybarski kl.8 

Nie raz historia uczyła nas 

o niebezpieczeństwie 

terrorze 

śmierci 

Nie raz człowiek był blisko 

zapomnienia 

zniszczenia 

unicestwienia 

Nie raz postawieni byliśmy przed próbą 

Dżumy. 

Hiszpanki. 

Korony? 

Nie raz człowiek cierpiał katusze 

za lekceważenie 

chciwość 

apatię 

Rasa ludzka staje nie raz przed obliczem kryzysu 

I zostaje niemal zmieciona z kart historii 

Ale tak jak Syzyf 

buduje wszystko od nowa 

choć wie, że to przepadnie 

Nie bójmy się bać. 

Bowiem to strach jest często najlepszym 

narzędziem 

Pokuty. 

  



Miejsce drugie: 

 

Koronamyśli 
Wojciech Klimek kl.7 

Niecierpliwy 
Rękawiczki, maski, żele - taka teraz faza, 

Niech ktoś w końcu powie, kiedy skończy się zaraza? 
 

Wyrzut 
Wirus opanował całą Ziemię, 

Czy tylko na to stać pandemię? 
 

Łakomczuch 
Już na sklepie puste półki, 

Gdzie więc kupić pyszne bułki? 
 

Koniaków 
Mimo, że KORONkowa maska piękna, śliczna, 

To na KORONawirusa - niepraktyczna! 
 

Kwarantanna 
Przedwiośnie - a brzuch rośnie! 

 
Tęsknota za dzwonkiem 

Zoom, Messenger, Skype i Viber, 
Super technologie. 

Ławka, szkoła, szafka, dzwonek, 
Ja to drugie jednak wolę! 

  



Miejsce trzecie: 

Ballada o makaronie 
Grzegorz Mystek kl.7 

Nazywali go szaleńcem 

Bo kupił 100 kg makaronu 

Na każdym kroku makaron, makaron na każdym kroku 

Pochodził spod Lubelli 

Podobno umiał nie rozgotować się 

Starych rwał na pomidorową 

Młodych na spaghetti 

 

Makaronie mojego życia.. 

Z durszlakiem płynę do ciebie pod prąd 

Hej 

Dobrze że jesteś na talerzu 

Bo ja właśnie zamierzam cię zjeść 

 

Nigdy się nie lękał wody 

I nie martwił się o jutro 

A jego makaron był kiedyś 

Zwyczajną mąka pszenną 

I rósł sobie na polu 

Zimą i latem okrągły rok 

Teraz gdy nieraz przejedzie 

Zbożem czuć cały dom 

 

Makaronie mojego życia.. 

Z durszlakiem płynę do ciebie pod prąd 

Hej 

Dobrze że jesteś na talerzu 

Bo ja właśnie zamierzam cię zjeść 

 

Nagrody: 

Obie nagrody pierwsze: bilet wstępu na wystawę Z. Beksińskiego w NCK plus 

Katalog, nagroda 2.i 3. - bilet wstępu na wystawę Jerzego Dudy - Gracza w 

NCK oraz Katalog. 


