
 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Witamy Was pierwszym wydaniem „Monitora Traugutta” w 

roku szkolnym 2020/2021. W tym numerze iście 

filozoficzny wywiad z profesorem Osypowiczem. Ponadto 

felietony uczniów klasy dziennikarskiej i medialnej, sporo 

kultury i jesienne porady. My tęskniliśmy za Wami. A Wy? 

Życzymy przyjemnej lektury! 

                              Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 
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          Wywiad z… 

panem Michałem 

        Osypowiczem 

Byłem punkiem, czyli czego nie 

wiemy o naszym nauczycielu historii 

 

 

 

 

 

 

K.K: Od kiedy pan się interesuje historią? 

P.O: Od dziecka, nie pamiętam kiedy. Moja mama 

ma wywiad z ostatniego roku przedszkola. Przyszła 

pani dziennikarka do przedszkola i zrobiła wywiad z 

przedszkolakami i ja tam też byłem. I na pytanie 

„Kim chce zostać w przyszłości?” odpowiedziałem, 

że chcę zostać albo piłkarzem, albo historykiem. 

J.G: I nie żałował pan, że nie został pan piłka-

rzem? 

 P.O: Trochę żałuję… Gdybym jednak chciał grać w 

piłkę, to na pewno byłbym powołany do  reprezen-

tacji. Gdy miałem dwadzieścia lat piłkarze grali 

niezbyt dobrze. 

J.G: Na pewno pan żałuje, kiedy ma pan z nami 

lekcje. 

P.O: Nie, może was rozczaruję, ale mieścicie się w 

pewnych granicach. 

K.K: A ma pan jeszcze jakieś zainteresowania 

poza piłką i historią? 

P.O: Filozofią się interesuję. 

K.K: A był pan na studiach filozoficznych? 

P.O: Byłem, skończyłem. 

K.K: Czy miał pan jakieś zabawne sytuacje zwią-

zane z naszym liceum lub z własną edukacją 

szkolną? 

P.O: Z własną? Miałem w trzeciej klasie, bo ja cho-

dziłem do czteroletniego liceum, dwa tygodnie 

godzin nieusprawiedliwionych. I ja pamiętam, że 

byłem lekko przerażony, ale jak patrzę teraz na to,  

ile niektórzy uczniowie mają godzin nieusprawie-

dliwionych, to sobie myślę: „Czym ja się przejmo-

wałem?”. Taką mam refleksję. 

 

 

P.O-Pan Osypowicz 

J.G- Julia Giero 

K.K- Klaudia Kiełbasa 

O.D- Oliwia Duda 
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K.K: Co sądzi pan o pandemii koronawirusa? 

P.O: Tak… Ja myślę, że ten wirus istnieje, znaczy są 

dowody, że istnieje. Jeżeli chodzi o strach, to nie 

uważam, że powinno się wpadać w taką panikę czy 

obsesję, ale uważam, że powinno się być ostroż-

nym, czyli nosić maseczki i myć ręce. To nie dla 

siebie, no bo wy i ja na szczęście nie jesteśmy w 

grupie ryzyka, ale dla osób starszych, które nas 

otaczają. Powinno się to robić w imię odpowie-

dzialności społecznej dla osób, które jak faktycznie 

zachorują, to mogą znaleźć się w bardzo ciężkiej 

sytuacji, a nawet umrzeć. Chodzi o odpowiedzial-

ność za innych,  ale nie można panikować. Bardzo 

ciekawym przypadkiem jest Szwecja. Szwedzi jakby 

zupełnie inaczej do tego podeszli, czyli od samego 

początku wprowadzili takie zasady,  jakie są teraz u 

nas. Generalnie wszystko u nich  funkcjonuje, ale 

też mogli sobie pozwolić na taką politykę od same-

go początku, ponieważ mają bardzo dobrą opiekę 

zdrowotną. My mamy słabą i gdybyśmy zrobili coś 

takiego ( jak Szwedzi) i stałoby się tak jak we Wło-

szech, to u nas byłby Armagedon. 

J.G: A czy według Pana właśnie Szwedzi dali sobie 

radę z wirusem, ponieważ mieli wybór? 

P.O: Tak, być może tak. Wczoraj słuchałem wywia-

du ze Szwedem, który mieszka w Polsce i on gene-

ralnie mówi, że w społeczeństwie szwedzkim jest 

większe zaufanie do państwa. Więc jeżeli państwo 

ich poprosiło, żeby oni to robili, to oni to robili. W 

Szwecji jest większe poczucie odpowiedzialności  

obywateli za siebie nawzajem. Tam, jak powiedział,  

chodzi o to, żeby chronić innych przed chorobą. Oni 

czuli, że to jest taki obowiązek. 

 

 

K.K: Co pan sądzi o zdalnej nauce? 

P.O: Nie chciałabym, żeby wróciła. Uważam, że 

była straszna. Ja miałem więcej pracy. Wszystkie 

lekcje musiałem przygotować od nowa, na tę formę 

internetową. Na przykład zadania trzeba było napi-

sać i wysłać, a potem to wszystko sprawdzić. No i 

brak kontaktu. Inaczej się pracuje jako nauczyciel, 

kiedy się widzi uczniów. Nawet jak człowiek wycho-

dzi wkurzony na was, to jest zupełnie co innego, 

kiedy się gada do komputera. Nawet gdy się de-

nerwuję, że ktoś tam śpi albo robi matematykę, to 

jest to inne zdenerwowanie, niż kiedy się patrzysz w 

komputer i nie masz pojęcia, czy jedna osoba cię 

słucha, czy cała klasa. Więc nie chciałbym, żeby 

wróciło zdalne nauczanie. 

J.G: A jak się panu pracowało właśnie jako ojcu? 

P.O: Ciężko to było pogodzić. Musiałem przypilno-

wać też syna, który był w pierwszej klasie szkoły też 

syna, który był w pierwszej klasie szkoły podsta-

wowej. Nie mogłem go zostawić i powiedzieć, że tu 

jest wyświetlone, pani wysłała pracę, proszę usiąść, 

zrobić. Trzeba było przy nim siedzieć, przynajmniej 

na początku. Jedyny plus był taki, że nie trzeba było 

wstawać rano. 
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J.G: Ta kwarantanna jest, można powiedzieć, w 

naszym najlepszym wieku. Mamy te 17-18 lat i 

taką ograniczoną swobodę. A jak wyglądały Pana 

lata młodości? 

P.O: Ze wszystkiego mogliśmy korzystać. Dobrze 

wspominam, dobrze pamiętam. Mam takie wraże-

nie, że można było więcej. Byłem w waszym wieku, 

gdy upadł komunizm w Polsce. To była ta cała 

transformacja systemowa. To był moment, gdzie te 

stare normy i zasady się rozpadały, a jeszcze nie 

powstały nowe. My, mam wrażenie, mogliśmy 

więcej. Kontrola społeczna była mniejsza niż teraz. 

Ja dużo chodziłem do kina, miałem pod domem 

kino „Iluzjon”. Były tanie bilety, więc prawie co-

dziennie byłem w kinie. Ze znajomymi dużo chodzi-

łem na koncerty rockowe. Ja słuchałem punk-rocka, 

ale w tedy też ten grunge wchodził, to też 

słuchałem. Nie przyjeżdżały zagraniczne zespoły do 

nas. W telewizji słuchałem Nirvany, The Flash, ale 

one rzadko się w polskiej telewizji pojawiały. Raczej 

w MTV, ale ja nie miałem, więc u kolegów na kase-

tach. Zagraniczne zespoły nie przyjeżdżały z racji 

tego, że w Polsce było ogromne piractwo. Wszyst-

kie płyty winylowe i kasety były pirackie, nielegal-

ne, więc te zachodnie zespoły w takim proteście nie 

przyjeżdżały do Polski na koncerty. Czasem chodzi-

liśmy coś zjeść. To nie był McDonald, ale coś po-

dobnego, gdzie można było zjeść hamburgera, 

frytki i napić się coli. Włóczyliśmy się po mieście. 

Byłem jednocześnie harcerzem, to jeździłem na 

zbiórki. Mam wrażenie, że właśnie było więcej 

wolności, ale też mniej pieniędzy. To był taki minus. 

 

O.D: A odnośnie tego, co działo się w wakacje 

podczas różnych strajków. Czy obywatele powinni 

bać się policji? 

P.O: Okres dorastania, czyli ta 7-8 klasa, to był 

komunizm i ja pamiętam, że my wszyscy się bali-

śmy milicji. Milicja budziła w nas przerażenie w 

sensie takim, że mogą nas złapać, pobić, uderzyć tą 

pałką, np. z racji tego, że chodzisz w kurtce. Wtedy 

były modne kurtki moro, wojskowe, z demobilu. Z 

racji tylko tego, że chodzisz właśnie w tej kurtce. 

Potem jak weszła III Rzeczpospolita, to ja stopnio-

wo zacząłem ufać policji, zacząłem traktować poli-

cję jako instytucję, która mi pomoże. Po ostatnich 

zachowaniach ja się trochę zaczynam bać policji. To 

nie jest taki lęk jak wtedy, ale ja już przestaję policji 

ufać. I zdaje sobie sprawę, że jak będzie jakaś 

sprawa polityczna, to, że oni mogą wobec mnie 

użyć przemocy. 

J.G: A co sądzi pan o jutrzejszym (25.09) strajku 

klimatycznym? 

P.O: Uważam, że wszyscy powinniście na niego iść. 

Te wszystkie sprawy, ten cały strach policji, to, że ja 

w waszym wieku miałem mniej pieniędzy, a wy 

więcej, że rządzą ludzie, którzy nam się podobają, 

albo nie, są mało istotne. Bo jak za 10-15 lat klimat 

się rozwali, nikt nie będzie się przejmował tym, że 

rządzi Kaczyński, że przegrał lub wygrał, że policja 

kogoś uderzyła, że mogliście chodzić częściej na 

wagary niż ja. To będzie nieistotne, bo będzie pro-

blem, co zrobić z tym, jak przetrwać w świecie, 

kiedy klimat się zacznie rzeczywiście psuć. 
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Stanisław Żółkiewski pieczętował się herbem Lubicz. Był hetmanem i kanclerzem wielkim koronnym, 
wojewodą kijowskim i oczywiście pradziadem Jana Sobieskiego. Od 1566 roku przebywał na dworze 
Zygmunta II Augusta, dzięki wstawiennictwu Jana Zamoyskiego. Nie ma to jak koneksje rodzinne. W 
1573 roku uczestniczył w poselstwie Jana Zamoyskiego, wysłanym do Francji do Henryka Walezjusza. 
Brał udział również w walkach z gdańszczanami pod Lubieszowem, po stronie króla Stefana Batorego. 
Następnie uczestniczył w kampaniach przeciw Moskwie u boku Jana Zamoyskiego oraz w wojnie z 
arcyksięciem Maksymilianem Habsburgiem.  
W bitwie pod Byczyną 24 stycznia 1588 roku został ranny w nogę, przez co do końca życia kulał. Tego 
roku został hetmanem polnym koronnym, a dwa lata później kasztelanem lwowskim. Oczywiście 
ponownie zasługa rodziny, wstawiennictwo Jana Zamoyskiego. U boku hetmana zdobywał pierwsze 
szlify nie tylko wojskowe, ale i polityczne. Do legendy przeszła jego rola nimfy podczas krakowskiego 
wesela Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batory. W październiku 1595 roku uczestniczył w zwycięskiej 
bitwie pod Cecorą, podczas mołdawskiej wyprawy Zamoyskiego. W roku następnym stłumił 
powstanie kozackie Semena Nalewajki. Dowodził wyprawą do Mołdawii i bitwą pod Ploeszti, 
zwycięstwo to umożliwiło mu osadzenie na tronie hospodarskim przyjaznego Polsce Symeona Mohyły. 
Od 1601 prowadził działania przeciw Szwedom w Inflantach, zdobywając Wolmar i Biały Kamień oraz 
zwyciężając w bitwie pod Rewlem. Nie poprzestał na tym, w 1606 roku rozbił czambuły tatarskie nad 
Udyczem. W czasie rokoszu sandomierskiego stanął po stronie króla i 5 lipca 1607 roku pokonał 
rokoszan pod Guzowem wraz z Janem Karolem Chodkiewiczem. W 1608 roku przyszedł czas na  
awans, został  wojewodą kijowskim. W 1609 rozpoczął wyprawę moskiewską, brał udział w oblężeniu 
Smoleńska, a 4 lipca 1610 roku w bitwie pod Kłuszynem pokonał siedmiokrotnie liczniejsze oddziały 
Dymitra Szujskiego, zmusił bojarów moskiewskich do wyboru królewicza Władysława Wazy na cara i 
we wrześniu tego roku wkroczył do Moskwy. Jako jedyny Europejczyk zasiadł na moskiewskim Kremlu. 
Rosjanie nigdy nam tego nie zapomnieli. Swoją kampanię, na wzór Cezara, opisał w pamiętniku pt. 
„Początek i progres wojny moskiewskiej”. Na sejmie 1611 roku prezentował królowi i izbie poselskiej 
zdobyte sztandary moskiewskie i zdetronizowanego cara Wasyla Szujskiego. Następnie zajął się 
zwalczaniem najazdów tatarskich, niesfornych Kozaków i rabujących konfederatów wojskowych. W 
1618 r. otrzymał buławę i pieczęć wielką koronną. Wkrótce jednak po raz kolejny spotkał się z 
atakami ukrainnych magnatów, gdy w wyniku przegranej przezeń bitwy pod Oryninem Tatarzy 
spustoszyli Podole i Wołyń. Wobec przewidywanego ataku tureckiego w sierpniu 1620 roku podjął 
wyprawę do Mołdawii, we wrześniu z powodzeniem odpierał ataki tatarskie i tureckie Iskandera 
paszy pod Cecorą. Zginął 6 października w czasie odwrotu, odmawiając ucieczki z pola bitwy. Jego 
głowę Turcy zawiesili nad wejściem do pałacu sułtańskiego w Stambule, skąd wykupiła ją żona, 
Regina. W małżeństwie z Reginą z Herburtów pozostawił syna Jana, zmarł z ran odniesionych pod 
Cecorą oraz córki: Katarzynę, żonę hetmana Stanisława Koniecpolskiego, i Zofię, żonę Jana 
Daniłowicza, babkę Jana Sobieskiego. W 1597 roku założył miasto Żółkiew, tam też jest pochowany. 
Jego wzorem był Juliusz Cezar, którego książka „Wojna galijska” stanowiła inspirację do wojennych 
działań. W karierze wojskowej pomógł mu Jan Zamoyski. 

 
 

          Wydarzenia historią opisane 

„Exoriarealiquisnostris ex ossibusultor -  

Powstanie kiedyś z kości naszych mściciel” 

Stanisław Żółkiewski – czyli jaki wpływ na człowieka mają 

dobre książki i wzorce osobowe oraz jak rodzina może po-

móc w karierze 

Autor: M.G 
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Piątka dla zwierząt 

      W zeszłym tygodniu w sejmie została uchwalona nowa ustawa pod nazwą “Piątka dla zwierząt”.  

Ma ona na celu polepszenie warunków życia zwierząt i składa się z 5 głównych zasad: 

1. Zakaz hodowli zwierząt na futra. 

2.Ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. 

3. Zakaz trzymania zwierząt na uwięzi. 

4. Częstsze kontrole schronisk. 

5. Dodatki dla opiekunów zwierząt . 

      Ustawa, zamiast pomagać, jeszcze bardziej wszystko komplikuje. Pomimo swoich plusów, tj. lep-

sze warunki w schroniskach czy zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowi-

skowych, np. w cyrku, widzę w tym sporo minusów. Ten pomysł pojawił się nagle i nie jest do końca 

przemyślany. Pojawiło się wiele buntów i strajków, zwłaszcza ze strony rolników. Duża ilość hodow-

li, która zaopatruje nas np. w jajka, jest hodowlą klatkową. Rozwinęło się to do takiego stopnia, że 

wiele tysięcy, a może nawet milionów ludzi straciłoby pracę. Trzeba by pozamykać masę gospo-

darstw. Uważam, że sporą częścią ludzi łatwo w ten sposób zmanipulować, wystarczy, że usłyszą o 

kurach, które nie będą w klatkach, dzięki czemu będą mieli smaczniejsze jajka na śniadanie; czy o 

norkach, które nie będą wykorzystane na futro.  

      Zgadzam się w 100%, że zmiana dotycząca zwierząt jest potrzebna, jednak czy to jest właśnie to, 

czego potrzebujemy? Z zakazu hodowli zwierząt na futra wykluczone są króliki, a samo wejście tego 

planu w życie ma mieć miejsce za 12 miesięcy. Myślę, że jest to lekka hipokryzja ze strony rządu, 

ponieważ i tak te zwierzęta będą zabijane, żebyśmy mieli z nich mięso. Nawet trochę ich za to podzi-

wiam. Dawno nie słyszałam o ustawie, która sprawia pozory pozytywne i, nie zmieniając praktycznie 

nic. Ludzie, którzy naprawdę się przejmowali i przejmują losem zwierząt, od dawna kupowali jajka od 

kur z wybiegu, nie kupowali ubrań z prawdziwych zwierzęcych futer, czy też ich nie zjadali. Sam 

pomysł i intencje są dobre, zmiany w kwestii brutalności i rzezi zwierzaków powinny zaistnieć już 

dawno temu, całą tą sytuację posłowie mogli przemyśleć i o wiele lepiej wcielić w życie. 

      Kolejną rzeczą, która mi się nie podoba, to skupianie się tylko na niektórych zwierzętach. Rząd 

chce chronić wszystkie pieski, kotki i ogólnie rzecz biorąc, domowe zwierzęta, a na dobrą sprawę 

wszystkie zwierzaki hodowlane nikogo nie interesują, bo skądś przecież musimy pozyskać mięso i 

nabiał. Ubolewamy nad losem niektórych zwierząt, a za “normalne” przyjęliśmy zabijanie i złe trak-

towanie reszty. Nie dość, że mamy w Polsce bardzo słabą sytuację,  jeżeli chodzi o równouprawnienie 

i traktowanie innych z szacunkiem, to rząd uchwalając takie rzeczy pokazuje, że w podobny sposób 

traktowane są również zwierzaki. Mamy XXI wiek, bardzo dużo możliwości na tworzenie odzieży 

oraz innych dostępnych środków żywności, aby nie krzywdzić zwierząt.  

Nie potrafię pojąć, dlaczego ciągle musimy walczyć o zmiany w życiu. Nie jestem pewna, czy nie-

którzy posłowie zdają sobie sprawę, iż zwierzęta to również żyjące i czujące organizmy. 

Ilona Filipczuk, 2dg 



 

6 

Od jakiegoś czasu jest głośno na temat hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnym. Wszystko 

dzięki ustawie ‘piątka dla zwierząt' Kaczyńskiego. Miłość do zwierząt Jarosława Kaczyńskiego jest nam 

znana nie od dziś. Ustawa ta była już na wokandzie w roku 2018, jednakże prezes wycofał się z tego 

pomysłu ponaciska ze strony Torunia.  

Ustawa wzbudza ogromną ilość kontrowersji, wiele osób nie zauważa , że zawiera ona zapisy, które 

są bardzo zaniedbane w polskim prawie. Przykładem mogą być restrykcje, jakim zostały poddane 

schroniska. Przede wszystkim wprowadzono zakaz zakładania kolczatki psom i trzymania zwierząt na 

krótkich uprzężach. Ustawa zajęła się również problemem złego traktowania zwierząt przez ich wła-

ścicieli, w przypadku zgłaszania np. znęcania się nad zwierzętami, gmina lub organizacja społeczna 

zajmująca się tą tematyką ma prawo zainterweniować. Jeżeli interwencja wykaże, że właściciel fak-

tycznie źle traktował swojego pupila, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Jeżeli jednak inter-

wencja nie wykryje niczego niepokojącego, to gmina bądź organizacja socjalna płaci właścicielowi 

swojego rodzaju odszkodowanie. Mam nadzieję, że przypadki złego traktowania lub znęcania się bę-

dą szybko eliminowane, a ludzie odpowiedzialni za złe trakto-

wanie ukarani.  

 

 

Piątka dla zwierząt to ustawa uchwalona 18. września przez rząd. Ma na celu m.in. zakaz handlu 

futrem zwierzęcym, hodowli kur w chowie klatkowym czy też uboju rytualnego. 

Jest to wynik przewrażliwienia w dobie XXI wieku, gdzie walczy się o równouprawnienie. Zwierzęta 

są, będą i były używane w celach komercyjnych, nawet za dawnych czasów. Aczkolwiek jestem 

świadomy, że żyjemy w dobie humanitaryzmu. To jest teraz nam wszystkim przekazywane z 

pokolenia na pokolenie i jest to bardzo słuszne podejście. 

Na początku poruszę wątek gospodarczy. Jest moda na „eko”, ale musimy płacić większymi 

nominałem za coś, czego jest najczęściej mniej. Chodzi mi o to, że jednak jaja kurze z chowu 

klatkowego były tańsze i można było ich kupić dwa razy więcej. Cena jaj z chowu klatkowego 

zazwyczaj była dwa razy mniejsza, niż jaja z wolnego wybiegu. Bywały też różne przekręty, gdzie jaja 

z chowu klatkowego oznaczano jak te z wolnego wybiegu i nikt tego nie był w stanie skontrolować. 

Patrząc na to jednak ze strony humanitarności, to jest to zdecydowanie na plus. Możliwe nawet, że 

wtedy spadłyby ceny jaj z wolnego wybiegu. 

Garbarstwo już chyba nie jest zbytnio rozpoznawalnym zawodem. Sam musiałem doszukać się jak 

nazywa się osoba, która zajmuje się obróbką skór. Teraz jest to futrzarstwo i jest to gałąź gospodarki. 

Lecz to nie zmienia faktu, że zainteresowanie futrem zmalało. Nawet w samej modzie widać jej coraz 

mniej. Jednak w Polsce jest ponad 700 ferm zwierząt futerkowych, co ustawia nas na trzecim miejscu 

w skali globalnej. Aczkolwiek według raportu Najwyższej Izby Kontroli ponad 87% ferm nie 

przestrzegało wymagań, co przecudownie pokazuje, że kto kombinuje, ten żyje. 

Zastanawia mnie też pewna rzecz. Bo jak popatrzymy na tę ustawę “ogólnikowo”, to możemy 

zobaczyć, że jednak widnieje w niej hipokryzja. Bo co nam da, że usuniemy chowy klatkowe, gdy 

pierś z kurczaka w sklepie jest wielkości ręki Guliwera. Wolałbym zjeść już jajko z takiego wybiegu, 

zamiast nasterydowanego kurczaka. Znów podkreślę temat samego ekologicznego jedzenia. Gdy 

wchodzimy do sklepu, to dostrzegamy zawsze, że „eko” jest najdroższą opcją wyboru produktu. Z 

telewizji wiemy, że to są to produkty super jakości. Najlepsze i najbardziej naturalne. Na tę chwilę 

Weronika Gumulińska, IIdg 
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jednak producent nie ma jak tego nam udowodnić, gdy podnosimy jego towar w sklepie i musimy 

polegać na tym, co jest nam przekazywane przez media. 

Zdefiniowany został również jakoby kojec. Zagłębiając się w temat natknąłem się na materiał, w któ-

rym znalazłem informację, iż w czerwcu 2016 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na-

kazał rozbiórkę samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego, który pełnić miał funkcję kojca dla 

psów. Nałożono karę w wysokości 25 tyś. złotych. Zabawne w tym wszystkim jest to, że kojec praw-

nie jest po prostu niezadaszoną budowlą, a ten niestety był zadaszony. Wydaje mi się, że zwierzę nie 

powinno moknąć. Nie rozumiem także, dlaczego kojec jest uważany za obiekt budowlany i dlaczego 

na niego jest wymagane pozwolenie. Myślałem, że to po prostu miejsce tworzone z myślą o zwierzę-

tach. Także wyjaśnione zostało, jakie wymiary ma mieć takowy kojec. Dla psów poniżej 50 cm w 

kłębie kojec musi mieć co najmniej 9 m2. Więc jeśli ktoś posiada psa rasy mops, to będzie musiał mu 

stworzyć prawie że pokój. Po drugie – będzie musiał załatwiać pozwolenie na budowę, aby nie zostało 

to uznane po kilku miesiącach za wiatę i nie podlegało karze pieniężnej. Co prawda mopsy nie są pro-

blematycznymi psami, ale właściciele bywają różni. 

Uważam, że tzw. „piątka dla zwierząt” jest zrobiona trochę bez ładu i składu. Widać w niej dobrą 

inicjatywę, ale nadal są luki i niedociągnięcia. Naprawdę jest to świetna inicjatywa, lecz nie jestem jej 

fanem w takiej postaci. Nadal oczekuję na lepsze sformułowanie bądź opracowanie ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Miłosz Ślęzak, 2dg 
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Podróż... Ale dokąd? 

Podróż zawsze jest utożsamiana ze zwiedzaniem nowych 

miast, zabytków, poznawaniem nowej kultury czy też odwie-

dzinami. Podróż nie musi kojarzyć się od razu z pociągiem 

albo samolotem. Zawsze można wpisać w mapach Google 

kraj, który chce się odwiedzić. Co to za problem w dzisiej-

szych czasach? 

Ale dzisiaj nie o tym. Zastanawiałam się, co kojarzy mi się z 

podróżą. I teraz już wiem. Panie i Panowie, przedstawiam wam świat książek! 

Co może być lepszego od ciepłego kakao i lektury w środku jesieni? No może tylko 

Harry Potter w TVN na rozpoczęcie nowego roku szkolnego… 

Podróże kojarzą mi się z wyprawą w głąb świata książek, gdzie poznajemy 

bohaterów, ich poglądy, wraz z nimi przeżywamy liczne przygody. 

Nawet jeżeli nie lubisz fikcji literackie, to zawsze możesz wziąć do ręki jakąś biografię 

i przeczytać o losach prawdziwych ludzi. 

Ja osobiście uwielbiam zagłębiać się w świat książek i żyć historiami innych ludzi. 

Lubię wysnuwać wnioski dotyczące ich zachowań. 

Jeśli już mówimy o książkach, to trzeba wspomnieć również o filmach, które są 

niezastąpione, a na kolejne serie czekamy z utęsknieniem.  

Są oczywiście seriale, które hipnotyzują niczym Merritt McKinney z "Now you see 

me" i sprawiają, że nie śpimy do 05:00 rano. Wstajemy albo nie wyspani, albo z 

wielką chęcią zostajemy w domu. Potem się okazuje, że jest sprawdzian z 

matematyki i znowu jedynka...  

Podsumowując, podróże nie muszą kosztować dużo. Zawsze można albo zwiedzać 

na google maps, albo zatracić się w świecie filmów, seriali, książek. Nie wszystko 

musi kojarzyć się z natłokiem spoconych ludzi w tramwajach bądź pociągach. Tak 

więc uczcie się matematyki, żeby z niej zdać, a potem oglądajcie seriale. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Zbrzeźniak, 2D 
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Podróże mogą być różne. Długie, krótkie, małe lub duże. W podróży najważniejsze jest, by 

uczestniczył w niej ktoś jeszcze, na przykład przyjaciele lub rodzina. Nie zawsze miejsce 

docelowe podróży jest ciekawe. Jednak z ludźmi obok możemy zacząć w coś grać, śpiewać 

albo tańczyć. Podróż to bardzo ciekawa rzecz, gdyż w podróży poznajemy nowe widoki oraz 

krajobrazy. Osobiście lubię podróżować. Czy każdego przeciętnego Polaka stać na podróż? 

Wydaje mi się, że tak. Aby odbyć podróż nie trzeba jechać na drugi koniec świata, a 

wystarczy choćby ruszyć do miasta położonego niedaleko miejsca naszego stałego 

pobytu. Chyba każdego stać na podróż. Ważne, żeby była przygodą przeżytą z najbliższymi. 

Wówczas na pewno będzie miło i przyjemnie.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli życie jest drogą, to wiodącą wokół toksycznej rzeki i elektrowni węglowej. 

Podróżowanie to natomiast zboczenie z tej trasy na małą urokliwą leśną dróżkę, na 

której to chłoniemy uroki natury i powoli pozbywamy się wszystkiego, co nam leży na 

sercu. 

Bo tym właśnie jest dla nas podróż – chwilą odpoczynku, oddalenia trosk, problemów 

oraz czasem psychicznej regeneracji. W czasie takiej wyprawy, niezależnie, czy bę-

dziemy leżeli na plaży w Egipcie, czy wspinali się na górskie szczyty, człowiek na 

swój sposób się „zeruje”.  

Ale podróż to zdradliwa bestia. Jeśli nie będzie jej wcale, to życie zacznie nas przy-

tłaczać i coraz mniej będziemy mogli się z niego cieszyć. Natomiast jeśli będzie jej za 

dużo, spowszednieje i stanie się naszym normalnym życiem, w którym coraz częściej 

będziemy dostrzegać szarość codzienności. 

Ważne jest więc znalezienie złotego środka. Ale jego znalezienie zależy już od nas 

samych. 
 

 

 

 

Olivier Nogas, 2D 

Kacper Malczewski, 2D  
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Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały 

Robert Hochleitner 

      Wybrana przeze mnie książka to szczegółowy przewodnik po kamieniach 
szlachetnych, minerałach oraz meteorytach. Dzięki dokładnym zdjęciom oraz 
wyczerpującym opisom rozpoznawanie skał, minerałów oraz kamieni nie jest 
problemem. Pozycja posiada w swoim zbiorze ponad 800 minera-łów. 

Interesuję się tematyką geologiczną i takiej pozycji długo szukałam na stro-
nach internetowych. Autorem tego  albumu-przewodnika jest Robert Hochle-
itner – mineralog, publikujący liczne prace naukowe. Twórca i redaktor na-
czelny czasopisma „Lapis” rozpowszechnia artykuły dla miłośników  

i zbieraczy minerałów. Jego książki były tłumaczone w 14 językach. 

 W przewodniku znajdujemy wszystko, co powinien wiedzieć kolekcjoner: 

 - rysunki kryształów, ponad 800 zdjęć wszystkich opisanych minerałów, kamieni szlachetnych  

i ozdobnych, skał oraz meteorytów 

- Układy i postacie krystalograficzne 

 - niezbędne wyposażenie poszukiwacza kamieni, najlepsze miejsca poszukiwań, savoir -vivre zbiera-
cza, rady dotyczące zakupu lub wymiany okazów; 

- praktyczne porady, jak uniknąć pomyłek przy rozpoznawaniu kamieni 

 - niezawodny klucz do oznaczania oparty na barwie rysy, twardości i warunkach powstania minera-
łów i skał; 

 - zasady tworzenia kolekcji, najlepsze metody przechowywania okazów.   

Ponadto w książce znajduje się interesujący dział o meteorytach znalezionych w różnych zakątkach 
Ziemi. W tym rozdziale dowiemy się, jak je rozpoznać, czym się charakteryzują, jaki jest ich skład 
chemiczny oraz skąd pochodzą. Na ostatnich stronach znajduje się szczegółowy skorowidz, słowni-
czek oraz podano literaturę uzupełniającą do tematu.  

Kategoria książki to przewodnik, ma ponad 450 stron. Posiada miękką oprawę z obwolutą PCV  

i format A5 zeszytu szkolnego. Wydawcą jest Oficyna MULTICO, przekład z języka niemieckiego. 

Książka mnie oczarowała, dawno nie czytałam i nie oglądałam tak pięknego albumu. Sama pozy-cja 
zachwyca i pochłania człowieka bez reszty. W tym roku pod wpływem treści przewodnika wy-brałam 
się w Góry Kaczawskie do krainy wygasłych wulkanów, aby w kamieniołomie Lubiechowa pozyskać 
polskie agaty.  

Ta książka zostawiła ślad w moim sercu i duszy i pochłonęła mnie bez reszty. Teraz, gdy spoglądam na 
półkę, planuję kolejne wyprawy. Takiej książki nie da się zapomnieć, ponieważ była też inspiracją do 
stworzenia gabloty z minerałami w szkole podstawowej oraz w domu.  

Wobec tej książki nie da się przejść obojętnie. Zachęcam do lektury, bo być może ktoś odkryje  

w sobie tę piękną pasję. 

Matylda Szachnowska, IA 
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Konflikt w Zjednoczonej Prawicy? 

           O co tyle szumu? 

Od początku, czyli ustawa „futerkowa” 

 

Konflikt w sferze koalicji został spowodowany różnicą oddanych głosów, członków Zjednoczonej Pra-

wicy pod ustawą o ochronie zwierząt z dn. 16.09.2020 r. Głosy Solidarnej Polski, na czele ze Zbignie-

wem Ziobro, stanowiły ogromną część głosów przeciwnych. Parlamentarzyści z ramienia Porozumie-

nia Jarosława Gowina również nie byli w całości przychylni projektowi PiS-u. To właśnie po przegło-

sowaniu tejże ustawy, politycy PiS-u, jak i całej Zjednoczonej Prawicy, na czele z Jarosławem Ka-

czyńskim, zauważyli, że lojalność Zbigniewa 

 Ziobry można poddać w wątpliwość. Jednakże czy chodziło tutaj tylko i wyłącznie o tę jedną ustawę? 

 

 Zbigniew Ziobro i jego ambicje 

 

Zbigniew Ziobro od zawsze był politykiem innego sortu. Niektórzy, od dawna zaznajomieni z Polską 

polityką, mogli dostrzec, że zmiana w wizerunku Pana Ziobry rozpoczęła się po pamiętnych słowach 

byłego Premiera Leszka Millera: „Pan jest zerem, Panie Ziobro!” Zbigniew Ziobro jako prokurator 

generalny, czyli pełniący ważną  funkcję w państwie wyglądał na bardzo pewnego siebie. Aż tak pew-

nego, że nie przykładał on zbytniej wagi do Posiedzeń Rządu, omijając niektóre z nich. Już od dawna 

możemy zaobserwować nieoficjalny konflikt Morawiecki – Ziobro, a co za tym idzie ludzi pana pre-

miera i ludzi pana ministra sprawiedliwości. Walka toczy się oczywiście o następstwo przywództwa w 

Partii, po tym gdy Jarosław Kaczyński zdecyduje się odjeść na emeryturę polityczną. Obaj panowie, 

Mateusz Morawiecki,  jak i Zbigniew Ziobro, mają chrapkę na bycie przyszłym prezesem. Aby załago-

dzić ciągnący się konflikt w ZP, Sz. Prezes Jarosław Kaczyński zarządził spotkanie w siedzibie partii, 

przy Nowogrodzkiej. 

Nowogrodzka, czyli interwencja Prezesa 

Po medialnej aferze, oraz początkowej radości opozycji na wieść tego, że ZP może się rozpaść, stery 

przejął Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania na Nowogrodzkiej, w piątek dn.25.09, ustalone zostało 

nowe rozdanie, zakładające wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu RP  w roli wicepremiera ( 

przynajmniej tak wynikało z oficjalnego oświadczenia w sobotę 26.09). Prezes PiS-u ma również sta-

nowić pieczę nad trzema innymi ministerstwami. Ma to zapewnić pewną kontrolę nad rządem i nad 

jego działaniami. Zbigniew Ziobro pozostał na stanowisku, a Solidarna Polska i Porozumienie ostało 

się w ZP. 

Co dalej?  

Sytuacja zmienia się na naszych oczach, dotyczy ona nas, jak i naszego państwa. Politycy musieli 

zmierzyć się z kolejną kłopotliwą sytuacją, lecz może być takich więcej. Tym samym powinniśmy na 

bieżąco śledzić sytuację. 

Tomasz Wyszkowski, IB 
28.09.2020  
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        „Odyseja” – antyczny epos grecki z VIII w p.n.e napisany przez Homera, był przez niego śpiewany wierszem, 

tzw. heksametrem. Utwór ten opowiada o tułaczce Odyseusza spod Troi do ojczyzny – Itaki.  

        Odyseusz był królem Itaki, mężem Penelopy, który z konieczności wziął udział w wojnie trojańskiej. Powrót z 

niej był bardzo trudny, gdyż trwał aż dziesięć lat. Odyseusz był przebiegły i odważny. Często używał podstępu w 

walce. Był słynnym wodzem wojny trojańskiej. Jego kreatywny pomysł to podstęp z koniem, dzięki któremu 

pokonał groźnego Cyklopa i pozbawił go jedynego oka. Odyseusz w czasie drogi powrotnej miał liczne przygody, 

np.: przygoda z Eolem, w kraju Cyklopów, wędrówka po Hadesie, gdzie przybył jako jedyny śmiertelnik. Ponadto, 

jako jedyny przeżył śpiew syren, aż siedem lat spędził u nimfy Kalipso, zanim dotarł do domu, gdzie czekała na 

niego kochająca żona.  

         Pieśń IX Odysei mówi o tym, że główny bohater udał się do Hadesu na spotkanie z Terezjaszem, ponieważ 

chciał poznać swoją przyszłość. Czarodziejka Kirke wskazała mu drogę, która okazała się niełatwa. Początek 

analizowanego fragmentu informuje nas o tym, kto i w jakiej kolejności dotarł do świata podziemnego, gdyż jest 

to fragment mowy Achillesa. Kiedy spostrzegł on Odyseusza w Hadesie zdziwił się, czemu ktoś ze świata żywych 

z własnej woli chciał zejść do podziemi. Mówi on o Odyseuszu ‘’zuchwała głowo’’, czym podkreśla zbytnią 

pewność siebie. Nie rozumie też jego zachowania, mówiąc: ‘’Coś zrobił! Po co wszedłeś w to zmarłych siedlisko, 

gdzie z ludzi tylko cienie mdławe i bezwiedne? ‘’ Odyseusz chce przekonać Achillesa, że ten nie powinien 

narzekać. Mimo tego Achilles nie ustępuje. Uważa, iż wolałby już być kimkolwiek i mieć gorsze życie, niż 

przebywać w obecnym miejscu. Mówi  też, że nikt nie powinien mu tego zazdrościć, gdyż będąc tutaj bardzo się 

tęskni za światem żywych i czuje niemoc. Achilles ubolewa także, że nie może żyć tak jak kiedyś, podczas wojny 

trojańskiej. Często wspomina tamte czasy. Mówi: ‘’ Obym na jedną chwilę znów silny i młody stał się i naraz w 

dom zjawił się rodzica! ‘’   

           Odmienne podejście do życia i śmierci prezentuje Odyseusz. Rozmawiając z Achillesem mówi, że bycie w 

Hadesie to szczęście, bo stwarza możliwość doświadczenia życia pozaziemskiego. Zazdrości mu też i podziwia, 

zarówno jego losy przed śmiercią, jak i po niej, mówiąc: ‘’Lecz z twym szczęściem Achillu, czy można się komu 

równać z nas? Jak bóg czczony byłeś ty na ziemi, a dziś, będąc w Hadesie, trzęsiesz umarłymi’’. Odyseusz uważa, 

że Achilles nie powinien narzekać na to, co mu się przytrafiło. Momentami zazdrości Achillesowi bycia w 

podziemiach i nawet sam by chciał się z nim zamienić. Zapomina jednak, że w Itace, od dawna, czeka na niego 

wierna Penelopa. Nie myśli, jakie byłyby tego skutki. Jednak taka jest właśnie natura Odyseusza, ciekawy 

świata, odważny i żądny przygód. 

        Obydwaj  rozmówcy różnią się stosunkiem do życia i śmierci. Odyseusz zawsze daje sobie radę z 

przeciwnościami losu, mimo że nieraz wagą było jego własne życie. Warto też pamiętać, w jakim celu Odyseusz 

zszedł do podziemi. Był ciekawy zarówno swych przyszłych losów, jak i pobytu w Hadesie. Achilles sprawiał 

wrażenie postaci dużo rozważniejszej od Odyseusza. Wybrałby niższą rangę i pozycję w kraju, gdyby od tego 

zależało jego życie. Są to dwie odważne i przede wszystkim silne osoby. Obaj nie bali się śmierci. Odyseusz, jak i 

Achilles to  naprawdę prawdziwi bohaterowie. Myślę jednak, że Odyseusz nie zdawał sobie do końca sprawy, jaka jest różnica 

między życiem a śmiercią, oraz nie przejmował się dość tym, że po śmierci nie zobaczy już swoich bliskich 

Melania Cylwik IB  
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      ENGLISH CORNER 

 

 

Fashion reviews 

In September, we’re talking about fashion with the first grade, looking at ourselves, our friends and famous 

people. Here are the best descriptions for our readers. 

Norbert “Diss” Gierczak is the most beautiful person in the world. I’ve chosen him because I like Diss’ clothes 

style. He always wears blue baggy jeans and a white hoodie. Norbert really likes colorful socks and boots. He is 

interested in what’s new in fashion. Two years ago Norbert was really fat but now he feels comfortable in his 

own skin. Diss is carefree what people say about him. He wears a lot of necklaces and long purple hair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My friend Julia looks amazing every day. I love her style. In my opinion, she is the prettiest girl I know. She wears 

beautiful outfits with perfectly matching decoratings. Julia has so many clothes in her wardrobe. She likes wear-

ing colorful shirts and jeans. Her shoes always look good. She is so trendy! She loves wearing make-up but, in 

my opinion, she looks better without it. She likes to be the centre of attention. 

My name is Dominik. People say I’m trendy but I don’t think so. I like to be the centre of attention and I don’t 

care about my appearance because I feel comfortable in my own skin. I’m not interested in what’s in fashion 

and what’s out of fashion. I often wear a T-shirt, a hoodie, trousers and a blouse. I don’t like wearing jeans. I like 

expensive clothes because they are comfortable. 

 

 

 

Students of 1b 

Dominik Horabik 
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             Jesienna pielęgnacja skóry twarzy 

Jesień. Zimno, mokro, wietrznie. To czas, kiedy szczególnie powinniśmy zadbać o swoją skórę twarzy. 

Podczas takiej pogody pojawia się problem suchej skóry, co często skutkuje podrażnieniami. Powinni-

śmy wtedy pamiętać o regularnym jej nawilżaniu. Wydaje nam się, że pierwsze co powinniśmy zrobić 

to pobiec do drogerii i kupić jakiś krem nawilżający. Otóż nie jest to wcale konieczne! Najprostsze 

rozwiązanie mamy tuż pod ręką. Zajrzyjmy więc do kuchni. 

      Większość z Was znajdzie w domu płatki owsiane. I chociaż były nam zawsze znane jako produkt 

spożywczy, mają one również zastosowanie pielęgnacyjne. Do zrobienia maseczki z płatków owsia-

nych nie potrzeba wielkich zdolności kucharskich. Wystarczy je drobno zmielić (np. w młynku do ka-

wy) i dodać odrobinę wody. Suchej skórze z pomocą przyjdzie również soja, która zawiera dużo wita-

miny E. W przypadku skóry ekstremalnie suchej lub dojrzałej warto pomyśleć o olejkach natłuszczają-

cych, takich jak olejek z awokado lub orzecha makadamia. Długotrwałe wysuszenie naskórka przy-

śpiesza starzenie się skóry. 

Jedną z najważniejszych rzeczy, która pomaga zachować naszą skórę w zdrowej formie jest dobre jej 

przygotowanie na pielęgnację, czyli tak zwane oczyszczenie. W okresie jesiennym powinniśmy się 

wstrzymać od wysuszających żeli do mycia twarzy, toników matujących czy kosmetyków zawierających 

w składzie alkohol. Żele możemy zamienić na różnego rodzaju mleczka oraz balsamy, zaś toniki na 

olejki do demakijażu. Po letniej opaleniźnie skóra będzie się bardzo złuszczać. Na szczęście na to 

również mamy sposób – peeling. Znakomicie odświeża on kolor skóry, odblokowuje pory oraz zmniej-

sza widoczność przebarwień. Warto po niego sięgać przynajmniej raz w tygodniu. Istnieje bardzo wie-

le rodzajów peelingów, które można kupić w każdej drogerii. Ale w cale nie trzeba. Jeśli jesteś miło-

śnikiem kawy zapewne masz w domu ekspres. Jednym z najlepszych naturalnych peelingów jest pee-

ling z kawy i żelu do mycia twarzy. 

      Podczas jesiennej pielęgnacji twarzy nie zapominajmy o najdelikatniejszym obszarze, jakim jest 

skóra w okolicach oczu. Miejsce to jest bardzo podatne na pojawianie się zasinień, obrzęków oraz 

zmarszczek. Kremy pod oczy różnią się od preparatów do stosowania na całą twarz. Mają one spe-

cjalnie wyselekcjonowane składniki oraz lżejszą konsystencję. 

      Pamiętajmy jednak o tym, że na kondycję naszej skóry wpływa również dieta, odpowiednia ilość 

snu oraz geny. Wiele osób uważa, że nie powinniśmy używać kremów pod oczy, dopóki nie przekro-

czymy odpowiedniej granicy wiekowej lub dopóki nie pojawią się u nas pierwsze zmarszczki. Jest to 

jednak błędne myślenie, ponieważ pielęgnacja skóry powinna być dobrana do potrzeb cery a nie wie-

ku.  

 Jesienna pielęgnacja skóry powinna skupiać się na nawilżeniu i odżywieniu. Ważne jest również 

chronienie jej przed działaniem zimna, wiatru i suchego powietrza znajdującego się w pomieszcze-

niach. Dzięki tym wskazówkom uda nam się przetrwać trudny dla naszej skóry jesienny czas. 

Karolina Lipińska IB 
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Dodatek specjalny 

 

                                                                Metallica-S&M2 

28 sierpnia znana nam wszystkim Metallica wydała wraz z orkiestrą symfoniczną San Francisco album koncer-

towy pod tytułem S&M2, który stanowi kontynuację wydanego w 1999 roku S&M. biorąc pod uwagę, że jestem 

ogromnym fanem muzyki metalowej, postanowiłem odsłuchać album i napisać jego recenzję. Materiał trwa 

ponad 2 i pół godziny i poza utworami zespołu zagranymi z orkiestrą, mamy też 2 przemówienia i kilka utworów 

zagranych przez samą orkiestrę. Koncert zagrany został jeszcze przed pandemią, w San Francisco, 6 i 8 września 

2019 roku, w 20 rocznicę pierwszego S&M. koncert zagrano w składzie: 

                     James Hetfield- gitara, wokal 

                            Kirk Hammet- gitara 

                   Robert Trujillo- gitara basowa 

                            Lars Ulrich- perkusja 

                                                      Edwin Outwater- dyrygent orkiestry 

Moim zdaniem album był dobrze wykonany (jak większa część wydawnictw Metalliki), a orkiestra grająca wraz 

z zespołem dodawała (moim zdaniem) większej harmonii granym utworom. Dla lepszej oceny postanowiłem 

odsłuchać też S&M’u z 1999 roku, myśląc że albumy w jakimś stopniu się różnią. W obu wydaniach niektóre 

utwory się powtarzają, na przykład: „No leafclover” czy „For whom the belltolls”. Zagrane zostały jednak też 

nowe utwory, takie jak: „the day, thatnevercomes” czy „mothinto the flame”. Składy w obu płytach też się 

różniły, gdzie w 1999 roku na basie wystąpił Jason Newsted i dyrygentem był Michael Kamen (zmarł w 2003 

roku, mając 55 lat). Mówiąc o powtarzających się utworach, są one niemal identyczne pod względem kompozy-

cji. Poza składami i listami utworów obie części S&M są do siebie bardzo podobne. Obie płyty widzę jako po 

prostu zapisy z koncertów Metalliki, które zostały zagrane z orkiestrą symfoniczną z 20- letnim odstępem. Nie 

mówię tutaj, że S&M2 jest zły czy słaby. Dla mnie ten album był w porządku. W niektórych fragmentach był 

mnie nudzący (słucham raczej muzyki, gdzie szybkość i furia są podstawą, i nie jestem fanem Metalliki). Album 

mógłbym polecić każdemu fanowi ciężkiej nuty, a jak ktoś lubi też muzykę klasyczną, to zakocha się w tym al-

bumie  (w pierwszej części też). Ja mam neutralną ocenę tego albumu, podobał mi się, ale nie słuchałbym go na 

okrągło. Wolę starsz,e „thrashowe” albumy, takie jak „Kill ‘em all” czy „Ride the lighning”. 

Aidan „Zmora” Taylor 
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Mój telefon ma mało pamięci, 

Jak się zacina tracę do niego chęci. 

Jest on moim umilaczem czasu, 

Lecz nie mam zasięgi jak idę do lasu. 

Często funkcjonalny jest bardzo, 

Ale moi rodzice nim gardzą. 

Często na nim seriale oglądam, 

Przy tej czynności bardzo się wciągam. 

Patrycja  Ukleja, IA 

Telefony – trudna sprawa 

Z drugiej strony też zabawa 

Młodsi, starsi – w każdym wieku, 

Odłóż w końcu go człowieku. 

Ola Rojek, Patrycja Szymańska, IC 

Mój telefon jak moja ręka, 

Zawsze jest ze mną, bez niego męka. 

Zawsze pomaga lub uratuje 

….no chyba, że się zepsuje. 

Ignacy Dymski, IC 
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