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Witajcie nasi drodzy ósemkowicze! Ten numer będzie się 

trochę wyróżniał od poprzednich. Zapewne czytacie te sło-

wa na komputerze czy telefonie, nie tak jak zazwyczaj 

i  zapewne w trochę innych okolicznościach. Mamy na-

dzieję, że w ten trudny czas epidemii nie zapomnieliście 

całkiem o naszej ósemce i trzymacie się dzielnie w do-

mach, nie wychodzicie niepotrzebnie oraz macie zapas 

papieru toaletowego. :) Żeby was wesprzeć i nie pozwolić 

na nudę, mamy dla Was wiele ciekawych artykułów. W tym 

numerze znajdziecie co nie co na temat szachów i muzyki. 

Następnie trochę wciągających opowiadań, wywiadów 

i  ciekawostek oraz tekstów po angielsku i niemiecku 

(żebyście nie zapomnieli języków!). Z racji większej ilości 

wolnego czasu, mamy także propozycje filmów do obejrze-

nia, które warto nadrobić. Poczytacie także o Wyspie Kró-

lików. Co więcej, miłośnicy geografii i gotowania też znaj-

dą coś dla siebie. Więc jeśli właśnie zamartwiałeś się tym, 

co by tu porobić, niewątpliwie znalazłeś idealne rozwiąza-

nie!  

 

Na koniec pamiętajcie o tym, co jest nam teraz najbardziej 

potrzebne, zasadach higieny, rozsądnym i odpowiedzial-

nym wychodzeniu z domu i zachowaniu spokoju. Wiemy, 

że na pewno wiąże się to z niedogodnościami, jednak robi-

my to dla nas wszystkich. Dzielcie się pomysłami na wyko-

rzystanie wolnego czasu i trzymajcie się razem, gdy jest 

trudniej. 





  

Dla trwałości kosmetyków i bezpieczeństwa ich stosowania ważne są konserwanty, bez których 

w  kosmetykach rozwijałyby się grzyby i pleśnie. Większość konserwantów to bardzo silnie działa-

jące substancje , które mogą powodować reakcje alergiczne. Dodatkowo trwają badania nad ewen-

tualnym ich związkiem z niektórymi chorobami nowotworowymi. W kosmetykach naturalnych sto-

sowane są wyłącznie substancje dopuszczone do stosowania w produktach naturalnych, a są to: Po-

tasium Sorbate oraz Sodium Benzoate (stosowane są, m.in. do konserwowania żywności) oraz De-

hydroacetic Acid (pod takimi nazwami można znaleźć je w składzie). Konserwanty syntetyczne 

możecie znaleźć pod nazwami: Methyldibromoglutaronitrile, Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl 

Urea, Cetylpyridinium Chloride, Chlorhexidine, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolino-

ne, Triclosan, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3 Diol, Phenoxyethanol, Cetrimoniumbromide. 

 Zostając przy temacie konserwacji, warto by wspomnieć o parabenach. Należą one do najskutecz-

niejszych i bardzo popularnych konserwantów w kosmetykach konwencjonalnych. Substancje te 

mają zdolność gromadzenia się w skórze i przy intensywnym stosowaniu mogą okazać się szkodli-

we, należą również do jednych z najczęstszych alergenów. Parabeny na etykietach można znaleźć 

pod nazwami: Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Ben-

zylparaben. 



Lanolina to substancja natłuszczająca zaliczana do wo-

sków o pochodzeniu zwierzęcym. Uzyskiwana jest z sub-

stancji wytwarzanej przez gruczoły łojowe pokrywające 

wełnę owczą. Substancja ta ma postać biało-żółtego tłusz-

czu stałego o charakterystycznym zapachu. Substancja ta 

jest składnikiem wszelkiego rodzaju produktów kosme-

tycznych, stanowiąc skuteczny emulgator oraz substancję 

nawilżającą i natłuszczającą. Oprócz tradycyjnych kre-

mów, maści, odżywek do włosów można znaleźć ją 

w  szminkach, dezodorantach czy zmywaczach do pa-

znokci. Może ona powodować podrażnienia i alergię 

skórną. Uczulać mogą również kosmetyki do higieny in-

tymnej z zawartością lanoliny. Znajdziecie ją tylko i wy-

łącznie pod nazwą Lanolin. 

Każdy z nas chciałby, by syntetycznych barwników 

używano coraz więcej, by produkcja szła szybciej i by 

powstawały coraz to nowsze odcienie przeróżnych 

kolorów, jednak syntetyczne barwniki uwalniają ami-

ny aromatyczne, spośród których wiele jest substan-

cjami drażniącymi, a nawet toksycznymi. Występują 

powszechnie w produktach kosmetycznych, głównie 

w kosmetykach do koloryzacji włosów, czy cieniach 

do oczu, dlatego na niektórych paletach można zoba-

czyć piktogram z tylu opakowania, mówiący nam 

o  nieprzystosowania cieni do użycia na oczach 

(dotyczy to zazwyczaj prasowanych pigmentów). 

Stwierdzono również, że syntetyczne barwniki zawar-

te w farbach do koloryzacji włosów mogą wywoływać 

nowotwory. Można je znaleźć pod wieloma nazwami, 

wiec jeśli jesteście ciekawi, odsyłam was do strony 

safebunny.com, gdzie będziecie mogli zobaczyć pełną 

listę syntetycznych barwników. 



Jak wiadomo, wszyscy, bez wyjątków, znajdujemy się teraz w sytuacji, w której wskazane jest przebywanie 

w domu, na ogródku, czy na balkonie J. Stajemy przed koniecznością przeorganizowania życia. I nie jest to 

dla uczniów czas stuprocentowego odpoczynku, gdyż zostaliśmy zobligowani do przygotowywania się na 

zdalne lekcje. Poza tym marzec w szkołach jest miesiącem intensywnej nauki, szczególnie ze względu na 

maturzystów, dla których czas jest najistotniejszy. Jednak wiadomo, że warto jest zachować równowagę, 

w  celu zdrowego funkcjonowania, i pozwolić sobie na odpoczynek oraz rozrywkę na miarę domowych 

możliwości. Na szczęście, internet robi w naszą stronę spory ukłon, oferując się jako kompendium wiedzy, 

przekaźnik informacji i pośrednik między stronami, które również podsuwają użytkownikom większe moż-

liwości korzystania z ich platform, w postaci nawet darmowych kont premium. Poniżej przedstawiam kilka 

propozycji na przetrwanie tego czasu w czterech ścianach od strony naukowej jak i tej rozrywkowej. 

Jako pierwszy EMPIK oferuje wszystkim bezpłatnie szeroki pakiet korzyści na dwa miesiące. Chodzi tu o 60-  

dniowy pakiet premium, który łączy się z dostępem do ponad 11 tysięcy audiobooków, e-booków oraz do sporej 

ilości słuchowisk i podcastów. Wystarczy jedynie posiadać aplikację  Empik Go. Co więcej salon przygotował E-

spotkania autorskie, które będzie można śledzić na Facebooku, między innymi z Katarzyną Puzyńską, Janiną Bąk 

i Anną Ficner – Ogonowską, które będą opowiadać o swoich najnowszych publikacjach książkowych.  Poza tym 

kolejna inicjatywa – darmowa dostawa zamówień kurierem i obniżki cen gier planszowych, filmów, książek, 

sprzętu sportowego i wiele innych. Nic tylko korzystać! 

 Drugą propozycją będzie coś w rodzaju biblioteki, tyle że internetowej. WOLNELEKTURY.PL oferują książki, 

wiersze, obrazy i audiobooki online. Ciekawym urozmaiceniem okazał się podział utworów na motywy, co jest 

ułatwieniem głównie dla maturzystów. 



  

Portalem, który dostarcza rozrywki, szczegól-

nie gdy w domu nie mamy gier planszowych, 

jest KURNIK.PL. Serwis oferuje tradycyjne 

turnieje typu szachy, warcaby, brydż, tysiąc, 

chińczyk, jednak można znaleźć tam również 

bardziej urozmaicone wersje na przykład ka-

lambury rysowane, czy literaki na kształt po-

pularnej gry Scrabble. Grać można z obcymi, 

ale istnieje również opcja gier prywatnych ze 

znajomymi, oczywiście online.  

Te klasyki ratują w każdej sytuacji i chyba nie trzeba o nich dużo 

opowiadać. Chodzi tu o HBO oraz NETFLIXA. Premiery nowych 

filmów i seriali pojawiają się tam często i regularnie. W marcu 

oraz kwietniu na Netflixa zawitają kolejne sezony seriali „Ozark”, 

„Elite”, „Dom z papieru”, „After Life”,a na HBO filmy takie jak: 

„Toy Story 4”, „Król Lew” oraz klasyki kina: „Śniadanie u Ti-

Tiffany’ego” i „Małe kobietki”. Warto również pamiętać o pro-

dukcjach z popularnymi motywami,  wskazanych do obejrzenia 

przez maturzystów, przykładowo: „Wielki Gatsby” – miłość, bo-

gactwo, „Pan Tadeusz” – tradycje i obyczaje, miłość, „Oldboy” – 

przetrwanie, szaleństwo, przeznaczenie, czy „Miasto 44” – mi-

łość, patriotyzm, ojczyzna, młodość.  

 

Osobom, dla których problemem jest organizacja czasu i zabranie 

się do nauki, rekomenduję stronę GOV ZDALNA EDUKACJA, 

gdzie znajduje się plan lekcji z rozpisanymi zagadnieniami ze 

wszystkich przedmiotów i materiałami do nich w postaci filmów, 

czy e-podręczników. 



Populacja ludzi w ciągu 

ostatnich 50 lat po-

dwoiła się, a ilość spoży-

wanego przez nich mię-

sa wzrosła czterokrot-

nie. Obecnie na świecie 

znajduje się miliard 

owiec, świń, półtora mi-

liarda krów oraz 23 mi-

liardy kurcząt. Hodowla 

takiej ilości zwierząt 

niewątpliwie łączy się ze 

zużyciem powierzchni, 

wody oraz emisją gazów 

związanych z produkcją 

mięsa i niestety narusza 

równowagę ekologiczną. 

Zapotrzebowanie na 

mięso nie maleje, a we-

dług prognoz za 30 lat 

wzrośnie o ponad 100 

milionów. 

Nieporównywalność wrażenia jedzenia mięsa do spożywania innych potraw 

łączy się z faktem, że jest ono pełne kalorii, protein, tłuszczy, minerałów i wita-

min, w tym witaminy B12, którą trudno znaleźć w naturze poza produktami 

zwierzęcymi. To naturalne, że ludzie lubią mięso; to część naszej biologii. 

10 tysięcy lat temu nastąpił przełom, gdy poza zabijaniem zwierząt w celu ich 

spożycia, gatunek ludzki nauczył się je udomawiać. Z turów ukształtowały się 

krowy, z dzików – świnie, a z kurów bankiwa – kury. Jedną z ważniejszych 

rzeczy w historii jest umiejętność udomawiania roślin i zwierząt. Niewątpliwie 

wpłynęło to na rozwój świata. 

 

Aby pojąć, jak zmienił się sposób hodowli zwierząt, warto spojrzeć na kury. 

Porównując kurczęta 50 lat temu z dzisiejszymi, nie sposób nie zauważyć róż-

nic w ich wyglądzie. Kiedyś żyły one znacznie dłużej przez to, że dorastały 

wolniej i w naturalny sposób. Były podobne wielkościowo do gołębi. Obecnie 

mają ogromne piersi i są do pięciu razy większe dzięki antybiotykom, witami-

nom i doborowi hodowlanemu. Widząc dzisiejsze kury można zrozumieć, że 

trzeba je ubić, gdy mają pięć tygodni. Ich masa ciała w tym okresie jest tak du-

ża, że nogi nie są w stanie jej utrzymać. Patrząc na ten przykład, jest to biolo-

giczny limit tego, co można zrobić ze zwierzętami. 

 

Jako planeta osiągamy też limit zwierząt hodowlanych na Ziemi. Gdyby cały 

świat jadł tyle mięsa, co kraje o największym jego spożyciu, każdy metr kwa-

dratowy ziemi musiałby być użyty do karmienia ludzi, a i tak brakowałoby 

miejsca. Już ‘upycha się’ większość zwierząt możliwie najciaśniej. 

Przemysł przetwórczy rozwinął się już tak, że jedzenie zwierząt nie wymaga 

oglądania niczego, co wyglądałoby jak zwierzę. Przemysłowy chów ułatwia 

zdystansowanie się od realiów tego, kogo jemy, gdy spożywamy zwierzęta. 

Sporo osób odczuwa dyskomfort, jedząc mięso przypominające stworzenie, 

którym było. Dziś większość z nich hoduje się poza ludzkim widokiem. 



Żyjąc tak stłoczone, na odludziu nie chorują tylko ze względu na to, że są karmione antybiotykami. Jedyne 

niedopatrzenie polega na tym, że antybiotyki nie chronią zwierząt przed wirusami. Stąd pojawia się pro-

blem, popularny w Ameryce, częstych zatruć salmonellą, której nie sposób wykryć. Choroby z zainfekowa-

nych zwierząt potrafią przenosić się na ludzi. Stąd choroba szalonych krów, świńska grypa, czy też ptasia 

grypa. Jak mówi dziennikarz naukowy Michael Specter: „Do ludzi musi w końcu dotrzeć, że zwierzęta od-

ciskają mocne piętno na naszym życiu w środowisku. Wkrótce na Ziemi będzie żyć 10 miliardów osób, co 

będzie wymagać uprawy większej ilości żywności w przeciągu 30 lat, niż w całej ludzkiej historii.” 

 

Okazuje się, że mięso nie jest wydajnym sposobem żywienia. Każde 100 gram protein podanych krowie, 

przekłada się na jedynie 4 gramy protein w wołowinie. W przypadku kalorii, różnica ta jest jeszcze większa. 

Problemem jest to, że ludzie lubią mięso, a rośliny nie smakują nawet trochę podobnie. Ale gdyby mogły? 

 

Miłośnicy mięsa lubią je nie dlatego, że pochodzi od zwierząt, ale mimo tego. By osiągnąć sukces i zmniej-

szyć ilość jego produkcji, należy wymyślić produkt o podobnym smaku, konsystencji i ilości wartości od-

żywczych.  Już w latach 80. tworzono roślinne alternatywy, które bazowały na soi i glutenie pszennym. Po-

dobieństwo do mięsa było duże, jednak nie w smaku, co wciąż jest wyzwaniem dla firm. I koncernów spo-

żywczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretny składnik to hem żelaza, którego sposób syntezowania w laboratorium odkryto w 2015 roku. Uzy-

skano nową generację alternatyw pochodzenia roślinnego. Potrzebne składniki to: kultura komórkowa, 

próbka tkanki zwierzęcia, rusztowanie i pożywka do wzrostu komórek, a na końcu bioreaktor dbający o wa-

runki i temperaturę.  Jednak okazało się to zbyt drogie, bowiem przygotowanie jednego burgera wyniosło 

330 000 dolarów. 

 

Zmiany zachowań są trudne, szczególnie jeśli chodzi o długotrwałe przyzwyczajenia. Większość osób nie 

zrezygnuje tak prędko z mięsa, nawet mając na uwadze fakt, że jest to problematyczna żywność, która 

zmienia naszą planetę, tworzy epidemie wirusów i zagraża użyteczności antybiotyków. Technologia umoż-

liwiła nam jedzenie zwierząt, jednak potrzebujemy nowej technologii mogącej pomóc zaspokoić pragnienie 

mięsa w przyszłości. 

 

Mięso to coś więcej niż smak zwierzęcia. To też tożsamość, kultura i historie, które opowiadane są między 

pokoleniami. 







 190 g masła + do natłuszczenia foremki  

 190 g drobnego cukru 

 190 g mielonych orzechów laskowych 

 4 jaja 

 45 g mąki + do obsypania formy 

 szczypta soli 

 50 ml świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy  

 skórka starta z połówki pomarańczy 

 1 łyżeczka wody pomarańczowej 

 ¼ łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Lukier : 40 ml mleka, ok. 180 g cukru pudru 

 

Do dekoracji:  małe, kolorowe jajeczka cukrowe 

lub czekoladowe 

 

 

 

Formę na babeczki smarujemy masłem i oprószamy mą-

ką, piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. 

Miękkie masło ucieramy razem ze skórką z pomarańczy, 

cukrem i solą na puch. 

 

Mąkę i proszek do pieczenia przesiewamy razem. Na-

stępnie do jasnego masła na zmianę dodajemy jedno jajo 

i porcję zmielonych orzechów. Na koniec dodajemy mą-

kę, mieszamy i wlewamy sok z pomarańczy i wodę po-

marańczową. 

 

Rozkładamy ciasto w równych porcjach do formy i wsta-

wiamy do pieca na ok. 30 minut (jeśli mamy foremki z 

kominkami czas pieczenia będzie krótszy). 

Sprawdzamy patyczkiem, czy babeczki upiekły się w 

środku. 

 

Wyciągamy z pieca, studzimy przez ok. 10 minut, a na-

stępnie odwracamy formę do góry nogami i delikatnie 

„wystukujemy” każdą babeczkę np. na deskę do kroje-

nia. Pozostawiamy do wystudzenia. 

W tym czasie ucieramy lukier np. malakserem. Babeczki 

polewamy lukrem i dekorujemy jajeczkami. 



 1 kg dobrego, tłustego, zmielonego twarogu 

 250 ml kremówki 

 5 jaj 

 250 g drobnego cukru do wypieków 

 1 łyżeczka pasty z wanilii 

 2 łyżki mąki pszennej 

 2 łyżki mąki ziemniaczanej 

 

Spód:  180 g pełnoziarnistych ciastek, herbatników, 

70 g roztopionego masła 

 

Sos z mango: 400 g pulpy z mango, sok z ½ cytryny, 

skórka starta z ½ limonki, ew. cukier puder do dosło-

dzenia 

 

Dodatki: 2 limonki do dekoracji, kilka bezików do 

pokruszenia, listki melisy 

Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni i przygotowu-

jemy spód. Dno tortownicy wykładamy papierem do 

pieczenia, a w malakserze miksujemy krótko pokru-

szone ciastka z rozpuszczonym masłem. Wykładamy 

żwirek na dno tortownicy, lekko dociskamy. Następ-

nie wstawiamy do pieca na ok. 10 minut i studzimy. 

Zmniejszamy temperaturę piekarnika do 150 stopni. 

Do dużej miski przekładamy twaróg i lekko go mik-

sujemy, następnie dodajemy pastę z wanilii, rozkłó-

cone jaja i cukier. Miksujemy na małych obrotach, 

krótko i tylko do połączenia składników. Na koniec 

przesiewamy obie mąki i krótko miksujemy. Tortow-

nicę z podpieczonym spodem okrywamy szczelnie 

folią aluminiową, szczególnie na łączeniach boków 

i  spodu tortownicy. Przygotowujemy większe naczy-

nie, formę do zapiekania, która swobodnie pomieści 

tortownicę. Przelewamy masę serową na spód z cia-

stek i wstawiamy ją do przygotowanego naczynia. 

Uzupełniamy naczynie gorącą wodą na ok. połowę 

wysokości tortownicy. Wstawiamy do pieca na 1,5 h. 

Następnie sernik studzimy przez godzinę w piekarni-

ku z uchylonymi drzwiczkami. Wstawiamy wystu-

dzony na noc do lodówki. Pulpę z mango miksujemy 

z sokiem z cytryny, skórką z limonki. Schłodzony 

sernik serwujemy polany sosem z mango. 



 125 g masła  

 175 g drobnego cukru   

 2 jaja 

 ½ szklanki śmietany ( 18% ) 

 330 g mąki pszennej (ok. 2 szkl.) 

 1 łyżeczka proszku 

 1,5 łyżeczki sody 

 szczypta soli 

 1/2 szklanki kakao 

 1/2 szklanki jogurtu greckiego 

 2 łyżki rumu 
  

Lukier pomarańczowy: 0,5 szklanki cukru pu-

dru, 3 łyżki wody pomarańczowej, sok z cytry-

ny 1 łyżeczka,  skórka pomarańczowa do deko-

racji 

 

Ponadto: masło i mąka do formy, cukier puder 

do posypywania  
 

Masło utrzeć z drobnym cukrem na puszystą masę, dodawać 

po jednym jaju, ciągle ucierając. Mąkę, proszek do piecze-

nia, sodę i kakao przesiać, dodać sól. Do masła z jajkami 

dolać rum i ucierać, na zmianę dodawać jogurt wymieszany 

ze śmietaną i przesianą mąkę z kakao, proszkiem i sodą.  

 

W połowie mieszania składników zamienić mikser na wide-

lec i mieszać masę. Tak przygotowaną masę wlać do formy 

wysmarowanej masłem i obsypanej mąką. Piec w temp. 150 

stopni przez 45-60 minut. Pół szklanki cukru pudru połączyć 

z 3 łyżkami wody pomarańczowej i łyżką soku z cytryny, 

energicznie mieszając rózgą. Po wystudzeniu babę wyjąć 

z  formy, posypać cukrem pudrem lub polać lukrem i ozdo-

bić kandyzowaną skórką pomarańczową. 

https://www.kuchniaplus.pl/przepisy/skladnik:kakao


 Krzywy Las – pomnik przyrody o powierzchni ok. 

1,7 ha, znajduje się we wsi Nowe Czarnowo w powie-

cie gryfińskim. Las został tak nazwany ze względu na 

rosnące sosny zwyczajne wygięte pod kątem 90˚. Dla-

czego tak się stało? Jedna z teorii mówi, że drzewa 

służyły jako tzw. krzywulce do celów stolarskich 

i  szkutniczych, np. przy budowie mebli, łodzi, sań.  

Delta Świny – obszar specjalnej ochrony ptaków nad 

Morzem Bałtyckim na Pobrzeżu Szczecińskim. Duża 

część obszaru znajduje się w granicach Wolińskiego 

Parku Narodowego. Na tym obszarze żyje ok. 150 ga-

tunków ptaków, między innymi ohar. Znajduje się tu-

taj tor wodny Świnoujście – Szczecin, gdzie przepły-

wają statki oceaniczne.  

Świnoujście – najdalej wysunięte na północny zachód 

miasto uzdrowiskowe w Polsce i jako jedyne położone 

na 3 dużych wyspach: Wolin, Uznam, Karsibór i 44 

mniejszych wyspach i wysepkach. Jednym z popular-

nych miejsc w Świnoujściu jest stawa, czyli znak na-

wigacyjny w kształcie wiatraka, który znajduje się na 

końcu falochronu zachodniego oraz szlak kajakowy 

„44 wysp” wokół świnoujskich wysp i kanałów delty 

Świny.  



Okunoshima jest to niewielkich rozmiarów wyspa. Znajduje się ona w Japonii oraz należy do prefektury Hiroshi-

ma. Zyskała popularność już podczas II Wojny Światowej, kiedy znajdowały się tam fabryki produkujące broń 

chemiczną przeznaczoną do walki z Chinami. Ukształtowanie terenu wyspy jest bardzo górzyste, co było udogod-

nieniem przy ukrywaniu budynków wojskowych. W tamtym czasie miejsce to było dostępne jedynie dla pracowni-

ków – zarówno ludzi i zwierzęta wypędzono, a wyspę wykreślono z mapy Japonii. 

 

Dziś, poza atrakcją w postaci królików, można odwiedzić tam muzeum poświęcone osobom zmarłym, pracującym 

podczas wojny oraz ciężko chorującym. W centrum wyspy nadal znajdują się pozostałości po fabrykach, jednak 

chcąc odwiedzić to miejsce, trzeba mieć na uwadze, że  nie jest to nic innego jak rozwalone budynki. 

 

Historia tego, jak króliki przetrwały tę wojnę, nie jest do końca znana. Ponadto były one używane do testów pod-

czas produkcji broni chemicznej, jednak jak wiadomo, rozmnażają się bardzo szybko, stąd taka ich ilość współcze-

śnie. Druga legenda mówi o tym, że króliki na wyspę zostały przywiezione przez grupę dzieci szkolnych, by miały 

dużo miejsca do kicania. Tak czy inaczej, dziś na Okunoshimie mieszkają tysiące królików i przybywa ich każdego 

dnia, co jest najistotniejszym faktem. Zwierzęta wprowadziły tu własne rządy , mieszkają w każdym zakątku wy-

spy – im dalej i wyżej od portu, tym są bardziej dzikie, bo te bliżej zdążyły się już oswoić i udomowić dzięki tury-

stom. Różnią się również od tych pierwszych wyglądem, gdyż przez lokalne dokarmianie są przejedzone i nie mają 

już ochoty na zabawę. Ciekawostką będzie również to, że ograniczenie prędkości na wyspie w celach bezpieczeń-

stwa to 5km/h. 



W czerwcu 2000 r. zamknięto działającą przez ponad 120 lat linię pasażerską Wrocław-Świdnica, biegnącą, m.in. 

przez Sobótkę. Jedynymi oznakami dawnego ruchu kolejowego w mieście pozostały drogowskazy szlaków turystycz-

nych oraz stary budynek dworca w Sobótce. Jednak linia nie została całkowicie zlikwidowana z powodu działalności 

kopalni granitu w Sobótce Zachodniej, gdzie było ładowane kruszywo, które raz w tygodniu transportowano koleją 

do Wrocławia z prędkością 20 kilometrów na godzinę. Przez prawie dwa dziesięciolecia można było usłyszeć wzmian-

ki o przywróceniu linii pasażerskiej. Jednak dopiero 12 czerwca 2019 r. PKP podpisały umowę zakładającą remont 

całej linii. Prace rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, a linia ma być uruchomiona na przełomie 2020/2021 r. 

Nowe połączenie kolejowe ułatwi mieszkańcom Wrocławia i okolic organizowanie jednodniowych lub weekendowych 

wycieczek w okolice Sobótki. Zobaczmy zatem, jakie atrakcje i miejsca warto odwiedzić w rejonie Masywu Ślęży. 

PRZYSTANEK NR 1 

Do czego mógł służyć ten budynek? W czasach niemieckich 

znajdował się tutaj pensjonat, a później Dom Rekolekcyjny 

Jezuitów. Obecnie jest to Młodzieżowy Ośrodek Wycho-

wawczy. 



Szlak dalej obiega niewielkie wzgórze o nazwie 

Gozdnica. Następne miejsce – Przełęcz pod Wie-

życą – jest dobre na postój, bo znajduje się tu 

Dom Turysty pod Wieżycą. Obiekt ten powstał w 

1927 r., a przed II wojną światową nosił nazwę 

„Schronisko Blüchera”. Dzisiaj, ściśle mówiąc, 

nie jest to schronisko, między innymi dlatego, że 

nie obowiązuje w nim regulamin PTTK . Obok 

Domu Turysty znajdują się park linowy oraz bro-

war.  

Trasa dalej biegnie przez północne stoki Wieżycy. Są 

one dosyć strome, jednak wejście na wzgórze trwa ok. 

20 minut. Na szczycie znajduje się, wybudowana w 

1907 r., granitowa „Wieża Bismarcka”. Co ciekawe, 

Niemcy postawili aż 240 takich wież na czterech konty-

nentach. Do dziś pozostało ich 172. Ich szczyty zajmo-

wały „misy ogniowe”, w których rozpalano widoczne 

z  daleka ogniska. Obecnie z platformy widokowej roz-

ciąga się szeroka panorama. Wejść na wieżę można w 

soboty i niedziele. 

Po zejściu ze wzgórza szlak jest bardziej 

łagodny. Około 700 m za wiatą turystyczną 

po prawej stronie znajduje się oznaczona 

ścieżka wiodąca do Źródła Jakuba. W cza-

sach pogańskich źródło to było prawdopo-

dobnie miejscem ablucji (mycia się) dla 

pielgrzymów zmierzających na szczyt. Źró-

dło zostało obudowane przez Towarzystwo 

Ślężańskie. 



Nieco wyżej, na środku szlaku, stoi altana z rzeźbami 

Panny z Rybą i Dzika. Należy podkreślić, że, według 

badaczy, rzeźba Panny przedstawia mężczyznę 

(prawdopodobnie możnowładcę Piotra Włosta). Na obu 

rzeźbach wyryte są ukośne krzyże, które być może słu-

żyły jako znaki graniczne. 

Tuż za granicą rezerwatu „Góra Ślęża” znajdują 

się Husyckie Skały. Jest to jedna z większych 

grup skalnych zbudowanych z gabra (skały po-

wszechnie występującej w obrębie Ślęży). 

Po przejściu koło słabo widocznych pozostało-

ści starożytnych wałów kultowych szlak dociera 

do polany podszczytowej Ślęży, na której znaj-

dują się: Dom Turysty im. Romana Zmorskiego, 

zbudowany w 1908 r. oraz wieża telewizyjna 

z  1972 r. Natomiast nad całym szczytem Ślęży 

góruje kościół NMP wybudowany w 1702 r., 

a  przebudowany w połowie XIX wieku. Ponad-

to, na polanie stoi wiata turystyczna i starożytna 

rzeźba granitowa „Dzik”. Jest to dobry punkt 

widokowy, a także popularne miejsce grillowa-

nia. 



ŻÓŁTY SZLAK 
Jest to najszybsza trasa na szczyt 

Ślęży z dworca w Sobótce. Warto 

wiedzieć, że różnica wysokości 

między stacją kolejową a górą wy-

nosi ok. 543 m (dla porównania 

różnica wysokości pomiędzy Rów-

nią pod Śnieżką a Karpaczem Gór-

nym wynosi 574 m). Szlak na po-

czątku biegnie między zabudowa-

niami Sobótki. Przy wyjściu z mia-

sta trudno nie zauważyć pewnej 

nietypowej budowli.  

MAPA REMONTOWANEJ LINII  WROCŁAW—

SOBÓTKA—ŚWIDNICA—JEDLINA  

Opisane miejsca nie są jedynymi atrakcjami w rejonie Masywu Ślęży, dlatego w kolejnym 

numerze przyjrzymy się innym trasom, dla których punktem startowym jest stacja kolejo-

wa w Sobótce. 



Kinga Kopczyńska: Dzień dobry. Mam wielką 

przyjemność rozmawiać dzisiaj z Panią Justy-

ną Szafran, piosenkarką, wokalistką i aktorką 

Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. 

 

Justyna Szafran: Dzień dobry. 

 

 KK: Pani Justyno, czy pamięta Pani, kiedy za-

częła śpiewać? Od kiedy wiedziała Pani, że 

chciałaby zostać piosenkarką i aktorką?  

 

 JS: Ja zaczęłam od śpiewania już w przedszkolu. 

W podstawówce uczyłam się grać na pianinie, 

oczywiście śpiewałam też na wszystkich akade-

miach, apelach. Scenki i wierszyki też mówili-

śmy, ale ja wolałam śpiewać. Śpiewałam też w 

moim kościele na mszach. W liceum, jak miałam 

18 lat, śpiewałam na festiwalu w Jarocinie, w 

rockowym zespole. W tym samym roku wygra-

łam też „Śpiewać każdy może” z jazzowym ze-

społem „Take it easy”. Śpiewałam punk rocka, 

jazz, ale też pieśni kościelne. Wszystko co się da, 

bo lubiłam to robić. 

 

 KK: Od kiedy wiedziała Pani, że chciałaby zo-

stać piosenkarką i aktorką? Chciała grać Pani 

w  filmach czy w teatrze? 

 

 JS: W liceum koledzy zakładali amatorskie te-

atrzyki i zapraszali mnie. Wtedy to się połączyło, 

teatr i śpiewanie, a o filmie wtedy jeszcze nie 

myślałam, bardziej interesował mnie teatr. Po 

liceum nie zdałam do Szkoły Aktorskiej, ale do-

stałam się do Studium Piosenkarskiego. Tam 

miałam zajęcia ze śpiewu i z aktorstwa. Na dru-

gim roku poszłam i na filozofię na Uniwersytet, 

i  do prywatnej szkoły aktorskiej. Wszystkie 

szkoły były w Poznaniu. Gdy miałam 21 lat, we 

Wrocławiu wygrałam Przegląd Piosenki Aktor-

skiej. Skończyłam Studium, ale dalej uczyłam się 

techniki mówienia w tej prywatnej szkole aktor-

skiej. [...] 

 

 KK: Czy Pani sama chciała wystąpić na PPA 

czy ktoś Panią do tego namawiał? 

 

 JS: Sama. Ja się tym wszystkim interesowałam. 

Moi rodzice mnie tak nie za bardzo wspierali, bo 

im się nie podobało, że chcę być artystką. Woleli 

żebym poszła na medycynę, wybrała jakiś bar-

dziej konkretny zawód. Ale ja już w liceum wie-

działam, że chcę grać i śpiewać. Już wtedy szko-

liłam się w tym kierunku. Jeździłam do już śp. 

aktorki z Krakowa, Pani Lidii Bank-Wyrobiec. 

Ona mi pomagała przygotowywać się do egzami-

nów, uczyła mnie mówić wiersze. Pierwszy raz 

wystartowałam na PPA jak miałam 20 lat i nie 

dostałam się do finału, a za drugim razem, rok 

później już wygrałam. Czyli przy pierwszym po-

dejściu zobaczyłam, jak to wszystko wygląda, 

a  wygrana była być może kwestią jakichś lekcji, 

dojrzałości, dobrania odpowiedniego repertuaru. 

Za drugim razem wybrałam „Cyganerię” i dzięki 

niej wygrałam.[...] 

 

KK: Czy pośród wszystkich ról w wielu spekta-

klach, w których Pani grała i gra, jest taka rola 

najbliższa Pani? 



JS: Lubię dużo spektakli. Taka najbardziej wy-

magająca to jest rola w „Ja Piotr Riviere”. 

Tam mam bardzo ciężką rolę, rolę matki. Lu-

bię bardzo grać oczywiście Milady w „Trzech 

Muszkieterach”. To jest takie przyjemne! 

 

KK: Często wypowiadała się Pani, że w Te-

atrze Capitol dobrze się Pani czuje. Co takiego 

wyróżnia ten teatr spośród wszystkich, w któ-

rych miała Pani okazję pracować? 

 

JS: To jest coś niesamowitego. Przede wszyst-

kim dyrektor (Konrad Imiela – dop. KK) jest 

też naszym przyjacielem, nie jest despotą. Słu-

cha tego co mówimy, rozmawia z nami. Mamy 

nieduży zespół aktorski, to też jest ważne. Co 

dziwne, nie ma za bardzo rywalizacji w na-

szym zespole. Jest bardzo przyjaźnie, nikt nie 

ma jakiegoś wroga. Czasami ktoś się z kimś 

posprzecza, czy z czymś nie zgodzi na przy-

kład na scenie, ale myślę, że dzięki temu, że 

jest to mały zespół, są to dobrzy, mądrzy, 

twórczy ludzie nie ma między nami jakichś 

niedomówień, a jak są to po prostu je rozwią-

zujemy. 

 

KK: Jak wygląda praca nad spektaklem w Ca-

pitolu? 

 

JS: Największą premierę mamy zawsze w paź-

dzierniku. Oczywiście to wszystko zależy, czy 

jest to spektakl na dużą czy małą scenę oraz 

z  jakim reżyserem pracujemy. Inaczej pracuje 

Konrad Imiela, inaczej Wojciech Kościelniak, 

aczkolwiek oni mają podobny system pracy. 

Zupełnie inaczej pracuje Agata Duda-Gracz. 

Do spektaklu na dużą scenę próby zaczynamy 

w czerwcu. Wtedy są próby muzyczne, a w 

sierpniu i wrześniu próby aktorskie. Znając już 

piosenki, partie chórów i zbiorówki, które są w 

każdym spektaklu, umiejąc cały materiał mu-

zyczny po czerwcu, podchodzimy do pracy 

w  sierpniu. Wtedy pomału ustawia się kolejno 

sceny. Osobno pracuje się też nad scenami na 

sali prób aktorskich, tymi pojedynczymi, 

dwójkowymi, czasami nawet jeszcze w czerw-

cu. Sceny zbiorowe ustawia się na dużej sce-

nie, w takiej prawie gotowej scenografii lub 

z  rekwizytami, kiedy jest już cały zespół. 

Wtedy ćwiczy się to wszystko razem. Agata 

Duda-Gracz przygotowuje spektakl inaczej. 

Najpierw uczy jak ta postać chodzi, jak się po-

rusza. Kto kogo lubi lub nie ze wszystkich po-

staci w spektaklu. Tworzy się taką społecz-

ność. Dopiero potem to ćwiczymy. Mało jest 

prób indywidualnych. Często te sceny nie są 

ustawiane. Reżyserka tylko mówi, jakie są jej 

założenia, co ma się wydarzyć, a aktorzy im-

prowizują. Taka praca była przy spektaklu „Po 

burzy”. Agata Duda-Gracz ustala, że dzisiaj 

robimy imprezę tu czy tu. My mamy chwilę, 

trzeba się jakoś przebrać, wystroić, odnaleźć 

się w tym. Te improwizacje trwają czasami 5-6 

godzin. One są nagrywane i reżyserka na tej 

podstawie później weryfikuje scenariusz. Ale 

generalnie musicale robi się tak, że najpierw 

ćwiczymy materiał muzyczny. U nas w teatrze 

też to jest fajne i miłe, bo jest twórczo. Są takie 

musicale kompaktowe, jak na przykład „Nine”, 

że niektórymi rozwiązaniami, kolejnością scen 

czy dialogami jesteśmy zobligowani. One mu-

szą być takie jak w pierwotnym scenariuszu. 

My jednak robimy mało takich spektakli, 

w  zamian za to mamy swoje, autorskie. Two-

rzymy je od początku do końca i reżyserzy po-

zwalają aktorom proponować swoje wizje, nie 

tylko postaci, ale też bardzo często scen. 

 

KK: Jak były wystawiane spektakle improwi-

zowane w reżyserii Agaty Dudy-Gracz to Pani 

też wystąpiła. Jak to wyglądało? 



JS: Byłam w nich. Byłam w trakcie trzeciego 

spotkania. Godzinę przed spektaklem dostali-

śmy list. Kim jesteśmy, co robimy, ubieramy 

się w miarę neutralnie. Agata Duda-Gracz już 

wcześniej przygotowała scenografię, jakieś 

minimalne światła, bez naszej wiedzy. Każdy 

dostał swój list i my nie znaliśmy ich nawza-

jem. Musieliśmy przeprowadzić ten scena-

riusz, poprowadzić życie tej postaci, tej małej 

społeczności, która brała udział w tym spotka-

niu. Tu właśnie dużo zależało od improwiza-

cji. Niektórym bardziej jakiś temat 

„przypasował”, innym mniej. To było bardzo 

trudne, ale ciekawe. 

 

KK: A ta scena w „Blaszanym bębenku”, kie-

dy Pani sprzedaje na targu, też jest improwizo-

wana. 

 

JS: Tak, improwizuję. Tam w scenariuszu było 

jedno zdanie: „Jajka tanie, mendel za gulde-

na”. Wojciech Kościelniak powiedział, że cho-

dzi mu o taki stand up, taką otwartą, parakaba-

retową scenę. Jak te starsze aktorki, które po-

trafiły wyjść na scenę i mówić. Tu miałam po 

prostu temat, co musi być w tym monologu. Ja 

już sobie wymyśliłam, że tak bezpośrednio 

będę zaczepiać ludzi. To się cały czas zmienia, 

ze spektaklu na spektakl. Jest coraz dłużej, już 

robi mi się 20 minut. Reżyserowi to się podo-

ba, publiczność to uwielbia i cieszę się. To też 

zależy od dnia i publiczności. Jak mam dobry 

dzień, to ludzie naprawdę bardzo się śmieją 

i  to trwa wtedy dłużej, ale wiadomo, że nie 

zawsze tak jest. [...]  

 

KK: Dziękuję bardzo za wywiad i życzę po-

wodzenia w realizacji wszystkich planów 

i  marzeń!  

 

Wywiad był przeprowadzony w maju zeszłego 

roku. W międzyczasie powstał nowy recital 

Artystki – „Nie ma” - z muzyką Jerzego Sata-

nowskiego i tekstami Agnieszki Osieckiej, 

który swoją premierę miał w Teatrze Nowym 

w Poznaniu podczas festiwalu „Pamiętajmy 

o  Osieckiej”. Podczas koncertu możemy usły-

szeć piosenki z płyty „Dziękuję za świat”, 

w  nowych aranżacjach Jakuba Olejnika  

(kontrabas), Rafała Karasiewicza (fortepian) 

i  pięknych, dojrzałych, wzruszających inter-

pretacjach Pani Justyny Szafran, a także nowy, 

premierowy utwór, do którego muzykę napisał 

kontrabasista. 

 

Najbliższe wrocławskie koncerty Pani Justyny 

będą w kwietniu w Teatrze Muzycznym Capi-

tol. W tym samym miesiącu planowana jest też 

premiera nowej płyty, z tego recitalu. Obecnie 

Pani Justyna koncertuje w całej Polsce. Artyst-

kę możemy podziwiać w kilku Jej recitalach: 

„Piaf” , „Łagodna”, „Nie ma” , „Szafran o mi-

łości”, a także z zespołem - Justyna Sza-

fran  i  Sztylety. 
 

Kinga Kopczyńska 
 



 

Elektryczne Gitary – Dzieci Wybiegły (1993) 

T. LOVE – Chłopaki nie Płaczą (1997) 

 Golec Uorkiestra – Ściernisko (2000) 

The Underdog Project – Summer Jam (2000) 

Budka Suflera – Bal Wszystkich Świętych (2000) 

Celine Dion – That The Way It Is (2000) 



„Lady Bird to pozornie klasyczna opowieść o dojrzewaniu, ja-

kich kino widziało już wiele. Ale naturalność, szczerość i pro-

stota, z jaką Gerwig prowadzi swoich bohaterów, zasługują na 

wyraz najwyższego uznania. Świat Lady Bird rozpada się co 

chwilę na tysiące pytań, problemów, decyzji i działań, jednak 

reżyserka nie wartościuje postępowania swojej bohaterki, a każ-

dy z jej problemów traktuje z równym szacunkiem.” 

To lekka opowiastka o tym, jak cudownie powrócić do raju od 

dawna przechowywanego w pamięci. Wraz z biznesmenem 

wyrwiemy się ze zgiełku codzienności w miejsce pełne sma-

ków, zapachów i wspomnień. Klimatyczny film dla kogoś, 

kogo po prostu cieszą romantyczne widoki i pogodne historie. 

Will - geniusz gardzący formalnym wykształceniem i profesor 

matematyki, który przez przypadek odkrywa jego talent. Chce 

zmienić jego życie i wykorzystać niesamowite  umiejętności. 

Ale Will nie wie, czy chce tego dokonać.  

https://www.filmweb.pl/film/Lady+Bird-2017-762864
https://www.filmweb.pl/person/Greta+Gerwig-767691


Po przebudzeniu się w pokoju hotelowym obok martwej ko-

chanki młody biznesmen zatrudnia wybitną adwokat, aby usta-

lić, do czego tak naprawdę doszło.  

 

To film, który będziesz musiał obejrzeć do końca i radzę Ci, 

patrz uważnie, żebyś nie przegapił żadnego zwrotu akcji. 

Grupka przyjaciół z dawnej szkoły organizuje grę w berka rozgrywa-

ną na terenie całego kraju. Warto wspomnieć, że grupka przyjaciół to 

dorośli mężczyźni, którzy ... od 30 lat grają w berka. Film oparty na 

faktach, przez co jest jeszcze bardziej intrygujący. 

 

„Pomysł tak świeży, że faktycznie bawi, szczególnie gdy przesuwa 

granice absurdu.” 

W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do ta-

jemniczej gry, która wszystko zmienia. Miesza w głowie, trzyma 

w napięciu, do końca nie jesteś pewien zakończenia i w zasadzie 

to chyba już niczego...? 

Chcący zerwać z kryminalną przeszłością młody chłopak, zmu-

szany do pracy dla bossa mafii, zostaje wrobiony w napad skaza-

ny na niepowodzenie. W filmie zostało zastosowane nietypowe 

rozwiązanie, a mianowicie montaż pod muzykę – główny bohater 

ma wadę słuchu, więc wszystko co robi, robi w słuchawkach, 

a  my wraz z nim. Ruch kamery wraz z muzyką dodaje filmowi 

całkiem świeżego spojrzenia i aż chce się go słuchać i oglądać. 
  



-Stary sycylijczyk? Chodzi Pani o Il padrone della Bara?- upewnia się posiwiały karczmarz. Przytakuję. Włoch przy-

gląda mi się uważnie. Zapewne pytanie o nieżyjącego od dawna, emerytowanego nauczyciela, nie jest tym, co spo-

dziewał się usłyszeć karczmarz, podając mi kartę dań. Skłamałam, że jestem dziennikarką i zbieram materiały do arty-

kułu. Pokazałam dyktafon i starą legitymację studencką. – A więc dobrze, na razie nie ma wielu klientów. Co wiem, to 

opowiem, ale wiem niewiele. Jak zresztą wszyscy. Widziała już Pani ten domek? Do roku 1938 mieszkał w nim wiej-

ski lekarz, ale gdy został wdowcem, sprzedał go i przeniósł się do Turynu. Stary człowiek, z wykształcenia nauczyciel, 

wprowadził się zaraz po kupnie. Specyficzny był, dziwnie mu z oczu patrzyło, jak to sycylijczykom. Oni, niech mi 

Pani wierzy, są skłonni do tragizmu. U nas się mówi, że ,,myśl o śmierci noszą zawsze jak drzazgę za skórą”. I może 

coś w tym jest, chodziły słuchy, że wysłano go na przedwczesną emeryturę, po tym jak próbował- tu karczmarz wyko-

nuje znaczący ruch ręką- ze sobą skończyć. Nie bez powodu, w trzęsieniu ziemi w Messynie stracił żonę i trójkę dzie-

ci… To może cholera, człowieka załamać - pokiwał głową ze zrozumieniem. -Tak czy inaczej, samotnik był, z nikim 

nie nawiązywał kontaktu. Przez 6 lat widziano go we wsi, najwyżej parę razy. Do kościoła też nie chodził. Nawet ów-

czesny proboszcz wybrał się do niego z wizytą, pewnie chciał poznać powód, może go nawrócić. Nie wiadomo 

o  czym dokładnie rozmawiali.  



Co miesiąc goniec pocztowy przywoził mu na rowerze pensję emerytalną. Oprócz niego, najwięcej razy wi-

dywała staruszka moja córka Elena, bo przywoziła mu, co sobotę, kosz pełen jedzenia i robiła przepierkę. 

Nie odpowiadał nawet na żadne pozdrowienia kierowane w jego stronę, człowiek duch po prostu. Wie Pani, 

niby był, a jednak go nie było. Z tego powodu, po jakimś czasie, we wsi zaczęto nazywać jego domek La ba-

ra siciliana, czyli trumna sycylijska, a ostatecznie przyjęło się la Bara. – tutaj Włoch zrobił dłuższą przerwę, 

jakby zastanawiał się, czy mówić dalej- Nieciekawie zrobiło się, gdy w 1944 do Aosty przyjechali Niemcy…

chcieli wyłapać mężczyzn do przymusowej pracy, ale myśmy dowiedzieli się o tym zawczasu i wszyscy 

mężczyźni, chłopcy i staruszkowie ukryli się w górach. We wsi został tylko młody proboszcz i ten stary sy-

cylijczyk w swojej la Bara, oddalonej o 3 kilometry od wioski. Skąd miał cholera wiedzieć, co się dzieje, 

skoro żył w odosobnieniu... - Karczmarz odchrząknął i zaczął podnosić się z ławy. - Dalej opowie Pani moja 

córka. Widziała wszystko na własne oczy. Elena! Veni qui, Piccola!- Przed nami stanęła niewysoka brunet-

ka. Jej kasztanowe włosy, splecione w luźny warkocz, okalały opaloną twarz, na której malował się wyraz 

zapytania. Karczmarz zamienił z córką parę zdań, podczas których dziewczyna co chwila rzucała w moją 

stronę zdziwione spojrzenia swoich pięknych, piwnych oczu, aż w końcu pokiwała głową i usiadła naprze-

ciwko mnie. -Tak, był to osobliwy staruszek. Posiwiały cały, chudy i wysoki, ale dobrze się trzymał. Co so-

botę przywoziłam mu zapas jedzenia na cały tydzień, a on zawsze czekał na mnie na ścieżce. Byłam wtedy 

jeszcze dzieckiem, a kosz był zawsze ciężki, więc il padrone pomagał mi nieść go pod górę… Chce Pani wie-

dzieć co zdarzyło się w sierpniu 1944? -przełknęła ślinę i z lękiem w oczach powoli zaczęła mówić dalej- To 

był chyba piątek. Wiedziałyśmy o przyjeździe żołnierzy, wszyscy mężczyźni zdążyli ukryć się w górach, my 

zostałyśmy i czekałyśmy. Żołnierze zaczęli spędzać wszystkich na plac, ale gdy zobaczyli, że jedynym męż-

czyzną we wsi jest proboszcz wściekli się. Sierżant zagroził, że jeśli nie znajdzie się ani jeden mężczyzna, 

proboszcz przypłaci życiem ucieczkę pozostałych. Nie wiem sama, jak to się stało, że dowiedzieli się o sycy-

lijczyku, może sami zwrócili uwagę na oddalony od wsi domek. W niespełna piętnaście minut wrócili na 

plac ze staruszkiem.  Biedny il padrone zdawał się nic nie rozumieć z tego co się dzieje. Był spokojny i mil-

czący jak zawsze, ale jednocześnie blady i oszołomiony. My obserwowałyśmy wszystko skulone na scho-

dach kościoła. W tym momencie żołnierz wycelował 

lufę w stronę staruszka. Zaczęłyśmy krzyczeć i płakać, 

proboszcz rozpoczął odmawianie modlitwy dla zmar-

łych. W tej chwili przerażony starzec złapał się za ser-

ce i zaczął jęczeć no, no, no!  W upragnionej chwili 

śmierci, nagle stchórzył. Proboszcz spojrzał na niego 

i  po namyśle zaczął coś głośno tłumaczyć szoferowi; 

że staruszek nie jest za to odpowiedzialny, nie jest 

stąd, jest z Turynu. Sycylijczyk powtarzał za nim, ma-

chinalnie każde zdanie. I nagle wszystko potoczyło się 

błyskawicznie. Ciężarówka z żołnierzami znikła. My, 

oszołomione strzałem, dopiero po chwili dostrzegły-

śmy leżącego na placu we krwi proboszcza. – tu Elena 

robi krótką pauzę. Patrzy za okno zamglonym wzro-

kiem, jakby znów była tą małą, przerażoną dziewczynką, siedzącą na schodach kościoła. Mimowolnie 

uczestnicząc, po raz kolejny, w tym dramacie wojennym. – Żadna z nas nie drgnęła. Starzec też nie. Stał 

i  patrzył na ciało młodego księdza. W końcu zakrył twarz dłońmi i udał się w drogę powrotną do swojego 

domku. Ruszyłyśmy za nim. Starzec potykał się i upadał, a my wtedy przystawałyśmy w milczeniu. Jakby-

śmy były jego sumieniem, które nie chce mu dać zapomnieć o śmierci księdza. Wreszcie zniknął za drzewa-

mi otaczającymi parkan. Nazajutrz była sobota, ale nie pojechałam do niego, tak jak zwykle, z zapasem je-

dzenia. Nie miałam po co. Kierowca autobusu nie ujrzawszy go na rozdrożu dróg, postanowił przejść się do 

jego domku. Zastał il padrone della Bara martwego na kozetce. To wszystko. Chce Pani coś zamówić? – za-

pytała z ulgą Elena, oswobodzona ze wspomnień tamtych dni- przytaknęłam.  

 

Zjadłam, podziękowałam karczmarzowi i jego córce i udałam się w trzy kilometrowy spacer za Aostę. Słoń-

ce właśnie chyliło się ku zachodowi i jego ostatnie, ciepłe promienie delikatnie łaskotały moją buzię, gdy 

ujrzałam wyczekiwane ruiny. Pchnęłam niedomkniętą furtkę, oparłam się o nadgryziony zębem czasu parkan 

i otworzyłam książkę, od której to wszystko się zaczęło.  

 

Latem 1945 roku, ledwie skończyła się kampania włoska….. 



Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón was born on 6 of January in 

1907, but all her life she claimed, that she had been born in 1910, the year of 

Mexican revolution.  Presumably Frida wanted her birth year to be identified 

with this important moment in Mexico’s history, due to her political active-

ness. She wanted to study Medicine, but after the accident, she eventually 

got back to painting, which was her childhood hobby. At this point she consi-

dered becoming a medical illustrator. Her father encouraged her to look bey-

ond the stereotypical feminine characteristics and during her recovery, she 

even took up wrestling. After the acclaim of her works by her future hus-

band, Diego Rivera, she decided to make a living out of painting.  



Her works are inspired by the Mexican folk culture and are strongly connected with her physical, emo-

tional and artistic lives, with autobiographic elements- from her operations to her miscarriages, or her 

feelings after her husband’s affair with her sister - Frida painted then a self-portrait with freshly cut hair, 

as a sign of her anger (a typical break-up haircut). She also touched on topics like gender, identity, post 

colonialism, class and race. She was politically active, as a member of the Mexican communist Party. 

(Which led to flirting with Lew Trotsky). Not only were her paintings, but as well her fashion choices 

significant. Her wardrobe was full of traditional Mexican blouses, self-designed wide skirts, traditional 

scarves, marvellous jewellery designed by Picasso (!) and a lot of popping colour. She also made a point 

of wearing clothes from the matriarchal society of Tehuantepec in southern Mexico, where the women 

have economic power over men. Besides that, Frida transformed her injuries into material for creativity: 

The corsets, which she had to wear after several operations, were richly painted by her. In addition, she 

designed her own, fancy prosthetic leg, featuring a hand-decorated, red platform boot. Her self-portraits 

illustrate her stunning hair styles with fresh flowers or ribbons pinned in her braids, her dazzling outfits, 

as well as her famous monobrow. Rumour has it, she had darkened the brow and her moustache to re-

main in opposition to the American and European beauty standards. She was the first Latin American 

woman to be exhibited in the Louvre.  Andre Breton ( a French author ) called her art  ,,a ribbon around 

a  bomb”. Unfortunately when the popularity of her art had been rising, she passed away, aged just forty-

seven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As you can tell, Frida Kahlo was without a doubt unconventional in every aspect of her life – as well as 

being fantastically glamorous and stylish. She was her art. Frida is a brilliant illustration of a woman cre-

ating her own individuality through her fashion outfits and her works, which were both political and eye-

caching. Her clothes allowed her to express her identification with the working class of her country, its 

traditions and her unique concept of beauty. Nowadays, we are bombarded by the hypersexualised celeb-

rity standards of attractiveness , but you don’t need to be defined by them or feel like you’re not good 

enough. You have the right to express your, one of a kind, personality, to decide how and why you deco-

rate yourself and not to be afraid of demonstrating your believes, even in this simple way, of dressing 

yourself up. 

 



Hallia Venezia - Karneval auf Schwäbisch Haller Art – ist ein farbenfrohes, 

stilles Fest der Sinne. Bei dieser Veranstaltung steht nicht der laute Trubel 

im Mittelpunkt. Es gibt keine Ständer mit kitschigen Kleinigkeiten zu kau-

fen oder keine laute Musik.  Hallia Venezia lädt die Besucher zum Bum-

meln durch die engen Gassen und Plätze, zum Staunen und Entdecken im-

mer neuer farbenfrohen Masken und Verkleidung ein. 

 

Alljährlich, acht Tage  vor Rosenmontag ( letzter Tag des Karnevals ) ver-

sammeln sich über 100 Maskenträgerinnen und Maskenträger in fantasie-

voller Verkleidung in der Innenstadt. Sie wandern durch die Stadt und stel-

len sich auf dem Marktplatz, der Treppe von St. Michael Kirche und an 

vielen anderen Plätzen dem Publikum vor. 

 

Die Nachbildung des venezianischen Karnevals wurde 1997 in Schwäbisch 

Hall eingeführt. Von Anfang an war Hallia Venezia als unkommerzielle 

Mitmach-maskerade für Jugendliche und Erwachsene konzeptiert. 

 

Besonders für Amateurfotografen ist es eine wunderbare Gelegenheit 

traumhafte Aufnahmen zu machen! 



1. Paryska bagietka stworzona 

została na zamówienie Napole-

ona. Cesarski kucharz miał 

s t w o r z y ć  b u ł k ę ,  k t ó -

ra pomieściłaby dużo nadzie-

nia, a jednocześnie zmieściła 

się w spodniach żołnierzy 

w o j s k  n a p o l e o ń s k i c h . 

Tak właśnie powstała bułka 

paryska o wymiarach 65×6 cm, 

które są do dziś chronione fran-

cuskim prawem.  

2. W Paryżu znajduje się tyl-

ko jeden znak STOP przy 

16 Quai Saint-Exupéry. 

 3. W południe 28 czerwca 20-

2009 roku na uniwersytecie w 

Cambridge odbyło się przyjęcie 

dla podróżników w czasie, któ-

rego organizacją zajął się Ste-

phen Hawking. Przygotowania 

związane z uroczystością stara-

no się utrzymać w największej 

tajemnicy do chwili... jej zakoń-

czenia. Niestety na przyjęciu nie 

zjawił się nikt.  

4. Szwajcaria prawnie zakaza-

ła posiadania w domu zaledwie 

jednej świnki morskiej.  

W warunkach naturalnych 

zwierzęta te żyją w dużych 

grupach, wykazują duży sto-

pień socjalizacji. Rząd szwaj-

carski uchwalił ustawę w 2008 

roku, która ma je uchronić je 

przed niepotrzebnym cierpie-

niem.  

 5. Ptak z logo Twittera ma na imię Larry. Otrzymał je na cześć Larry’-

ego Birda – koszykarza grającego w drużynie pochodzącej z rodzinnego 

miasta założyciela Twittera – Boston Celtics.  



NA SZACHOWNICY 

Rozwiązania zadań z poprzedniego numeru (1/2020) 

[lewy górny róg] 7. Ha4+ Hd7 8. H:b4 (fragment partii K. Ko-

nieczny-B. Skupin 2019 1-0) 

[prawy górny róg] 1. Hb4 c5 2. H:g4 1-0 

[dół strony] 1. Hd3 (groźba mata na h7) g6 2. H:c4 1-0 

 

Matowanie króla w końcówce 

Matowanie dwoma gońcami 

 

Ten typ matowania jest trudniejszy od omówionych w poprzed-

nim numerze (matowanie hetmanem, matowanie wieżą). Rów-

nież o wiele rzadziej można go zastosować.  Mimo to, matowa-

nie dwoma gońcami wymaga umiejętnego odbierania pól wro-

giemu królowi, co może być przydatne w innych etapach roz-

grywki. 

Na początek biały 

Na początek biały odbiera centralne pola, nie pozwalając na 

ucieczkę czarnego króla przez skrzydło hetmańskie. 

1. Gd4 Kd7 

Teraz biały może sprowadzić do centrum swojego króla. 

2. Kd2 Ke6 3. Ge4 

 Uniemożliwienie ucieczki czarnego króla przez pole f5. Warto 

zauważyć, że białych gońców nie da się w ogóle zaatakować. 

3. … Kf7 

Czarny nie może wydostać się z potrzasku. Biały król może 

spokojnie wejść do akcji. 

4. Kc3 Ke6 5. Kc4 Kd6 6. Gf5 

Biały po kolei odbiera pola, w taki sposób, żeby gońce nie były 

obiektem ataku. 

6. … Ke7 

Na 6. … Kc6 białe odpowiadają 7. Ge5 z dalszym 7. … Kb6 8. 

Gd7 Kb7 9. Kb5 Ka8 10. Kc6 Ka7 11. Gc8 Ka8 12. Kc7 Ka7 

13. Gd4+ Ka8 14. Gb7#. 

7. Kd5 Kf7 8. Kd6 Ke8 

Biały król ogranicza możliwości ruchu czarnego monarchy. 

9. Gg6+ Kf8 

Po 9. … Kd8 nastąpiłoby 10. Gb6+ Kc8 11.  Kc6 z dalszym 

spychaniem czarnego króla do rogu szachownicy. 

10. Ge5 (ruch wyczekujący) Kg8 11. Ke6 Kf8 12. Kf6 

 Aby mat był możliwy biały musi umieścić swojego króla na 

polu g6. 

12. … Kg8 13. Gd6 Kh8 (W takich pozycjach trzeba uważać, 

żeby nie dać pata.) 

14. Gb1 



Biały goniec zwalnia dla króla pole g6. 

 

14. … Kg8 15. Kg6 (15. Ga2+ Kh7 wydłuży-

łoby matowanie)  Kh8 

Po 16. Ga2 nastąpi pat, tak więc biały wykonu-

je ruch wyczekujący, aby zwabić czarnego kró-

la na g8. 

 

16. Gc5 Kg8 17. Ga2+ Kh8 18. Gd4# 1-0 

 

Powyższe motywy taktyczne, podobnie jak po-

dwójny atak, są kombinacjami w „otwartym 

polu”, tzn. nie mają związku z matowaniem 

króla, chociaż może on odegrać rolę jednej z 

atakowanych figur (w przypadku podwójnego 

ataku). Nazwa typu kombinacji, którym zaj-

miemy się w tym numerze, nie jest powszech-

nie stosowana. Jednak, aby ten motyw taktycz-

ny nie pozostał „bezimienny”, nadałem mu na-

zwę wynikającą z jego charakteru. Ale na czym 

on tak naprawdę polega? Słabością w tym 

przypadku jest jedna figura przeciwnika o 

ograniczonej mobilności (np. nie może wejść 

na żadne pole) lub niedostatecznej obronie ze 

strony innych bierek. Zacznijmy od znanego 

przykładu z otwarcia o nazwie partia hiszpań-

ska. 

 

 

Taktyka: Kombinacje w celu zdobycia jed-

nej figury 

 

W tym przykładzie czarny dynamicznie wyko-

rzystuje słabość gońca białych na b3, który  nie 

ma wielu pól do dyspozycji i może zostać 

„zamknięty”, czyli zdobyty. 

Posunięcie czarnych 

1. … c5 2. Hd5 Ge6 (czarny najpierw broni 

wieży na a8 i punkt f7)  

3. Hc6+ Gd7 4. Hd5 c4 i biały goniec nie ma 

możliwości ucieczki, czyli czarne zdobywają 

figurę. Gońce często padają ofiarą takich ude-

rzeń, dlatego warto zapamiętać ten schemat. 

 

Kolejny przykład obrazuje typową sytuację, 

gdy hetman bije piona na b7 lub b2 i z tego 

powodu jest wystawiony na wiele niebezpie-

czeństw. 

 

Czarny hetman dopiero zbił piona na b2. Bia-

ły  wygrywa mając cały czas inicjatywę. 

Posunięcie czarnych 



9. Sa4 Ha3 

Po H:a2 10. Gc4 Ha3 nastąpi 11. Wc3 ze 

„złapaniem” hetmana czarnych (nie 11. Wa1 

ze względu na H:a1 12. H:a1 Sc2+ podwój-

ny atak ze stratami materialnymi dla bia-

łych). 

10. Wc3 H:a2 11. Gc4 i hetman nie ma 

możliwości odwrotu. Był to fragment partii 

Botwinnik-Spielmann, Moskwa 1935. 

 

Następny przykład pokazuje, że kombinacje 

tego typu mogą być bardziej złożone i usta-

wienie pozostałych figur przeciwnika może 

mieć dodatkowy wpływ na skuteczność ude-

rzenia. 

Posunięcie czarnych 

11. … G:a3 12. S:a3 Hb2 Czarny skoczek 

jest atakowany i ma tylko jedno pole uciecz-

ki (b1), ale wtedy wieża na a1 pozostanie 

bez obrony. Tak więc białe muszą oddać 

skoczka. 

 

13. Sb1 0-1 Białe poddały się. (Anonim-

K.Konieczny 2019, partia internetowa) 

 

Poniżej znajduje się parę zadań do samo-

dzielnego rozwiązania na szachownicy.  

W każdym z zadań jedna ze stron uzyskuje 

decydującą przewagę materialną, wykorzy-

stując   ograniczone możliwości ruchu lub 

niewystarczającą obronę figury przeciwnika. 

Postaraj się, w miarę możliwości, nie prze-

stawiać bierek. Rozwiązania ukażą się w na-

stępnym numerze gazetki. Powodzenia! 

 

Kacper Konieczny 

 

Zadania do rozwiązania: 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Posunięcie białych 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Posunięcie czarnych 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

Posunięcie czarnych 



https://www.leapingbunny.org/content/leaping-bunny-

program-has-serious-concerns-about-safe-cosmetics-and-

personal -care -products?fbc l id=IwAR0ScKFa5rz -
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 Wikipedia, Google grafika, Źródło własne  

 

https://turystyka.wp.pl/okunoshima-krolicza-wyspa-w-

japonii-6044402588202113a  

 

https://travelarchitects.pl/podrozeszytenamiare/okunoshima-

wyspa-krolikow/  

 

https://zalajkowane.pl/jak-powstal-krzywy-las-kolo-gryfina/  

 Wikipedia, Google grafika, Źródło własne  

 

 https://www.filmweb.pl/  

 

https://www.canva.com/  

 

 

 

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo#P%C3%B3%

C5%BAne_lata_i_%C5%9Bmier%C4%87   

 

a book by E. Foley & B. Coates ,,What would Boudicca do? 

Everyday Problems Solved by History’s Most Remarkable 

Women” 

 

https://www.robimypodroze.pl/  

 

https://steemit.com/pl-nauka/@rtyminski/stephen-hawking-

bankiet-dla-podroznikow-czasie  

  

https://kochamyzwierzaki.pl/swinki-morskie-szwajcaria/   

 

https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/

did-you-know-the-twitter-logo-is-named-after-a-basketball-

legend/articleshow/71590445.cms  
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