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STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW 
 

Dwóch uczniów naszej 
szkoły otrzymało Stypen-
dium Prezesa Rady Mini-
strów na rok szkolny 
2020/2021. Są to: uczeń 
klasy trzeciej Klaudiusz 
Obojski oraz drugoklasista 

Filip Janusz. 
Stypendium Ministra 
Edukacji i Nauki jest 
jedną z form wyrażenia 
uznania dla uczniów 
odznaczających się wy-
bitnymi osiągnięciami 
edukacyjnymi. Przyzna-
je się je uczniowi, który 

otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzy-
skując przy tym najwyższą w danej szkole 
średnią ocen lub wykazuje szczególne 
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie 
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, 
a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki 
co najmniej dobre. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 

styczeń – luty 2021 

Promocja albumu „Chmury”  
 
Rozpoczęła się promocja albumu „Chmury” 
zrealizowanego z okazji 5-lecia zespołu 
DYWIZJON z naszej szkoły. 
Album zawiera 22 piosenki opowiadające 
różne lotnicze historie zaśpiewane przez 
uczniów OLL, absolwentów oraz współpra-
cujące przez lata osoby ze środowiska cy-
wilnego. Dotychczas opublikowane zostały 
dwa teledyski promujące płytę. 

 
„Per aspera ad astra” wykonywany przez 
absolwentkę „lotnika”  kpr. pchor. Marysię 
Linde, aktualnie studentkę II roku Lotniczej 
Akademii Wojskowej. Autor piosenki to Łu-
kasz Leń.  
 
Drugi utwór to „Epitafium pamięci Sław-
ka”. Piosenka dedykowana jest  pchor. 
Sławkowi Kochanowskiemu, któremu przed 
laty zabrakło lotniczego szczęścia. Autorem 
słów i muzyki jest opiekun zespołu Dywi-
zjon – Andrzej Królikowski, który studiował 
z nim na jednym roczniku. 
Zaśpiewał absolwent OLL, aktualnie student 
I roku Lotniczej Akademii Wojskowej szer. 
pchor. Jakub Czub. 
Etiuda filmowa została opracowana  
i zrealizowana do piosenki przez Małgorza-
tę i Piotra Modlińskich. 
Produkcja, mix i mastering wydawnictwa – 
Radek Chwieralski.  Aranżacje – Radek 
Chwieralski i Andrzej Królikowski. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premiera albumu jest także jednym pierw-
szym z przedsięwzięć związanych  
z przygotowaniami do 50-lecia Liceum Lot-
niczego, którego obchody planowane są na 
wrzesień 2022 roku. 

https://www.youtube.com/watch?v=PTu5i32mK6Q
https://www.youtube.com/watch?v=zv0lQTW3gpM
https://www.youtube.com/watch?v=zv0lQTW3gpM
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9 marca 2021 r. 

Dzień Kobiet online 
 
W dniu 9 marca uczniowie oddziału 1c za-
prosili wychowawczynie, panie Beatę Ję-
drys-Belt i Grażynę Tomczyszyn, na wspól-
ne świętowanie online Dnia Kobiet. Po zło-
żeniu życzeń, uczeń Damian Kuter udostęp-
nił prezentację, której tematem była histo-
ria święta, sięgającego źródeł ruchów ro-
botniczych w USA i Europie na początku  
XX wieku. Znalazły się tam również cieka-
wostki o Dniu Kobiet oraz formach jego ob-
chodów. Podczas spotkania rozwiązywano 
quizy związany z 8 marca.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Osiągnięcia uczniów „lotnika”
 
Uczeń klasy pierwszej Kamil Niemkowicz, 
otrzymał stypen-
dium w ramach 
programu stypen-
dialnego „Lubelskie 
wspiera uzdolnio-
nych 2020-2021”, 
współfinansowane-
go przez Unię Euro-
pejską w ramach 
Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 
Gratulujemy Kamilowi dotychczas osiągnię-
tych rezultatów i życzymy dalszego, satys-
fakcjonującego rozwoju oraz jak najlep-
szych wyników w nauce. 

  
Do szkoły wpłynęło pismo od Gdańskiej 
Fundacji Rehabilitacyjno-Szkoleniowej AC-
TIV z podziękowaniami dla ucznia Oliwiera 
Piotrowskiego za zaangażowanie się  
w czasie pandemii w niesienie pomocy oso-
bom niepełnosprawnym. W trudnym czasie 

okazywanie wrażli-
wości osobom potrze-
bującym wsparcia 
oraz podejmowana w 
tym kierunku aktyw-
ność, zasługują na 
szacunek i uznanie. 
Dlatego też z przy-
jemnością dzielimy się 
informacją o prospo-
łecznej postawie naszego ucznia. 
 
 

12 marca 2021 r. 

Dzień Matematyki w OLL 

 
Z okazji Dnia Matematyki nauczycielki ma-
tematyki, pani Beata Jędrys-Belt i Anna 
Ostrowska-Tywanek, przeprowadziły  
z uczniami klasy pierwszej lekcje w ramach 
projektu firmowanego przez Stowarzysze-
nie Doskonalenia i Rozwoju 4improve pod 
patronatem merytorycznym e-math.pl. 
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Uczestnikom udostępniono materiały  
w postaci interaktywnej prezentacji MS 
PowerPoint. Turniej składał się z pytań  
z zakresu matematyki i nauk „około mate-
matycznych”.  

Do każdego pytania dołączona była prawi-
dłowa odpowiedź oraz krótki opis „Na te-
mat”, który pełnił rolę edukacyjną. 
Celem akcji było zainteresowanie uczniów 
matematyką i pokazanie, że matematyka 
funkcjonuje w każdej dziedzinie życia. 
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Cyfrowa biblioteka POLONA – jedna  

z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych 
na świecie i jednocześnie największa tego 
typu biblioteka w Polsce, udostępnia za 
darmo audiobooki lektur i klasyki literatu-
ry, publikacje, artykuły z czasopism nauko-
wych.  
Kolekcje adresowane do uczniów szkół po-
nadpodstawowych dostępne są pod poniż-
szym linkiem: Lektury szkolne. Część 2. 
Szkoły ponadpodstawowe. 
Dostęp do tych publikacji jest darmowy i nie 
wymaga logowania w serwisie. 
 

Biblioteka Wolne Lektury to również 
miejsce, gdzie udostępnione są utwory 
znajdujące się w domenie publicznej lub na 
wolnej licencji, z których mogą korzystać 
uczniowie w czasie ograniczonego dostępu 
do biblioteki stacjonarnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Można też skorzystać z PADLETU „Lek-
tury do matury” przygotowanego dla 
uczniów „lotnika”, w którym znajdują się 
linki do dostępnych w Internecie lektur 
szkolnych (PDF, audiobook). 

 

Masz w czasie nauczania 
zdalnego problem  
z dotarciem do lektur? 
Skorzystaj z darmowej 
oferty cyfrowych bibliotek. 

https://polona.pl/collections/institutions/1/lektury-szkolne-czesc-2-szkoly-ponadpodstawowe,NTU0Njk1MzYwMjQ3Mzc0MTI0OQ/?sort=score%20desc
https://polona.pl/collections/institutions/1/lektury-szkolne-czesc-2-szkoly-ponadpodstawowe,NTU0Njk1MzYwMjQ3Mzc0MTI0OQ/?sort=score%20desc
https://polona.pl/collections/institutions/1/lektury-szkolne-czesc-2-szkoly-ponadpodstawowe,NTU0Njk1MzYwMjQ3Mzc0MTI0OQ/?sort=score%20desc
https://wolnelektury.pl/
https://padlet.com/sorkaaga/lekturydomatury
https://padlet.com/sorkaaga/lekturydomatury
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„Ludzie ludziom…” – o wyzwoleniu Obozu Auschwitz-Birkenau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auschwitz-Birkenau to 
było piekło na ziemi. Sza-
cuje się, że przez mury tej 
okrutnej „fabryki śmier-
ci” przewinęło się ponad 
milion osób, ale tak na-
prawdę, jakie były rze-
czywiste liczby, nigdy się 
nie dowiemy. Niemcy  
z aptekarską precyzją 
opracowali makabryczny 
plan likwidowania Pola-
ków, Żydów, Romów oraz 
ludzi niewygodnych nazi-
stom. Historie, które mia-
ły tam miejsce, dla 
współczesnego człowieka 
są czymś nie do wyobra-
żenia. Głód, wszy, tyfus, 
tortury, śmierć, przejmu-
jący smród palonych ciał,  
wykańczająca praca, 
zniewolenie – taka była 
codzienność ofiar. To 
zrozumiałe, że ludzie 
próbowali się stamtąd 
wydostać za wszelką ce-
nę, a pomysłowość oraz 
brawura jaką się wyka-
zywali, to materiał na 
niejedną książkę.  

Sytuację w obozie po raz 
pierwszy zrelacjonował 
Witold Pilecki w swoich 
„Raportach Witolda” 
(znanych też jako „Rapor-
ty Pileckiego” lub „Rapor-
ty z Auschwitz”). To z nich 
świat dowiedział się  
o niemieckich fabrykach 
śmierci.  
Godną polecenia książką 
z kręgu obozowych (choć 
już nie samego Au-
schwitz), jest „5 lat kace-
tu” Stanisława Grzesiu-
ka. Jedna z opowieści, 
szczególnie wstrząsająca, 

zapadła mi w pamięć. 
Opisuje torturowanie 
jednego z Żydów przez 
kapo, którzy kazali biegać 
nieszczęsnemu człowie-
kowi od jednego do dru-
giego, jednocześnie okła-
dając kijami. Kiedy mal-
tretowany padł z wycień-
czenia na ziemię… podpa-
lili go. Gdy człowiek ten 
nie podnosił się, ugasili 
go żwirem i wrzucili do 
studni. Jest to jedna  
z setek tysięcy historii, 
jakie możemy usłyszeć, 
jednak już po jednej, tak 
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naprawdę boimy się na-
stępnych.  
 
Obóz został wyzwolony 
27 stycznia 1945 r. 
przez Armię Czerwoną.  
Z perspektywy czasu mo-
żemy teraz rozprawiać 
nad tym, jak z jednej 
okupacji wpadliśmy  
w drugą, ale dla ludzi 
więzionych za drutami, 
torturowanych, wówczas 
liczyła się wolność jaką 
otrzymali. Niemcy wie-
dzieli, że armia Czerwona 
nadchodzi i zaczęli wcze-
śniej niszczyć dokumenty 
dotyczące spraw obozo-
wych, ale na szczęście nie 
udało im się zniszczyć 

wszystkiego. Zależało im 
nie tylko na pozbyciu się 
dokumentów, ale rów-
nież świadków, więc zde-
cydowali się przenosić 
ludzi w głąb Rzeszy. Sza-
cuje się, że ewakuacja 
obozu rozpoczęła się już  
w sierpniu 1944 i trwała 
do połowy stycznia 1945. 
W tym czasie z obozu 
wywieziono około 65000 
osób. 
 
Słowa Zofii Nałkowskiej: 
„Ludzie ludziom zgoto-
wali ten los” są przejmu-
jącym podsumowaniem 
tego artykułu. Nie może-
my obwiniać obecnych 
obywateli niemieckich za 

błędy ich przodków, ale  
z pewnością nie możemy 
pozwolić światu zapo-
mnieć  o tym, co się wy-
darzyło i do czego może 
doprowadzić działanie  
w imię wypaczonych 
ideologii.  
 

Jesteśmy winni 
pamięć każdej  
pojedynczej 
ofierze.  

 
Ania Horodyńska 

 
Źródło zdjęć oraz informacji: 

Miejsce Pamięci i Muzeum  
Auschwitz-Birkenau  

Wyzwolenie KL Auschwitz  

 
Na stronie internetowej Muzeum Auschwitz-Birkenau czytamy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://auschwitz.org/wyzwolenie-obozu-auschwitz/


12 
 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zo-

stał uchwalony przez Sejm 3 lutego 2011 r. jako 

forma uczczenia żołnierzy polskiego powojenne-

go podziemia niepodległościowego i antykomu-

nistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Pol-

ski i podporządkowaniu jej ZSRR. Nazywani są też 

mianem „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „żołnie-

rzami niezłomnymi”. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
 

O pozostałych „Wyklętych” związanych z lotnictwem można 

przeczytać w artykule Muzeum Sił Powietrznych:  

Żołnierze wyklęci w stalowych mundurach 

  

Bogaty zestaw różnorodnych materiałów związanych z te-

matem historii żołnierzy podziemia niepodległościowego 

zawiera Wirtualna paczka edukacyjna IPN 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI  

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
 
 
Data 1 marca nie jest 
przypadkowa. Tego dnia 
w 1951 w mokotowskim 
więzieniu komuniści 
strzałem w tył głowy 
zamordowali przywód-
ców IV Zarządu Zrze-
szenia Wolność i Nieza-
wisłość – Łukasza Cie-
plińskiego i jego towa-
rzyszy walki. Tworzyli 
oni ostatnie kierownic-
two ogólnopolskiej kon-
spiracji kontynuującej 
od 1945 roku dzieło 
Armii Krajowej. 
 
Na liście „Wyklętych” 
znajduje się 8 nazwisk 
lotników – zamordowa-
nych w mokotowskim 
więzieniu w Warszawie 
w latach 1952-1953. Nie 
walczyli z bronią w ręku 
po zakończeniu wojny, 
lecz z różnych pobudek, 
w tym i patriotycznych, 
zostali włączeni w struk-
tury organizacyjne Lu-
dowego Wojska Polskie-

go. Zostali pozbawieni honoru, czci, praw obywatelskich, 
majątków, zamordowani… i pochowani w bezimiennych 
zbiorowych mogiłach – ich ciał nie wydawano rodzinom. 
 
Wśród nich znajdują się m.in.: komendant Szkoły „Orląt” 
(1947 – 1951) płk. pil. Szczepan Ścibior, którego szczątki 
zostały pochowane w Dęblinie do-
piero po 67 latach od egzekucji; płk 
pil. obs. Bernard Adamecki – od 
roku 2019 patron Centrum Szkole-
nia Inżynieryjno-Lotniczego w Dę-
blinie  (jego ciało nie zostało do tej 
pory odnalezione). 
 

Na podstawie informacji Instytutu  
Pamięci Narodowej oraz Muzeum Sił 

 Powietrznych w Dęblinie 
[red.] 

https://muzeumsp.pl/aktualnosci/zolnierze-wykleci-w-stalowych-mundurach/
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zolnierze-wykleci
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„Kobiety stosunkowo rzadko robią kariery, 
bo nie mają żon, które by je popychały.” 
                                                                    Krecia Pataczkówna – „Przekrój” 
 
 

Świat matematyki jest od wieków zdominowany przez mężczyzn: Pitagoras, 

Kartezjusz, Banach, Tales… Te nazwiska zna każdy uczeń. O kobietach mate-

matyczkach nie wspomina się w szkole, choć przecież kadra nauczycielska, 

to w większości panie. Czy w leksykonach matematyki nie znajdziemy nazwisk 

kobiet, które odcisnęły piętno na sztuce matematycznej? Okazuje się, że 

przed rokiem 1900 wymienia się tylko kilka nazwisk kobiet, co w porównaniu  

z liczbą mężczyzn jest „kroplą w morzu”. Z okazji Dnia Kobiet, chcę złożyć hołd 

kobietom – matematykom i im właśnie zadedykować ten artykuł. 
 
 

Jako pierwszą chcę 
Wam przedstawić 
Hypatię, urodzoną  
w 370 r. n.e. w Alek-
sandrii. Jej ojciec był 
znanym matematy-
kiem i astronomem, 
dbał o wykształcenie 
swojej córki. Hypatię 
najbardziej intere-
sowały  problemy geometryczne. Zaj-
mowała się badaniem stożków Apollo-
niusza z Perge, co później znalazło zasto-
sowanie w ideach hiperboli, paraboli  
i elipsy rozwijanych przez Kartezjusza, 
Newtona i Leibniza. Podobno skon-
struowała areometr, przyrząd do pomia-
ru gęstości cieczy. Zmarła tragicznie  
w 415 r. n.e. ukamienowana przez tłum 
fanatyków religijnych. 
 
Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) 
była córką profesora matematyki uni-
wersytetu w Bolonii i najstarszą spośród 
21 rodzeństwa. Ojciec również zapewnił 
jej dobre wykształcenie. W wieku 5 lat 
nauczyła się języka francuskiego. W wie-

ku 9 lat znała język 
łaciński, grecki, he-
brajski i kilka języ-
ków nowożytnych. 
Ale najbardziej upo-
dobała sobie mate-
matykę. Często przy-
słuchiwała się roz-
mowom uczonych 
prowadzonym w jej 
domu, z czasem dołączała do dyskusji.  
W 1738 r. zaczęła pracować nad najważ-
niejszym dziełem: Analitycal Institutions, 
poświęconym rachunkowi różniczko-
wemu i całkowemu. Kiedy tę pracę ukoń-
czyła w 1748 r. okazała się ona wielkim 
wydarzeniem w świecie nauki. Praca ta 
stała się inspiracją dla wielu matematy-
ków, przykładem jasności myślenia i była 
tłumaczona na wiele języków jako pod-
ręcznik. Po wielkim sukcesie swej książki 
Agnesi została przyjęta do Bolońskiej 
Akademii Nauki. Po śmierci ojca zrezy-
gnowała z pracy naukowej. W 1770 r. 
papież Benedykt XIV proponował jej ob-
jęcie katedry matematyki Uniwersytetu 
w Bolonii, lecz propozycji tej nie przyjęła. 
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Religijne życie i pomoc potrzebującym 
bardziej ją interesowały, niż matematy-
ka. Zmarła w opinii świętości. 
 
Sophie Germain 
(1776-1831) pocho-
dziła z rodziny ku-
pieckiej zamieszka-
łej w Paryżu. Sophie 
postanowiła zająć 
się matematyką 
wbrew rodzicom, 
którzy starali się 
odciągnąć córkę od 
zajmowania się mę-
skimi zajęciami. Sophie nauczyła się sa-
ma znanego wówczas rachunku różnicz-
kowego. Gdy w 1795 r. założono słynną 
Ecole Polytechnique, mimo postępowych 
haseł, wstęp dla kobiet był na nią za-
mknięty. Jednak Sophie z uporem zdo-
bywała notatki z wykładów i pod męskim 
nazwiskiem Le Blanc pisała rozprawy 
matematyczne do Lagrange’a, jednego  
z najlepszych ówczesnych matematyków 
na świecie.  Kilka wyników Germain zo-
stało opublikowanych przez Legrandre’a 
w jego książce o teorii liczb. Sophie wiele 
prac poświęciła dowodowi wielkiego 
twierdzenia Fermata, wprowadziła też 
pojęcie liczby pierwszej (znamy to poję-
cie, a kto wiedział, że autorką jest kobie-
ta?). 
 
Zofia Kowalewska (1850-1891) uro-

dziła się w Moskwie. 
Jej ojciec Wasilij był 
generałem artylerii, 
przyznającym się do 

węgiersko-polskich 
przodków. W domu 
otrzymała gruntowne 
wykształcenie. Już we 
wczesnej młodości 
problemy matematyki 

wyższej nie sprawiały jej kłopotów. Zofia 
nie mogła rozwijać swoich zdolności na 
uniwersytetach rosyjskich, gdyż były one 
dla kobiet zamknięte. W wieku 18 lat 

Zofia wyszła za mąż za młodego geologa  
i paleontologa Włodzimierza Kowalew-
skiego i wyjechała z nim do Niemiec. Tam 
rozpoczęła się długa współpraca pomię-
dzy podeszłym w wieku słynnym mate-
matykiem Weierstrassem i młodziutką 
Kowalewska. Pod jego kierunkiem Kowa-
lewska prowadziła badania nad złożo-
nymi problemami matematycznymi.  
W roku 1874 prace te zaowocowały dok-
toratem z matematyki na uniwersytecie 
w Getyndze. Była pierwszą kobietą, która 
uzyskała taki stopień na uniwersytecie. 
Kowalewska otrzymała też stanowisko 
wykładowcy na Uniwersytecie w Sztok-
holmie, gdzie w 1884 r. jako pierwszej 
kobiecie w historii przyznano jej tytuł 
profesora matematyki. Przez całe życie 
Kowalewska angażowała się nie tylko  
w matematykę, lecz także w walkę spo-
łeczną i polityczną o sprawiedliwość. 
Wspierała walkę o prawa kobiet i o wol-
ność dla Polaków.  Kowalewska zmarła 
10 lutego 1891 roku, w wieku zaledwie 
41 lat.  
 
Na koniec Emilie Noether (1882-1935), 
córka wybitnego niemieckiego matema-
tyka Maksa Noethe-
ra. Udało jej się 
otrzymać pozwole-
nie na siedzenie  
i słuchanie na zaję-
ciach z matematyki 
na Uniwersytecie  
w Erlangen. W 1907 
roku zdobyła dok-
torat z matematyki, ale nie mogła wyko-
nać pracy habilitacyjnej. Dopiero w 1919 
roku otrzymała pozwolenie na habilita-
cję. Stanowisko docenta uzyskała tylko 
dzięki wstawiennictwu Dawida Hilberta. 
Udało jej się zostać profesorem, ale i tak 
odmawiano jej zaszczytów, które byłyby 
jej należne, gdyby była mężczyzną. Jej 
prace dotyczyły głównie algebry. Po doj-
ściu Hitlera do władzy usunięto ją z uni-
wersytetu. Zmarła w 1935 roku.  
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Dlaczego nie ma Nagrody 
Nobla z matematyki?  

Oto najczęściej 
przytaczane powody: 

• Nobel zakochał się w matematyczce rosyjskiej Sophie 
Kowalewskiej (1850-1891) która dała mu kosza. Z rozpaczy 
do końca życia został kawalerem, a matematyków wykluczył 
w swym testamencie. 

• Nobel był zakochany w dziewczynie (Sophie Kowalewskiej?), 
która wybrała jednak szwedzkiego matematyka Magnusa 
Gustawa Mittag-Lefflera (1846-1927). W efekcie Nobel do 
końca życia został kawalerem i wykluczył matematyków  
w swym testamencie, z obawy, że jednym z ówczesnych 
pretendentów do nagrody mógłby zostać znienawidzony 
rywal.  

 

Co mówi ksiądz po ślubie informatyka? 
"Pobieranie zakończone". 

Co robi matematyk w kinie? 
Szuka miejsc zerowych. 

Jeśli lecąc samolotem masz ochotę na pogawędkę, 
na pytanie sąsiada „Czym się pan zajmuje?” 

odpowiedz: „Jestem prawnikiem”. Jeśli pragniesz 
ciszy i spokoju odpowiedz: „Jestem matematykiem”. 

Wszystkie przedstawione kobiety musiały przełamywać stereotypy, że matematyka 

jest czymś skrajnie trudnym i kobieta nie jest zdolna do jej uprawiania. Przytoczę tu 

słowa Immanuela Kanta, który powiedział, że kobiety równie dobrze mogłyby trudzić 

swoje śliczne główki geometrią, jak mieć zarost na twarzy. Co więcej, podobno ist-

niały dowody medyczne, które miały pokazywać, że kobieta, która zbyt dużo myśli, 

może doświadczyć udaru mózgu! Oczywiście mężczyznom to nie groziło  

  

Obecnie częściowo upadły bariery stojące przed kobietami. Po drugiej wojnie świa-

towej liczba kobiet matematyków ogromnie wzrosła. W Polsce były to Helena Rasio-

wa, Zofia Krygowska, Wanda Szmielew, Zofia Szmydt, Urszula Foryś, Krystyna Kuper-

berg.  
Beata Jędrys-Belt 

Źródło: ks. Andrzej Małachowski „Kobiety w matematyce” 
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Hugo Steinhaus miał prowadzić wy-
kład, na który przyszło tylko dwóch słu-
chaczy. Powstał problem, czy warto od-
być go w tak nielicznym gronie. Stein-
haus stwierdził: Tres faciunt collegium 
(troje czyni kolegium) i wykład się odbył. 
Następnym razem na sali oprócz Stein-
hausa był tylko jeden student, ale Stein-
haus spokojnie rozpoczął wykład. Wtedy 
student przerwał: Ale przecież jest nas 
tylko dwóch? Steinhaus odpowiedział: 
Bóg jest obecny zawsze i wszędzie. 
 
Stefan Banach (1892-1945) znany był 
ze swej niechęci do formalnych procedur 
akademickich. Był sławny na całym świe-
cie ze swoich osiągnięć naukowych, a nie 
miał doktoratu. Żeby uzyskać doktorat 
należało złożyć pracę doktorską oraz 
zdać egzamin przed specjalną komisją.  
Z tym pierwszym nie było problemu - 
wystarczyło zebrać jego prace naukowe. 
Poważnym problemem był jednak ów 
egzamin, bowiem Banachowi absolutnie 
nie chciało się go zdawać. Wtedy władze 

Wydziału Matematycznego Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie wymyśliły 
fortel. Wiedząc, że Banach był entuzjastą 
dyskusji naukowych, koledzy poinfor-
mowali go, że w sekretariacie jest grupa 
matematyków z Warszawy, która chcia-
łaby przedyskutować z nim kilka pro-
blemów matematycznych i on na pewno 
będzie mógł im pomóc. Banach zapalił 
się, przybył na spotkanie i ochoczo od-
powiadał na pytania. Następnego dnia 
dowiedział się ze zdziwieniem, że zna-
komicie zdał egzamin doktorski.  
 
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
Krzysztof Maurin (1923-2017) - twórca 
Katedry Metod Matematycznych Fizyki 
na UW - prosił o podniesienie ręki stu-
dentów, którzy zrozumieli jego kolejny 
wykład. Gdy zobaczył kilka uniesionych 
rąk, zakrzyknął: Sala, proszę wstać i od-
dać hołd geniuszom; ja sam tego nie ro-
zumiem do końca! 

Anegdoty i humor pochodzi ze strony  
Wrocławski Portal Matematyczny 

 

 
 
Zapraszamy uczniów do korzystania z Padletu 
matematycznego "Matematyczne ścieżki w sie-
ci", w którym zgromadzone są linki do stron inter-
netowych z materiałami edukacyjnymi pomocnymi 
w uczeniu się matematyki. Wśród proponowanych 
linków znajdują się zarówno filmy edukacyjne wy-
jaśniające konkretne zagadnienia, jak i aplikacje, 
zadania z komentarzami, ćwiczenia, tablice inte-
raktywne i statyczne. To cenna baza materiałów 
nie tylko dla maturzystów przygotowujących się 
do matury, ale też uczniów młodszych klas. 
Padlet został przygotowany pod kierunkiem nauczycielek matematyki z naszej szkoły. 

http://www.matematyka.wroc.pl/
https://pl.padlet.com/sorkaaga/dzg666jq6ey0ugg0
https://pl.padlet.com/sorkaaga/dzg666jq6ey0ugg0
https://pl.padlet.com/sorkaaga/dzg666jq6ey0ugg0
https://pl.padlet.com/sorkaaga/dzg666jq6ey0ugg0
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Według danych Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenia 
powietrza zabijają co roku 6,5 mln ludzi na całym świecie,  
a w Polsce to blisko 50 tys. osób rocznie !!!!!!!!!! 
To, co trafia do naszych płuc, nie jest aż tak toksyczne jak dym 
papierosowy, ale nawet najbardziej uzależnieni od tytoniu nie palą 
bez przerwy. Natomiast zanieczyszczenia powietrza to coś, przed 
czym trudno jest nam się uchronić.  

 

 

Co to jest smog? 

 

 

To zjawisko występuje wtedy, gdy w powietrzu znajduje się dużo zanie-
czyszczeń, a warunki atmosferyczne – np. brak wiatru czy mgła – sprzyjają 
ich koncentracji.  
 
Są dwa rodzaje smogu: 
 

smog londyński 

(siarkowy) 

 
występuje głównie zimą i ma związek  
z paleniem w piecach. Zawiera przede 
wszystkim tlenek siarki, tlenki azotu, 
tlenki węgla, sadzę i pyły. W Polsce wy-
stępuje w Krakowie i na Górnym Śląsku. 
Negatywnie wpływa na układy odde-
chowy i krążenia.  

 

smog typu Los Angeles 

(fotochemiczny) 

 
pojawia  się głównie latem. Powstaje ze 
spalin samochodowych zawierających 
tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory. 
Pod wpływem słońca powstają z nich 
kolejne toksyny, np. ozon. W Polsce wy-
stępuje w Warszawie i Krakowie. Wywo-
łuje podrażnienia oczu i dróg oddecho-
wych. 
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dwutlenek 
siarki (SO2) 

– zwęża 
drogi 

oddechowe  

Polska się dusi! 
 

Nasz kraj zajmuje wysoką 
pozycję na liście najbar-
dziej zanieczyszczonych 
w Europie. Dotyczy to 
zwłaszcza unoszących się 
w powietrzu drobnych 
pyłów o średnicy nie 
większej niż 2,5 mikro-
metra (tysięcznej części 
milimetra), zwanych  
w skrócie PM2,5. Zawie-
rają one m.in. związki 
siarki i azotu, metale 
ciężkie oraz amoniak. 
Według WHO ich stę-
żenie nie powinno prze-
kraczać 10 mikrogramów 
na metr sześcienny, nor-
ma europejska jest bar-
dziej liberalna (25 
μg/m3). Tymczasem  

w ostatnich latach w Pol-
sce średni poziom tego 
rodzaju zanieczyszczeń 
to 27 μg/m3  
W wielu polskich mia-
stach wskaźnik ten prze-
kracza 30 (Kraków), a 
nawet 40 μg/m3 (Żywiec, 
Pszczyna, Rybnik). I są to 
tylko wartości średnie, co 
oznacza, że okresowo za-
nieczyszczenie bywa 
jeszcze większe. Polska 
jest też liderem w innej 
dziedzinie – skażenia 
powietrza wielopierście-
niowymi węglowodorami 
aromatycznymi (WWA), 
mającymi działanie rako-
twórcze. Według raportu 
Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 
średni poziom zaliczane-
go do tej grupy ben-
zo(a)pirenu wynosi  
w Polsce przeciętnie  
6 nanogramów na metr 
sześcienny,  a w niektó-
rych regionach – głównie 
chodzi o Kraków i Śląsk – 
bywa kilkakrotnie wyż-
szy. Według norm euro-
pejskich wskaźnik ten 
powinien wynosić najwy-
żej 1 ng/m3, ale tak czy-
stym powietrzem może 
się pochwalić u nas nie-
wiele miejsc – chlubnym 
wyjątkiem jest np. 
Słupsk. 

 
 

Co wdychamy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ołów (Pb) – 
uszkadza mózg, 

nerwy, kości, układ 
krwiotwórczy  

i odpornościowy, 
nerki  i narządy 

rozrodcze 

tlenki azotu (NOx) – 
działanie podobne do 

ozonu i dwutlenku 
siarki; wywołują 

zaburzenia rozwoju  
u dzieci 
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Głównymi przyczynami powstawania smogu podczas sezonu grzewczego są: 

 
 Domy jednorodzinne. W sezonie 

jesienno-zimowym wiele osób 
ociepla dom na własną rękę. Nie-
wiedza takich osób stanowi za-
grożenie dla środowiska. Przy 
niepoprawnym rozpaleniu pieca 
już na początku z komina wydo-
staje się czarny dym 
 

 Złe materiały. Ludzie w domach 
często nie zamierzają wydawać 
pieniędzy na przeznaczony do 
ocieplania materiał. O wiele pro-
ściej jest dla nich po prostu użyć 
śmieci, które leżą w ich domach. 
 

 Niedocieplone domy. Jest to chyba 
logiczne, że im słabiej dany dom 

jest ocieplony z zewnątrz (elewa-
cja) tym więcej materiałów będzie 
trzeba spalić na jego ogrzewanie. 
 

 Niesprawne piece lub kominki. 
Przez niewykryte odpowiednio 
wcześnie wady do atmosfery do-
staje się więcej szkodliwego tlen-
ku węgla (CO). Jego wysoki po-
ziom zagraża również zdrowiu  
i życiu domowników 
 

 Najwięcej smogu powstaje wła-
śnie z niskich emisji czyli pyłów 
wydobywających się właśnie  
z kominów domostw. 

 

 

Skutki smogu odczuwamy wszyscy codziennie. Głównymi skutkami są: 

 
 skrócenie długości i jakości życia 
 zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu   oddechowego, 
 zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu krążenia, 
 zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu nerwowego, 
 zwiększone ryzyko takich chorób jak nowotwór (np. nowotwory w obrębie jamy 

ustnej, rak płuc, rak nerek), 
 zwiększone ryzyko patologii ciąży 
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                                                                                                                                                                                                         INFORMUJĄ: 
 

 Z powodu smogu w 1952 roku w Londynie zmarło 12.000 osób. 
 W najbardziej uprzemysłowionych miastach Chin noszenie maski anty-

smogowej  u dzieci i dorosłych to naturalna czynność. Zdarza się,  

że dla bezpieczeństwa odwołuje się lekcje. W takie dni widoczność potrafi 
być ograniczona do dziesięciu metrów! Trzeba dodać, że Chiny od kilku 
lat starają się ograniczyć emisję spalin i na ten moment przeznaczają 

największe środki ze wszystkich krajów na rzecz poprawy jakości powie-
trza. 

 W ciągu kilku tygodni od pojawienia się koronawirusa spadek emisji 
CO2  
w Chinach był równy około jednej trzeciej tego, co rocznie generuje pol-

ska gospodarka. 
 W Polsce z powodu smogu umiera około 48.270 osób rocznie, gdy  

w wypadkach samochodowych ginie średnio 3.100. 
 Podczas pandemii zanieczyszczenie powietrza wzmaga niebezpieczeństwo 

- przyczynia się również do dodatkowych zgonów z powodu COVID-19.  

 Badania wskazują, że smog powiększa liczbę ofiar tej choroby aż o 28%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak możemy się bronić przed smogiem?  
 
Dbaj o powietrze we własnym domu. 
Regularnie wietrz wnętrza, kiedy jesteś 
pewien, że stan powietrza na zewnątrz 
jest dobry. Dbaj o odpowiednią tempera-
turę pomieszczeń, w których przebywasz 
(19-23 C) i ich optymalny poziom wil-
gotności (40-70%). Otaczaj się roślinami, 
które pomogą w utrzymaniu odpowied-
niej wilgotności, jak również mogą oczy-
ścić powietrze 
 
Zadbaj o odpowiednią dietę. Powinny 
się w niej znaleźć kwasy omega-3 (za-
warte m.in. w rybach, pestkach dyni, 
orzechach, migdałach, a także w maśle), a 
także witaminy A, C oraz E. Zmniejszają 

efekty działania zanieczyszczonego po-
wietrza na organizm, zwłaszcza na układ 
krwionośny. 
 
Jeśli stan powietrza w twoim miejscu 
zamieszkania jest szczególnie zły noś 
maski antysmogowe. Powinny być wy-
posażone w filtry odpowiedniej klasy 
(N95, N99), które mają zapobiec przedo-
stawaniu mikroskopijnych pyłów szko-
dliwych dla zdrowia.  
 
Jeśli smog w Twojej okolicy utrzymuje 
się przez długi czas warto rozważyć za-
kup oczyszczacza powietrza. 

 
 Materiał przygotowały:  Karolina Mizak,  Roksana Rohuń, Maria Błagowieszczeńska, Adrianna 
Paw, pod kierunkiem pani Joanny Błażejczyk 
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Proverbs and sayings 
Przysłowia to utrwalone w języku jednostki językowe o ludowym pochodzeniu. 

Wyrażają bezpośrednio, bądź metaforycznie myśl lub radę, opartą na tradycji 

ludowej, w sposób zwięzły. Przysłowia występują w każdym języku.  
 

Często zdarza się, że przysłowia w jednym języku są dosłownym 

tłumaczeniem przysłów pochodzących z innego. Przykładami takich 

przysłów w języku polskim i angielskim są: 
   

There is no place like home.  Nie ma to jak w domu. 

Love is blind.  Miłos c  jest s lepa. 

All roads lead to Rome.  Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. 

All that glitters is not gold.  Nie wszystko złoto co się s wieci. 

Better late than never.  Lepiej po z no niz  wcale. 

Fortune favors the brave.  Los sprzyja odwaz nym. 

Faith move mountains.  Wiara go ry przenosi. 

It is no use crying over spilt milk.  Nie ma co płakac  nad rozlanym mlekiem. 

Necessity is the mother of invention.  Potrzeba matką wynalazko w. 

Speech is silver, silence is golden.  Mowa jest srebrem, milczenie złotem. 

When the cat is away, the mice will 
play. 

 Kota nie ma, myszy harcują. 

A penny saved is a penny earned.  Grosz zaoszczędzony, to grosz zarobiony. 

Easy come, easy go.  Łatwo przyszło, łatwo poszło. 

A friend in need is a friend indeed.  Prawdziwych przyjacio ł poznaje się  
w biedzie. 

Time heals wounds.  Czas leczy rany. 

An eye for an eye, a tooth for a tooth.  Oko za oko, ząb za ząb. 

All is well, that ends well.  Wszystko dobre, co się dobrze kon czy. 

A room without books is a body 
without soul. 

 Poko j bez ksiąz ek, jest jak ciało bez 
duszy. 
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Jednak wiele przysłów, choć ich znaczenie jest identyczne  

w różnych językach, w każdym brzmi zupełnie inaczej: 
   

A bad workman blames his tools.   Złej baletnicy rąbek od spo dnicy 
przeszkadza. 

Birds of a feather flock together.  Ciągnie swo j do swego. 

Beware of a silent dog and still water.  Cicha woda brzegi rwie. 

An ounce of prevention is worth a 
pound of cur. 

 Lepiej zapobiegac  niz  leczyc . 

Beauty is only skin deep.  Uroda to nie wszystko. 

Curiosity killed the cat.  Ciekawos c  to pierwszy stopien  do 
piekła. 

Don't count your chickens before they 
hatched. 

 Nie dziel sko ry na niedz wiedziu 

Early bird catches a worms.  Kto rano wstaje, temu Pan Bo g daje. 

Don't put all your eggs in one basket.  Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. 

Don't make a mountain out of a 
molehill. 

 Nie ro b z igły widły. 

East or West, home is best.  Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej. 

To kill two bird with one stone.  Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. 

It was the last straw that breaks the 
camel's back. 

 To było cos , co przelało czarę goryczy. 

 
Opracowała: Ala Rogalska 
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Święto zakochanych przypada 14 lutego. Jest to święto międzynarodo-

we, a jego patronem jest Święty Walenty, którego wspomnienie litur-

giczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Naj-

ważniejszym miejscem kultu Św. Walentego jest bazylika jego imienia  

w Terni, gdzie na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona widnieje 

inskrypcja „Święty Walenty patron miłości”.  
 

Historia Walentynek 
Walentynki są obchodzone w południowej i zachod-
niej Europie od średniowiecza. Europa północna  
i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona 
znacznie później. 
Mimo katolickiego patrona tego święta, czasem wią-
zane jest ono ze zwyczajem pochodzącym z Cesar-
stwa Rzymskiego, polegającym na poszukiwaniu 
swojej wybranki np. przez losowanie jej imienia ze 
specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie 
ma jednak nic wspólnego  ze zwyczajem z Rzymu.  
 

Walentynki w Polsce 
Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kul-
tem świętego Walentego. Popularne jednak stały się 
dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.  
Największe w Polsce odbywają się corocznie od  
14 lutego 2002 roku w Chełmnie (województwo ku-
jawsko-pomorskie) pod nazwą „Walentynki Cheł-
mińskie”.  Rynek zawsze jest pięknie przystrojony,  
a osoby w przebraniach serc zabawiają przechod-
niów. Organizowane są też koncerty. 
 

Zwyczaje 
W tym dniu wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne 
(często pisane wierszem) jest bardzo popularne. Dzień 14 lutego 
jest więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. Nie 
tylko pary świętują ten dzień. To również dobra okazja do anoni-
mowego okazania swoich miłych uczuć do innych. 

 
Maria Błagowieszczeńska 
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O efektywnej nauce… 

do matury 
 

Drodzy maturzyści! Zapewne słuchania o zbliżającej się nieuchronnie matu-

rze macie już po dziurki w nosie? Każdy nauczyciel przypomina wam o tyka-

niu zegara i konieczności uczenia się. Dzisiaj krótko (bo przecież każda mi-

nuta jest cenna!) chciałabym się podzielić z wami poradami, w jaki sposób 

uczyć się lepiej, szybciej i efektywniej.   

Startujemy  

Zaplanuj naukę 
 

iby nic, a jednak. 
Chodzi o rozpla-
nowanie czego 

masz zamiar się uczyć. 
Pomaga to zaoszczędzić 
czas – siadasz do biurka  
i się uczysz. Najlepiej jest 
wypisać na kartce zagad-
nienia do przerobienia  
a następnie podzielenie 
ich równomiernie na dni 

w których planujesz naukę, pozwala to zapa-
nować nad materiałem. Pamiętaj o zostawia-
niu dni wolnych! Nie zawsze będziesz w sta-
nie się uczyć, choroba, obowiązki domowe, 
szkolne, ale też może się zdarzyć, że jakieś 
zagadnienie okaże się trudniejsze – warto 
mieć rezerwę czasu na takie okoliczności. 
Dobrze byłoby jakby nauka jednego zagadnienia trwała 
ok. 45 minut, niech to zagadnienie będzie konkretne, np.: 
sprawnie posługuję się wzorami skróconego mnożenia do 
drugiej potęgi. 

 

Stwórz warunki do nauki 
 

akkolwiek w łóżku jest 
wygodnie, o tyle ucze-
nie się w nim nie jest 

dobrym pomysłem. Mózg 
kojarzy łóżko z odpo-
czynkiem przez co będzie 
o wiele trudniej się sku-
pić. Dodatkowo rozwią-
zywanie zadań z matema-
tyki, czy fizyki w tej pozy-

cji nie będzie zbyt proste, kręgosłup do-
staje w kość. Usiądź przy biurku. Przygo-
tuj materiały – kartki, długopisy, zakreśla-
cze, wszystko co potrzebne. Wywietrz 
pokój. Wyłącz powiadomienia w telefonie, 
bo dobrze wiem, że powiadomienia z Mes-
sengera i Facebooka kuszą, a Instagram 

sam się nie przejrzy, jednak jeśli masz do wyboru uczyć 
się godzinę skupiając się tylko na nauce, albo trzy godziny 
przeglądając po drodze Facebooka – wybierz godzinę. 

 

Pij wodę! 
 

adania pokazują też, że picie wody realnie poprawia jakość nauki. 
Picie wody powoduje zwiększenie pamięci krótkotrwałej, zdolności koncen-
tracji oraz spostrzegawczość. Gdy czujesz że nauka Ci nie idzie – wypij szklan-

kę wody, zrób 15 minut przerwy, uwierz mi, że to zrobi różnicę! 

N 
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Skuteczna nauka w trzech prostych krokach 

Jak się uczyć zgodnie z mózgiem? 

Jak zdać egzamin skutecznie i bez stresu? 

Jak wyrobić nawyki efektownej nauki? 

Jak efektywnie zarządzać czasem? 

Ucz się w wielu kontekstach  

i powtarzaj informacje 

 
prawi to, że mózg stworzy o wiele trwalsze ślady pa-
mięciowe danych informacji. Robienie powtórek okre-
ślonej partii materiału to taki sygnał dla mózgu: Hej to 

jest ważne! Trzeba to pamiętać! Uczenie się w wielu kontek-
stach powoduje to samo. Pewnego rodzaju trikiem jest też 
uczenie się w różnych miejscach, gdy przeniesiesz się w inne 
miejsce mieszkania, czy nawet własnego pokoju, może być 
Ci trudniej na początku przypomnieć sobie informacje, jed-
nak finalnie zapamiętasz je o wiele lepiej.  
 

Ulubiony punkt… ŚPIJ! 
 

est to ważne z wielu względów. Po pierwsze, gdyby to nie 
było ważne i nie miało znaczenia, to natura nie zaprojekto-
wałaby człowieka tak, żeby przesypiał 1/3 doby. Po drugie, 

podczas snu mózg porządkuje i zapisuje informacje, których 
się nauczył w trakcie dnia w pamięci długotrwałej. Po trzecie – 
gdy jesteś niewyspany trudniej się skoncentrować, zapamię-
tywać nowe informacje, łatwiej popełniasz błędy. Niech pierw-
szy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie pisał kartkówki, czy 
sprawdzianu po nie do końca dobrze przespanej nocy (lub nie-
przespanej :P ). Jeśli masz taką możliwość, to zamiast urywać 
cenne godziny snu na naukę, po prostu się wyśpij, a lepiej za-
pamiętasz to, czego się nauczyłeś. Następnego dnia będzie ła-
twiej o przyswajanie informacji. 
 

To tylko kilka prostych, ale skutecznych rad dotyczących zwiększenia efek-

tywności nauki. Zanim założysz, że są nieprzydatne, proszę – spróbuj chociaż 

przez tydzień uczyć się korzystając z tych porad i zaobserwuj, czy coś się 

zmieniło. Powodzenia! 

Iza Kuszewska 
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CZYTASZ 

WIESZ 

Fajnie wiedzieć więcej 

https://szybkanauka.pro/skuteczna-nauka-3-kroki/?fbclid=IwAR3XBmoYftH6lXDnkITJczhwcSL-BL8ItqkyZloJY05OabfKGR9HyPKChzQ
https://szybkanauka.pro/jak-sie-uczyc-aktywnie/
https://szybkanauka.pro/jak-sie-uczyc-aktywnie/
https://szybkanauka.pro/jak-zdac-egzamin/?fbclid=IwAR2EIT6Js4zK8CwQAFd2pWUYH5kjcUmdCk2xQtareJqT7ilWsAl4_uKvOnU#nauka-vs-egzam
https://szybkanauka.pro/jak-zdac-egzamin/?fbclid=IwAR2EIT6Js4zK8CwQAFd2pWUYH5kjcUmdCk2xQtareJqT7ilWsAl4_uKvOnU#nauka-vs-egzam
https://iqmatrix.pl/nawyki-szybka-efektywna-nauka/?fbclid=IwAR1VTcQBdRNh2eVWi3sq5MyRMyyAOFXTsq7tw-hRpXYLBloV4lK2n6GkEXs
https://iqmatrix.pl/zarzadzanie-czasem/?fbclid=IwAR0P_1MTmGTDfHUNBj4B0sOjVFvGLcvfCWZbuM3cq2Lxtoy-P5_Y3TdSKDM
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oim hobby podczas kwaran-

tanny stało się rysowanie pa-

stelami suchymi na ścianie.  

Rysuję postacie, które zwykle zbliżone są 

do naturalnych rozmiarów człowieka. 

Pracę rozpoczynam od naniesienia szkicu 

ołówkiem na ścianę, następnie zależnie 

od artystycznej wizji, czarnym kolorem 

zaznaczam kontur lub od razu nakładam 

odpowiednie kolory, nie na całej płasz-

czyźnie, tylko miejscami. Rozcieram pa-

stele, przez co wygląda to gładko i kolory 

łatwiej jest cieniować. Od maja 2020 wy-

konałem około 22 postacie. Proces ryso-

wania waha się z przerwami od 5 godzin 

do nawet 2 dni. Należy uważać na po-

myłki podczas rysowania, najlepiej aby 

były jak najrzadsze, ponieważ ściana się 

wyciera i pastele nie trzymają się jej. Nie-

stety jedynym minusem tej techniki jest 

to, że rysunek pod dotykiem może lekko 

brudzić. Mimo wszystko, technika ta bar-

dzo mi się podoba. 

Emil Lewiński 
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Masz pomysł na ciekawy artykuł? Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się 
z redakcją gazetki lub bezpośrednio z opiekunami i zostań współredaktorem „Latawca”. 
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