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KALENDARIUM 
 

11 września 1932 roku  

Franciszek Żwirko wraz ze  

Stanisławem Wigurą zginęli  

w katastrofie w lesie pod Cierlic-

kiem Górnym koło Cieszyna na 

Śląsku Cieszyńskim, na terenie 

Czechosłowacji na skutek oderwa-

nia się skrzydła samolotu RWD-6 

podczas burzy (miejsce to znane 

jest obecnie jako „Żwirkowisko”). 

 

22 października 1797 roku  

André-Jacques Garnerin  

(ur. 31 stycznia 1769 w Paryżu, 

zm. 18 sierpnia 1823 tamże) - jako 

pierwszy człowiek na świecie wy-

konał skok na samodzielnie zapro-

jektowanym spadochronie z wyso-

kości około 700 metrów. 
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1 września 2020 
W ramach rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego odbyły się od-
działowe spotkania uczniów  
z wychowawcami. W klasie dru-
giej i trzeciej uczniowie, którzy 
nie zrobili tego przed wakacjami, 
odebrali świadectwa szkolne za 
miniony rok oraz przyznane 
przez dyrektora nagrody za 
osiągnięcie wysokich wyników  
w nauce i sukcesy w konkursach 
i zawodach. 
 

 
 

10 września 2020 
W dniu 10 września w szkole 
gościliśmy generała dywizji 
pilota Cezarego Wiśniewskie-
go, attaché obrony przy Amba-
sadzie RP w Stanach Zjedno-
czonych. Z dumą podkreślamy, 
że Pan Generał jest absolwen-
tem naszej szkoły (matura 1987). 
Dyrektor OLL Pan Andrzej Ja-
worski zapoznał Pana Generała 
z planami rozwoju szkoły, szcze-
gólnie kładąc nacisk na trwającą 
rozbudowę bazy lokalowej na-
szej placówki. 
 

 

11 września 2020 
W skromniejszej niż zwykle 
oprawie społeczność OLL uczci-
ła pamięć Patronów Szkoły – 
Franciszka Żwirki i Stanisława 
Wigury. Dyrektor szkoły Pan 
Andrzej Jaworski z zastępcą 
Panem Wiesławem Chwaściń-
skim oraz delegacja uczniów – 
Piotr Jarecki i Aleksandra Proko-
powicz oraz, złożyli wieniec – 
biało-czerwoną szachownicę 
skomponowaną z kwiatów i za-
palili znicz pod tablicą poświęco-
ną Franciszkowi Żwirce.  
 

 
 

11 września 2020 
Na terenie łowiska "OKOWITA" 
w Dęblinie odbyło się ognisko 
integracyjne uczniów klasy 
pierwszej. Dla uczestników 
przygotowane były dwa miejsca 
ogniskowe oraz zorganizowano 
zajęcia ruchowe na świeżym 
powietrzu. 
 

 
 

16 września 2020 
Poczet sztandarowy OLL 
uczestniczył w uroczystościach 

upamiętniających żołnierzy 15. 
Pułku Piechoty „Wilków”. 
 

 

 

19 września 2020 
Poczet sztandarowy OLL oraz 
delegacja uczniów wraz z za-
stępcą dyrektora Panem Wie-
sławem Chwaścińskim uczestni-
czyła w uroczystości Zaślubiny  
z Wisłą, organizowanej w ra-
mach Europejskich Dni Dziedzic-
twa, przebiegających w tym roku 
pod hasłem „Moja droga”. 
 

 
 

30 września 2020 
Uczniowie oddziału II c i d zwie-
dzili „domek pilota” oraz 
Ośrodek Szkolenia Symulato-
rowego wchodzących w skład 
41 Bazy Lotnictwa Szkolnego 
w Dęblinie. 
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3 października 2020 
Uczniowie naszego liceum: Mar-
tyna Mitura i Miłosz Wasielewski, 
mieli okazję wystąpić w audycji 
radiowej na żywo, z serii „Jedy-
ne takie miejsce” polskiego 
radia Jedynka. Uczniowie opo-
wiadali o szkole. Jednak na 
głównym planie znalazł się pro-
jekt muzyczny pt. „Chmury” reali-
zowany przez opiekunów szkol-
nego zespołu muzycznego. Jest 
to płyta łącząca dotychczasowy 
dorobek muzyczny zespołu „Dy-
wizjon”. 
 

5 października 2020 
5 października odbył się wyjąt-
kowy apel szkoły podsumowują-
cy okres wakacyjnych przeżyć 
lotniczych. Dyrektor szkoły rozdał 
uczniom obecnej trzeciej klasy 
legitymacje uprawniające do 
noszenia przy mundurze odznaki 
szybownika OLL, a uczniom dru-
giej klasy odznaki skoczka spa-
dochronowego.  
 

 
 

6 października 2020r 
Podczas immatrykulacji nowego 
roku akademickiego, Komendant 
LAW gen. bryg. pil. dr Piotr 
Krawczyk wręczył puchary uzy-
skane w Mistrzostwach Lotni-
czej Akademii Wojskowej  
w sporcie powszechnym  
w roku akademickim 
2019/2020. Reprezentacja li-
ceum lotniczego zajęła III miej-
sce na VI możliwych. 

 

 

 

 

 

8 października 2020 
Reprezentacja OLL uczestniczy-
ła w mistrzostwach rejonu lubar-
towskiego w Szkolnej Lidze Lek-
koatletycznej chłopców. W klasy-
fikacji generalnej drużyna zajęła 
V miejsce uzyskując razem 702 
punkty. Dwóch uczniów zajęła 
także pierwsze miejsca w indy-
widulnych startach: Mateusz 
Romaniuk w biegu na 100 me-
trów oraz Tymon Socha w biegu 
na 1500 metrów. 
 

 
 

14 października 2020 
Przedstawiciele samorządu ucz-
niowskiego nie zapomnieli o Dniu 
Edukacji Narodowej Wszyscy 
nauczyciele i pracownicy szkoły 
zostali obdarowani różami oraz 
słodkościami. Wszystko odbyło 
się zgodnie z zasadami zacho-
wania środków ostrożności. Na 
stronie szkoły ukazały się także 
życzenia od Pana Dyrektora oraz 
uczniów. 

 
 

19 października 2020 
Niestety, ze względu na pogar-
szającą się sytuację epidemiolo-
giczną w kraju, nasza szkoła, jak 
wiele innych, musiała powrócić 
do nauczania zdalnego. W dniu 
16 października wszyscy ucz-
niowie opuścili internat. Od dnia 
19 października rozpoczęły się 
e-lekcje. Choć lekcje odbywają 
się sprawnie, to jest to trudny 
okres zarówno dla uczniów, jak  
i nauczycieli. Nie ma określonej 
daty powrotu do szkoły, do „nor-
malności”... 
 

 
 

Kronikę opracowały:  
Maja Mogielnicka  
i Ola Prokopowicz 

 

 

W dniu 15 września 2020 społeczność szkolna pożegnała  

wychowawczynię internatu ŚP. Panią Izabelę Muszyńską. 
 

 
,,Koleżanka Izabela Muszyńska była wieloletnim pracownikiem Liceum 
Lotniczego. Jako wychowawca internatu uczestniczyła w procesie wy-
chowawczym kolejnych roczników licealistów, nierzadko oddając im wiele 
swojego czasu prywatnego. Była współzałożycielką uczniowskiej gazetki 
,,Latawiec”, opiekunką szkolnej drużyny harcerskiej. Pełna energii, zapału 
i optymizmu, zawsze pomocna i otwarta na potrzeby swoich wychowan-
ków. Chętnie dzieliła się swoim pedagogicznym doświadczeniem, była ak-
tywna w działaniach na rzecz środowiska nauczycielskiego. Za swoją pra-
cę wychowawczą wielokrotnie wyróżniana i odznaczana”. 
 

                                                                   DYREKTOR  

                                                            oraz pracownicy OLL 
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Dzień Edukacji Narodowej
 

 

Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę  

do pracy, gdy nic się nie udawało  

i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze. 

Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy 

najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić  

więcej niż się spodziewamy. Za pokazywanie 

nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.  

Za to, że w tak wielu sytuacjach  

możemy zawsze na Państwa liczyć. 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

wszystkim pracownikom naszej szkoły  

najserdeczniejsze życzenia  

składa samorząd uczniowski OLL. 
 

 

 
 

W DRODZE PO SREBRNĄ ODZNAKĘ SZYBOWCOWĄ 
 

Wyczyn ten jest jednym z warunków otrzymania 
Srebrnej odznaki szybowcowej FAI. Kolejne to: 
przelot długości 50 km w linii prostej od punktu 
wyczepienia oraz przewyższenie 1000 m). 
 
„Na lotnisku byłem jak zawsze już ok. 8.30. – 
wspomina Paweł – Sprawdzenie szybowców, 
sprzętu, radia, spadochronów, wyprowadzenie 
szybowców na start i oczekiwanie na dobre wa-
runki. Wystartowałem za samolotem holującym 

Jak-12 o godzinie 13:08.  Wylądowałem natomiast o 18:16. 
[…] Mniej więcej po około dwóch godzinach szybowania pomy-
ślałam, że  uda mi się wylatać 5 godzin. Po trzech zacząłem czuć 
zmęczenie…” 
 

Paweł cały czas musiał wykazywać się najwyższą czujnością, 
skrupulatnie obserwować ziemię, szukać noszeń i analizować, 
gdzie powstają słabnące z biegiem dnia kominy termiczne. Bory-
kał się też z chwilową awarią radia. Ale udało się! 
Pawłowi gratulujemy i życzymy dalszych podniebnych sukcesów! 

 

(redakcja) 

2 sierpnia 2020 roku uczeń OLL Paweł  
Wesołowski odbył ponad pięciogodzinny 
samodzielny lot szybowcem „Puchacz”  
o znakach SP-3410. Start i lądowanie miały 
miejsce na lotnisku w Dęblinie. 
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Tropem patronów „lotnika” 
 

FRANCISZEK ŻWIRKO  

porucznik pilot 

 
ur. 16 września 1895 w Święcinach 
zm. 11 września 1932 w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem Górnym 

 

Podczas I wojny światowej 
został powołany do armii rosyj-
skiej. Służbę w armii rosyjskiej 
zakończył w randze poruczni-
ka. W sierpniu 1918 do rosyj-
skiej ,,białej” Armii Ochotniczej 
gen. Denikina, walcząc w ro-
syjskiej wojnie domowej. 
Ukończył wówczas kurs ob-

serwatorów lotniczych. We wrześniu 1921 
przedostał się przez granicę do Polski  
i zgłosił do służby w polskim lotnictwie.  
W Polsce jako pilot służył w różnych miej-
scach i kończył różne szkoły. Zaczął też 
brać aktywny udział w sporcie lotniczym, 
odznaczając się jako świetny i opanowa-
ny pilot. W tej kategorii osiągał wiele suk-
cesów. 

 

STANISŁAW WIGURA 

polski konstruktor lotniczy, inżynier i lotnik  

 
ur. 9 kwietnia 1903 w Żytomierzu (lub w 1901 w Warszawie   
zm. 11 września 1932 w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem Górnym 
 

Od wczesnej młodości intere-
sował się techniką i lotnictwem. 
Podczas wojny polsko-
bolszewickiej służył w 1920 
ochotniczo w 8 pułku artylerii 
wojskowej. Po wojnie powrócił 
do nauki. Był jednym z założy-
cieli Sekcji Lotniczej Koła Me-

chaników Studentów Politechniki War-
szawskiej. W 1929 roku Wigura ukończył 
Politechnikę, uzyskując dyplom inżyniera-
mechanika. W tym samym roku uzyskał 
dyplom pilota sportowego w Aeroklubie 
Akademickim. W tym czasie Wigura za-
czął też sam brać udział w sporcie lotni-
czym. 

 

POCZĄTEK ZNAJOMOŚCI  
 

Obaj panowie poznali się w Akademickim Aeroklubie Warszawskim. W 1929 roku Żwirko jako pilot wojskowy 
był tam oficerem łącznikowym. Poznał tam młodych konstruktorów tworzących zespół RWD – Stanisława 
Rogalskiego, Stanisława Wigurę i Jerzego Drzewieckiego. Szczególnie zaprzyjaźnił się z 6 lat od siebie 
młodszym Stanisławem Wigurą. Od tej pory Wigura najczęściej latał w załodze ze Żwirką jako mechanik.…... 

 
 
 
 



6 

 

WYPADEK 
 

11 września 1932, lecąc na meeting lotniczy do Pragi, Franciszek 
Żwirko wraz ze Stanisławem Wigurą zginęli w katastrofie w lesie 
pod Cierlickiem Gónym koło Cieszyna na Śląsku Cieszyńskim na 
terenie Czechosłowacji. Przyczyną wypadku było oderwanie się 
skrzydła samolotu RWD-6 podczas burzy. 
 

 
 
,,Około 200 tysięcy ludzi zebrało się na drodze, którą postę-

pował kondukt pogrzebowy, prowadzony przez biskupa polo-

wego Galla z kościoła św. Krzyża na Cmentarz Powązkowski. 

Trumny wynieśli z kościoła na swych barkach koledzy boha-

terskich lotników. Złożone zostały one na kadłubach samolo-

tów’’ 
Gazeta Lwowska. 1932 

 

MIEJSCE POCHÓWKU I UPAMIĘTNIENIE 
 

Obaj zostali pochowani na Cmentarzu Stare Powązki (Aleja Zasłu-
żonych rząd 1 miejsce 12,13), natomiast w Cierlicku znajduje się ich 
symboliczny grób oraz pomnik. 
 

              
 

 
 

15 kwietnia 1933 Poczta Pol-
ska wprowadziła do obiegu 
znaczek o wartości 30 groszy 
pt. Zwycięzcy Challenge'u - F. 
Żwirko i S. Wigura. 
 

 

 

Opracowała Marysia Błagowieszczeńska 

OSIĄGNIĘCIA DUETU 

 Między 9 sierpnia a 6 września 

1929, na pierwszym egzemplarzu 

RWD-2, odbyli lot okrężny wokół 

Europy długości prawie 5000 km 

na trasie Warszawa-Frankfurt-

Paryż-Barcelona-Marsylia-

Mediolan-Warszawa 
 

 6 października, również na RWD-2, 

zwyciężyli w I Locie Południowo-

Zachodniej Polski 
 

 W lipcu 1930 Żwirko z Wigurą na 

samolocie RWD-4 wzięli udział  

w międzynarodowych zawodach 

samolotów turystycznych Challen-

ge 1930, lecz 25 lipca po przymu-

sowym lądowaniu w Hiszpanii  

musieli się wycofać na skutek  

awarii silnika 
 

 7 września 1930 Żwirko z Wigurą 

na RWD-2 ponownie zwyciężyli  

w II Locie Południowo-Zachodniej 

Polski  
  

 Wrzesień/październik 1930 – 

zwycięstwo na RWD-4 w III Krajo-

wym Konkursie Awionetek  
 

 Na przełomie września i paździer-

nika 1931 na prototypie RWD  

zwyciężyli w IV Krajowym Konkur-

sie Samolotów Turystycznych. 
 

 Największy sukces, który zapewnił 

im nieśmiertelność w historii  

lotnictwa polskiego: zwycięstwo  

w Międzynarodowych Zawodach 

Samolotów Turystycznych Chal-

lenge w Berlinie 28 sierpnia 1932 

roku  
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Jako absolwent pierwszej klasy OLL podczas minionych wakacji przystąpiłem 
do szkolenia spadochronowego.  
 

Dzień pierwszy 
 
Z powodu wybuchu epidemii 
wirusa wywołującego COVID-19, 
całe szkolenie teoretyczne odby-
liśmy zdalnie. W związku z tym, 
na lotnisko, gdzie miały odbywać 
się nasze skoki, wszyscy przyje-
chaliśmy z już posiadaną wiedzą 
teoretyczną. Dzień pierwszy był 
dla mnie i moich kolegów cza-
sem ogromnego stresu, niepew-
ności, ale i radości. Z jednej 

strony przyjechaliśmy z myślą, 
że wreszcie doczekaliśmy się  
i jeszcze dziś oddamy nasz 
pierwszy skok w życiu, ale  
z drugiej wiedzieliśmy z jakim 
niebezpieczeństwem się to wiąże 
i zaczął pojawiać się stres. 
 
Po zaliczeniu egzaminu z teorii, 
przystąpiliśmy do szeregu ćwi-
czeń praktycznych. Pierwszym 
było przygotowanie do lądowa-

nia. Po wykonaniu próbnych 
skoków, udaliśmy się do hanga-
ru, gdzie zostaliśmy podwieszeni 
na uprzężach i mieliśmy wykazać 
się naszą wiedzą co do procedur 
w sytuacjach awaryjnych. Udało 
się – wszyscy zaliczyliśmy.  
 
Nastąpił moment wyboru pierw-
szych skoczków. 
– Pierwsza trójka do mnie – Po-
wiedział instruktor. Ku mojemu 
zdziwieniu, nikt się nie zgłosił, jak 
się później okazało inni również 
się stresowali i nie chcieli być 
tymi pierwszymi, na których 
ewentualnych błędach, będą 
robić wszyscy poprawki.  
Instruktor długo nie zwlekał: gdy 
zobaczył, że nie mieliśmy jesz-
cze wybranych skoczków, prze-
szedł do działania i sam wskazał 
pierwszych „ochotników”. 
– Wasza trójka – usłyszałem. 
Okazało się, że razem z kolega-
mi z mojego pokoju zostałem 

wyznaczony... 
Ubraliśmy się w stroje, założyli-
śmy cały osprzęt i byliśmy już 
gotowi na nasz pierwszy skok  
w życiu. 
Towarzyszył nam stres, ale dzię-
ki temu, że przechodziliśmy 
przez to wspólnie, zamiast para-
liżującego lęku, przebijała się 
przez nas radość. Wsiadając do 
samolotu, klepaliśmy się po ra-
mieniu i mówiliśmy do siebie 
nawzajem:  
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– Panowie cały rok oczekiwania  
i pracy właśnie dla tej chwili – 
przy okazji śmiejąc się i żartując. 
Samolot odpalił silnik, ruszyli-
śmy, kilka chwil i oderwaliśmy się 
od ziemi. Siedzieliśmy w ciszy, 
tak jakbyśmy nagle uświadomili 
sobie co zaraz się wydarzy… 
   
Samolot osiągnął zamierzony 
pułap (1300m) i zaczął zwalniać. 
Im wolniej lecieliśmy, tym bar-
dziej widoczne były uśmiechy na 
naszych twarzach. Otworzono 
drzwi, buchnął wiatr w twarze. 
Trzeba przyznać, że był to  
w pierwszej chwili lekki szok. 
Zimno i siła wiatru są zaskakują-
ce i trudno się chyba na te od-
czucia wcześniej przygotować.  
Samolot wyrównywał lot, a ja już 
dobrze wiedziałem, że nie ma 
odwrotu i zaraz będę skakał ze 
sprawnego samolotu, tylko po to, 
aby po kilku sekundach poczuć 
szarpnięcie i móc cieszyć się 
kontrolowanym spadaniem. Jak 
pomyślałem, tak zrobiłem – sko-
czył pierwszy kolega, za nim 
drugi. Teraz kolej na mnie… 
Wychodzę na skrzydło, próbuję 
utrzymać pozycję do skoku, cze-
kam na sygnał. Poczułem klep-
nięcie w ramię. Puściłem się  
i poleciałem! 
 
Przez kilka pierwszych chwil 
bałem się, że spadochron się nie 
otwiera, jednak chwilę później 
poczułem szarpnięcie, spado-
chron się otworzył.  
 
 
 
 
 
 

Po sprawdzeniu, czy wszystko 
jest w porządku mogłem cieszyć 
się widokiem i pierwszą namiast-
ką pilotażu w swoim życiu. Uczu-
cie cudne, widoki przepiękne.  
Po bezpiecznym wylądowaniu, 
każdy z nas złożył spadochron  
i udał się do hangaru. 
Reszta dnia minęła szybko. 
Opowiadaliśmy sobie o tym jak 
się leciało i jakie poprawki bę-
dziemy chcieli wprowadzić przy 
okazji następnego skoku. 
Tego dnia udało mi się oddać 
dwa skoki i w końcu, po długim 
męczącym dniu, udaliśmy się do 
miejsca przeznaczonego na od-
poczynek.  
 

Dzień drugi 
 
Wczesna pobudka i wymarsz. 
O szóstej rano byliśmy w bazie, 
gotowi do skoków, jednak jak się 
okazało, mimo tak dobrej organi-
zacji i wielkich chęci, tego dnia 
nie udało się nam oddać skoków 
z powodu złych warunków pogo-
dowych. Musieliśmy czekać. 
Ostatecznie, dopiero pod wie-
czór, wyleciały dwie grupy 
skoczków, później było już zbyt 
ciemno, aby oddawać skoki. 
 

Dzień trzeci 
 
Znów wymarsz o poranku, tego 
dnia nikomu nie brakowało mo-
tywacji. Szliśmy z myślą, że dziś 
mamy wyskakać wszystkie skoki.  
 
 
 
 
 
 

Ponieważ nadchodziła burza, 
uwijaliśmy się bardzo szybko, 
oddawaliśmy skok za skokiem. 
Do godziny czternastej już wszy-
scy byliśmy po skokach, trochę 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni 
i szczęśliwi z tego, że mogliśmy 
przeżyć taką przygodę. 
Czas skoków, był również do-
brym czasem integracji, poza 
niezwykłymi przeżyciami, mogli-
śmy spędzić czas na rozmowach 
i wspólnych grach. 

 
Uważam, że dzięki temu, iż 
przechodziliśmy przez to wszyst-
ko wspólnie, łatwiej było nam 
wszystkim i zamiast dać się stre-
sowi, podeszliśmy do tego tak, 
jak do kolejnego wyzwania, które 
razem, wspierając się, pokonamy 
nie tylko dobrze, ale tak, jak 
przystało na przyszłych lotników. 
Skoki były świetnym przeżyciem  
i nowym doświadczeniem, teraz 
z niecierpliwością czekam na 
kolejne szkolenie, jakim będą 
szybowce. 
 

Jakub Witkowski 
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czyli krótka relacja ze szkolenia szybowcowego w Laszkach 

 

W tych bardzo ciężkich czasach udało nam się  

w minione wakacje wziąć udział w szkoleniu 

szybowcowym. Było to fantastyczne przeżycie  

i super spędzony czas. Mówi się często, że 

szybownictwo to elementarz przyszłego pilota  

i rzeczywiście nauczyliśmy się na lotnisku bardzo 

dużo i zdobyliśmy bezcenne doświadczenie. Każdy 

dzień przynosił kolejne wyzwania. Bywały i ciężkie 

momenty, ale my poradziliśmy sobie świetnie i każdy 

z nas dotrwał szczęśliwie do końca. 

Pierwszego dnia, po zakwaterowaniu, 

dowiedzieliśmy się jak dokładnie będzie przebiegało 

szkolenie. Zostaliśmy zapoznani z wiedzą 

teoretyczną dotyczącą szybownictwa, a następnie 

przeszliśmy do tak bardzo przez nas wyczekiwanej 

praktyki. Pierwsze loty zapoznawcze były świetnym 

przeżyciem i wywoływały w nas ogromne emocje. 

Z każdym kolejnym dniem nasze umiejętności 

wzrastały. Byliśmy podzieleni na dwie grupy. 

Pierwsza grupa meldowała się na loty około godziny 

piątej nad ranem, a następna około godziny 

trzynastej. Dzień rozpoczynał się od przygotowania 

szybowca do lotów już o świcie, a kończył na myciu 

szybowca o zmroku. Loty odbywały się przez cały 

dzień. Pogoda nas rozpieszczała, choć i deszczowe 

dni także się zdarzały. Mieliśmy naprawdę super 

instruktorów, fajną atmosferę na lotnisku. Wszystko 

to przełożyło się na wspaniale spędzony, a przede 

wszystkim efektywny, czas. Przepiękne widoki z lotu 

ptaka to coś, co będziemy pamiętali do końca życia! 

Ukończyliśmy szkolenie w wyznaczonym terminie, 

cali i zdrowi. 

Martyna Mitura  
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wcale nie taki prosty i jednolity 

 

Akcent AMERYKAŃSKI  
(standardowy) 

Charakteryzuje się wymową 

głoski „r”. O takim akcencie 

mówimy, że jest on „rotycz-

ny”. U użytkowników stan-

dardowego amerykańskiego 

litera „t” w środku zdania 

często przypomina bardziej 

„d”. Na przykład woda, wa-

ter, wymawiana jest jako 

wadder, a flatter (stopień 

wyższy od flat, płaski) brzmi 

trochę jak fladder. 

Tym, co odróżnia amerykań-

ski od innych angielskich ak-

centów jest wymowa krótkiej 

samogłoski „a” (w słowach 

takich jak cat). Ten dźwięk 

jest tak wyjątkowy, i tak cha-

rakterystyczny dla amerykań-

skiego angielskiego, że ma 

nawet swoją nazwę: „ash”. 

 

__Akcent KANADYJSKI 
Kanadyjski akcent jest dość 

łatwy do rozpoznania. Naj-

bardziej charakterystycznym 

jego elementem jest mocne 

wymawianie głoski „o”. 

Przykładowo w słowie out, 

jesteśmy przyzwyczajeni do 

wymawiania litery „o” jak 

„a”. W kanadyjskim akcencie 

jednak słowo „out” czytamy 

tak jak piszemy, a nawet kła-

dziemy nacisk na pierwsze 

„o” co w rezultacie daje 

„oooout”. 

Drugą dość łatwo rozpozna-

walną cechą kanadyjskiego, 

jest dodawanie „eh?” na ko-

niec zdania, które mniej wię-

cej odpowiadałoby naszemu 

„co nie?”. Przykładowo „We 

have nice weather today, 

eh?”. 

 

___Akcent BRYTYJSKI  
(Received Pronunciation) 

W przeciwieństwie do stan-

dardowego akcentu amery-

kańskiego, Received Pronun-

ciation jest nierotyczny. 

Oznacza to, że zazwyczaj 

pomijamy w nim głoskę „r”, 

o ile nie poprzedza ona sa-

mogłoski. Osoba posługująca 

się RP nie wymówiłaby na 

przykład „r” w słowach heart 

lub farm, ale w wyrazach ce-

gła, brick, i drapać, scratch, 

już tak. Z kolei dźwięk „t”  

w akcencie RP prawie zawsze 

wymawia się bardzo dokład-

nie, wręcz przesadnie, a sa-

mogłoska „a” jest w nim 

znacznie wydłużona. Na 

przykład water w ustach bry-

tyjskiej klasy wyższej brzmi 

jak wattah. 

 

___Akcent IRLANDZKI 
Akcent ten jest rotyczny. Za-

tem i tutaj słowo there pozo-

staje w wymowie there. Ko-

lejną cechą charakterystyczną 

irlandzkiego akcentu jest 

wymowa dwuznaku „th” jako 

„t” lub „d”. Prawdopodobnie 

znajduje ona swoje uzasad-

nienie w fakcie, że w irlandz-

Oglądając seriale, czy filmy w języku angielskim, na pewno zauważyliście 

pewne różnice. A mianowicie różnice w wymowie wyrazów. Angielski jest 

bardzo bogatym i zróżnicowanym językiem. Urzędowo jest używany na Wy-

spach, w Kanadzie, USA, Australii, Nowej Zelandii, Falklandach, RPA, Zim-

babwe i Namibii i jasne jest, że w każdym z tych regionów akcent jest nieco 

inny. Co więcej, w samej Wielkiej Brytanii jest ponad 50 różnych akcentów! 

Niektóre z nich są dla nas dość zrozumiałe, jak na przykład akcent amery-

kański, a niektóre to prawdziwy koszmar, przykładowo akcent szkocki, bądź 

walijski. 

Przedstawię kilka najpopularniejszych akcentów. Z większością z nich  

z pewnością mieliście styczność. 
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kim (gaelickim) dźwięk „th” 

w ogóle nie występuje. 

Irlandczycy często wrzucają 

także dźwięk „cz” do słów 

zaczynających się od litery 

„t”. Na przykład zdanie 

„Choose me on Tuesday” 

może w ich wykonaniu 

brzmieć bardziej jak „Choose 

me on Chooseday”. 

 

____Akcent SZKOCKI 
Niemożliwy do naśladowa-

nia, niezwykle trudny do zro-

zumienia. Aby złapać szkoc-

ki, niezbędne jest pamiętanie 

o kilku rzeczach: 

 W szkockim, podobnie jak 

w kanadyjskim akcencie „u” 

brzmi tak jak „o”. 

 Dwa krótkie słowa, które 

następują po sobie brzmią 

jak jedno. „Did not” brzmi 

jak „didnea” lub „dinnea”. 

 „G” znika z końców słów. 

Słowo „evening” wyma-

wiane jest jak „evenin”. 

 „O” zmienia się w „oa”.  

W tym przypadku „No” bę-

dzie brzmiało jak „Nea”. 

 Szkocki jest nawet jeszcze 

bardziej rotyczny niż stan-

dardowy amerykański. 

Szkockie „r” często rotuje 

się lub moduluje, w efekcie 

czego powstaje dźwięk zu-

pełnie niepodobny do „ty-

powego” angielskiego „r”. 

 Szkoci często zastępują „o” 

dźwiękiem „ae”, w efekcie 

wymawiając na przykład 

cannot jako cannae. 

 A dlaczego na końcu cannot 

nie słyszymy u nich „t”? 

Ponieważ Szkoci posiłkują 

się zwarciem krtaniowym, 

zjawiskiem fonetycznym, 

które sami wymawiają jako 

glo’al stop zamiast glottal 

stop. 

 Szkocką odmianę angielskie-

go akcentu cechuje niewielkie 

zróżnicowanie samogłosek na 

długie i krótkie, dlatego pull 

brzmi u Szkota zupełnie jak 

pool, a shops jak shoaps. 

Właściwie to, czy język scots 

jest akcentem, dialektem, czy 

niezależnym językiem, pozo-

staje kwestią sporną. Pomija-

jąc specyficzne słownictwo, 

sama wymowa potrafi przy-

prawić niejedną osobę uczącą 

się angielskiego o ból głowy. 

 

_Akcent AUSTRALIJSKI 
Australijski angielski słynie  

z zastępowania końcowego 

dźwięku „-ing” zbitką „-en”. 

Podobnie jak w General Bri-

tish, słowa takie jak meaning 

brzmią zatem bardziej jak 

meanen. Kolejnym podobień-

stwem między tymi dwoma 

angielskim akcentami jest 

nieme „r” na końcu wyrazów. 

Najbardziej charakterystycz-

ną cechą australijskiego ak-

centu jest niepowtarzalny 

sposób wymawiania samo-

głosek, a w szczególności 

dyftongów (czyli zbitek 

dwóch samogłosek w jednej 

sylabie). Na przykład moun-

tain przypomina raczej mao-

untain, a town – taown. 

 

Akcent nowozelandzki 

Akcent nowozelandzki (lub 

jak się go często pieszczotli-

wie nazywa, „kiwi”) przypo-

mina australijski, z kilkoma 

wyjątkami. Przede wszystkim 

Nowozelandczycy czasami 

wymawiają słowa z krótkim 

„i” bardziej jak „u”. Na przy-

kład fish and chips brzmi  

u nich jak fush and chups. 

Mieszkańcy Nowej Zelandii 

modyfikują też dźwięk krót-

kiego „e”, wymawiając je 

bardziej jak krótkie „i”. Pen 

czy dead to w wykonaniu 

Nowozelandczyków pin i did. 

Ale najciekawszą cechą no-

wozelandzkiego akcentu jest 

tonacja wznosząca na końcu 

zdania, podobnie jak ma to 

miejsce w General British. 

Sprawia ona, że obcokrajow-

cy często biorą stwierdzenia 

Nowozelandczyków za pyta-

nia. 

 

_____________Akcent  

POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKI 
Południowoafrykański an-

gielski jest nierotyczny, a je-

go gramatyka zbliżona jest do 

brytyjskiego angielskiego (to 

wynik długoletniej obecności 

kolonialistów), jednak sam 

akcent nie przypomina kom-

pletnie żadnego innego wa-

riantu angielskiego. 

Jedną z jego cech wyróżnia-

jących jest przejście „a”  

w dźwięk „eh”. Na przykład 

nazwa państwa po angielsku, 

South Africa, brzmi w ustach 

jej mieszkańców jak South 

Ehfrica. Poza tym, mieszkań-

cy RPA, podobnie jak Nowo-

zelandczycy, wymawiają cza-

sem „i” podobnie do „e”, za-

mieniając sit w set. 

 

Ala Rogalska 

https://youtu.be/vujdXLA_w9I?t=27
https://youtu.be/vujdXLA_w9I?t=27
https://youtu.be/vujdXLA_w9I?t=27
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19 września 2020 r. uczniowie pierwszej klasy wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska”. Uprzątnęli 
śmieci w parku wokół Pałacu Jabłonowskich i stawu w Dęblinie. Akcja ta jest częścią międzynarodowego ru-
chu „Clean Up The World” wywodzącego się z Australii, w którym uczestniczy 40 mln wolontariuszy na całym 
świecie. W Polsce akcja organizowana jest od 25 lat. W tym roku przebiegała pod hasłem: 
 

„PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.” 
 

Szkolny zespół EKUSy w ramach tej akcji przygotował również gazetkę ścienną o plastiku zamieszczoną na 
tablicy Samorządu Szkolnego. Możliwe, że nie wszyscy zdążyli zerknąć i zapoznać się z treścią, więc jeszcze 
raz przypominamy przerażające fakty o plastiku. 

 

 
 

Plastikowy armagedon. Sami zgotowaliśmy sobie taki los… 
 

Plastik zrewolucjonizował 

życie człowieka. Niestety tak 

wygodne w użyciu jednora-

zowe reklamówki, kubki, 

słomki, czy butelki na wodę, 

w ekspresowym tempie stają 

się odpadami, z którymi ani 

człowiek, ani natura nie może 

sobie poradzić. Choć słyszy-

my o tonach plastikowych 

odpadów, które zaśmiecają 

nasze morza i oceany, to 

wciąż trudno wyobrazić sobie 

skalę tego zjawiska. Ogromne 

ilości śmieci produkujemy 

każdego dnia, każdej godziny, 

ba... każdej minuty. Niestety, 

każdego dnia sami szykujemy 

plastikowy Armagedon dla 

kolejnych pokoleń.  

 

Połowa wszystkich produko-

wanych tworzyw sztucznych 

jest niestety jednorazowego 

użytku. Jednym z wielu ro-

dzajów plastikowych opako-

wań najpowszechniej stoso-

wanych przez człowieka są 

butelki po napojach. Jak wy-

nika z danych Euromonitor 

International, na całym świe-

cie co minutę kupuje się pra-

wie milion takich plastiko-

wych butelek! 

Przy założeniu, że tylko po-

łowa z nich jest powtórnie 

wykorzystywana, okazuje się, 

że pół miliona zużytych pla-

stików trafia na wysypiska. 

Co minutę. 

 

By lepiej wyobrazić sobie 

taką ilość odpadów, The Eco-

nomist przeliczył te liczby 

przy użyciu programów do 

tworzenia przestrzennych sy-

mulacji na bardziej realne 

kształty. 

Na przestrzeni ostatnich  
60 lat produkcja plastiku 

zwiększyła się ponad 
dwustukrotnie. 

Przeciętny Europejczyk 
wyrzuca rocznie ponad  

31 kg plastiku,  
Amerykanie 84 kg. 

Każdego roku do mórz 
i oceanów trafia ok. 8 mln 

ton plastiku. 

Według ONZ jest to tempo 
zostanie utrzymane to  
do 2050 r. może być już 

więcej plastikowych 
odpadów niż ryb. 

Rocznie na świecie 
produkuje się ponad 300 

milionów ton plastiku. 

50% użytego na świecie 
plastiku to plastik użyty 

tylko 1 raz. 
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Stos śmieci wyższy niż najwyższy 

budynek świata  
 

Co godzinę na całym świecie ludzie zużywają 54,9 mln 
butelek PET. Taka ilość na wysypisku byłaby stosem 
wyższym niż statua Chrystusa Zbawiciela z Rio de 
Janerio. 
W skali jednego dnia zużycie sięga 1,3 miliarda takich 
butelek. Gdyby wszystkie plastikowe butelki sprzedane 
w ciągu roku zostały zebrane w stosie, byłyby wyższe 
niż najwyższy budynek świata, Burj Khalifa w Dubaju, 
który mierzy 828 metrów.  
 

127 autobusów  

plastikowych słomek 
 

Kolejnym wyrzutem sumienia ludzkości są plastikowe 
słomki. Jak wyliczają aktywiści z amerykańskiej orga-
nizacji Eco Cycle, zajmującej się recyklingiem, każde-
go dnia na całym świecie zużywamy pół miliarda ta-
kich przedmiotów. 
Taką ilością słomek można by wypełnić ponad 127 
autobusów szkolnych dziennie! 
 

 
 

Warto podkreślić, że słomki do napojów nie są nie-
zbędnym do przetrwania wyposażeniem człowieka. 
Zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowią tego 
typu zużyte plastiki, można z nich zrezygno-
wać. Pierwszy krok uczynili już europosłowie, którzy 
wypowiedzieli wojnę słomkom, ale też jednorazowym 
sztućcom i talerzom.  
Już od 2021 r. nie kupimy w Unii Europejskiej tego 
typu sprzętu. 
 

Ziemia w plastikowych kubkach 
 

Jak wylicza Earth Day Network, świat zużywa 500 
miliardów plastikowych kubków rocznie. 
Gdyby ustawić je jeden obok drugiego, utworzyłby się 
sznur kubków, którym można byłoby owinąć Ziemię 
ponad 1200 razy. 
 
 

Milion reklamówek na minutę 
 

Jak wynika z wyliczeń Earth Institute, każdego roku na 
całym świecie zużywamy około biliona jednorazowych 
toreb plastikowych.  To prawie milion na minutę! 
 

 
 

Zamawiasz - śmiecisz 
 

Zamawianie jedzenia na wynos staje się coraz popu-
larniejsze w Polsce. W USA taki sposób żywienia od 
lat jest powszechny. Niestety po każdej tego typu do-
stawie zostają ogromne ilości plastikowych śmieci. 
Jednorazowe kubki, sztućce czy styropianowe opako-
wania stanowią większość z 269 tys. ton odpadów 
plastikowych, które dryfują w rzekach i oceanach. 
 

Owoce i warzywa w plastiku 
 

Pewnie nieraz spotkaliście się z żywnością pakowaną 
w plastikowe opakowania. Niestety coraz częściej spo-
tykanym rozwiązaniem są warzywa i owoce od razu 
dzielone na sztuki i zapakowane np. na plastikowych 
tackach. Miało to służyć jako alternatywa dla osób, 
które nie chcą produktów tego typu dotykanych przez 
innych. Nie wychodzi to na dobre dla środowiska. Czy 
naprawdę warto wybierać takie produkty? Nie lepiej 
byłoby wybierać z owoców i warzyw rozłożonych lu-
zem, ale przez np. chusteczki? 
 

 
 

Codzienny towarzysz grozy 
 

Polistyren towarzyszy nam każdego dnia na każdym 
kroku. Szczoteczki do zębów, zabawki, elementy sa-
mochodów czy wreszcie wszelkie styropianowe 
przedmioty. Wszystko to zawdzięczamy właśnie temu 
tworzywu sztucznemu. 
Rocznie świat produkuje ponad 12,7 milionów ton poli-
styrenu rocznie. Sami Amerykanie wyrzucają rocznie 
około 25 miliardów styropianowych kubków. 

https://www.ecocycle.org/bestrawfree/faqs
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Opony a środowisko 
 

Prawdopodobnie przez większość swojego życia 
nawet nie zastanawialiście się, co dzieje się z oponami 
z naszych pojazdów. Są one bowiem poważnym 
obciążeniem środowiska naturalnego przez bardzo 
długi okres rozkładu gumy, która ulega biodegradacji  
w okresie do 100 lat. Dzieje się tak poprzez ich skład 
wielu łańcuchów i mieszanek polimery. Warto 
uświadomić sobie, że w Polsce roczna produkcja opon 
wynosi ok. 180 tys. ton, a niestety światowy łączny 
tonaż wynosi aż 22 miliony ton. Jedynie 20% ich masy 
ściera się na drogach, a reszta staje się trwałym 
odpadem. Warto dlatego, przed ich zakupem, 
dowiedzieć się czy firma sprzedająca stosuje się do 
obostrzeń odzysku, recyklingu i utylizacji opon.  
 

 
 

Plastik w płatkach śniegu 
 

Całkiem niedawno w kilku miejscach na świecie m.in. 
w  norweskim Svalbard  – jednym z najbardziej odizo-
lowanych przez człowieka miejsc na Ziemi – oraz na 
Arktyce naukowcy przeprowadzili badania w wodzie  
i w śniegu. Wyniki nie były zbyt optymistyczne. Okaza-
ło się, że znajduje się tam mikroplastik, czyli cząstecz-
ki plastiku, które powstają, gdy materiały wytworzone 
przez człowieka rozpadają się, są rozprowadzane  
w powietrzu i docierają do najbardziej odległych miejsc 
na świecie. Mikroplastik spożywany przez różne orga-
nizmy może wywołać choroby tj. zapalenie tkanek, 
problemy z wątrobą, powstawanie nowotworów i zabu-
rzeń endokrynologicznych. Do tej pory wiedziano, że 
mikroplastik występuje m.in. w naszej żywności i wo-
dzie pitnej. Nowe badania pokazują, że małe plastiko-
we cząsteczki, które są mniejsze niż 5 milimetrów, 
znajdują się również w śniegu. Okazuje się, że naj-
większe stężenie mikroplastiku w śniegu wykryto  
w Bawarii, w Niemczech (aż 154 tysiące mikrocząstek 
na litr śniegu). 

Ziemia w folii 
 

Folia bąbelkowa - tani i genialny wynalazek do zabez-
pieczania delikatnych przedmiotów. Jednak po krótkiej 
drodze, jaką pokonuje podczas transportu, folia staje 
się bezużytecznym śmieciem, z którego rozkładem nie 
poradzi sobie ani człowiek, ani przyroda. 
Wynaleziona w latach 60. ubiegłego wieku folia bąbel-
kowa systematycznie powiększa sterty plastikowych 
odpadów. 
Ilość produkowanej rocznie folii spokojnie wystarczyła-
by do dziesięciokrotnego owinięcia kuli ziemskiej na 
wysokości równika. 
 

Fałszywie papierowe kubki 
 

Lubisz kawę na wynos z modnej sieciówki? Nie mamy 
dobrych wiadomości. Takie małe przyjemności niosą 
ze sobą olbrzymie konsekwencje w postaci kolejnych 
ton plastikowych odpadów. 
Tym razem mowa o papierowych kubkach, w których 
serwowana jest kawa na wynos. Papierowych tylko  
z nazwy, gdyż w procesie produkcji papier pokrywany 
jest polietylenową powłoką, która sprawia, że kubki 
rozkładać się będą przez dziesięciolecia. 
Warto dodać, że każdego roku na całym świecie zu-
żywa się ok. 16 miliardów tego typu kubków! Gdyby 
ustawić je jeden obok drugiego, powstałby rząd, któ-
rym można byłoby 40 razy okrążyć Ziemię.  
 

 
 

Groźny i niewielki wróg  
 

Na całym świecie rocznie wypalanych jest 5,6 biliona 
papierosów. Prawie 98 proc. z nich ma filtry wykonane 
z octanu celulozy, którego rozkład trwa dekadę lub 
dłużej. 
 

Zapamiętajmy i stosujmy hasło tegorocznej 
akcji „Sprzątanie świata – Polska” : 

PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.  
bo każdy ma wpływ  

na ratowanie naszej planety. 
 

Materiał przygotowały: Adrianna Paw, Roksana Rohuń, Maria Błagowieszczeńska, Karolina Mizak 
Kącik EKUSy redagowany jest pod kierunkiem pani Joanny Błażejczyk 



17 

 

 
 

 
 

Obiecałem sobie 
Że przestanę żyć. 

 
Przestanę myśleć 

I poczuję się bezpieczny, 
Ślepo ufając wszystkim 

Jak dziecko. 
 

Przestanę mówić 
I będę mieć zdanie, 
Takie samo jak inni 

Jak papuga. 
 

Przestanę czuć 
I w końcu zasnę, 
Robiąc to samo 

Jak małpa. 
 

Przestanę kochać 
I wreszcie umrę, 

Nie kochając innej 
Jak łabędź. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ubogie moje życie.  
 
Nie mam nawet  
Nowych wersów o Tobie.  
 
Tańczę do jednej nuty,  
A potykam się o stare myśli.  
 
Nie schodzę ze sceny  
I to samo światło mnie prześladuje.  
Na pętli wiszą te same prośby,  
Wydeptuję te same ścieżki.  
Pod krawatem te same słowa,  
Pod koszulą te same słowa.  
 
Nudzi mnie zapach bzu i smutku  
I dość mam nadziei.  
Takie same linie,  
Nudne oczy  
Czytają Twoje imię.  
 
Modlę się o zapomnienie. 

 

Prawie poeta 
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 moja pasja 
 
Nazywam się Oskar Łydka i pochodzę z Dąbrowy Górni-
czej, gdzie mieszkam z rodzicami oraz siostrą Jagodą  
i bratem Julkiem. Gdy miałem 4 lata tata kupił mi pierw-
szego X – BOXa i to chyba było przekleństwo, bo całymi 
dniami potrafiłem nie odchodzić od ekranu telewizora. 
Nie taki był cel tego zakupu! Rodzice stwierdzili, że nie 
może to tak dalej wyglądać i postanowili zapisać mnie na 
jakiekolwiek zajęcia sportowe, tym bardziej że byłem 
bardzo ruchliwym dzieckiem. I tak w wieku 4 lat trafiłem 
do Klubu Sportowego Ronin, gdzie pod okiem trenerów 
Tomasza Byjosa, Romana Szymczaka i Tomasza Pu-
chały do dzisiejszego dnia trenuję karate. Karate to 
sztuka walki stworzona przez Gichina Funakoshiego. 
Ta sztuka walki opiera się nie tylko na kumite (wal-
ka), ale też na kata (układ technik).  
 

 
Początki treningów wcale nie były łatwe, bo jak powie-
dzieć czterolatkowi, że musi robić i wykonywać wszystko 
to, co mu trener zaleci, choć nie zawsze ma na to ocho-
tę? Nawet nie zliczę, ile kar podczas treningów dostałem, 
bo ciężko było mnie ujarzmić. Na początku uczęszcza-
łem do klubu 2 razy w tygodniu, z biegiem czasu podoba-
ło mi się coraz bardziej i zacząłem trenować każdego 
dnia. Karate wciąga! Przede wszystkim uczy szacunku, 
pokory i samodyscypliny. Tam poznałem swoich pierw-
szych przyjaciół, z którymi ćwiczę do dziś i żaden wyjazd 
na zawody nie może się odbyć bez tej ekipy.  

Największe osiągnięcia  

2013 – Mistrzostwa Europy w Dąbrowie 

Górniczej (Polska) – I miejsce kobudo;  

2014 – Mistrzostwa Europy w Egerze 

(Węgry) – I miejsce kumite;  

2015 – Mistrzostwa Świata w Benidorm 

(Hiszpania) – I miejsce kumite,  

II miejsce kata;  

2016 – Mistrzostwa Świata w Marina  

di Carrara (Włochy) – I miejsce kumite,  

III miejsce kata;  

2016 – Puchar Europy w Dąbrowie  

Górniczej (Polska) – I miejsce kata,   

I miejsce kumite, I miejsce kobudo;  

2017 – Mistrzostwa Europy w Egerze 

(Węgry) – II miejsce kumite;  

2017 – Turniej Państw Bałtyckich  

w Poniewieżu (Litwa) – II miejsce kumite;  

2017 – Puchar Europy w Dąbrowie Górni-

czej (Polska) - I miejsce kata, I miejsce 

kumite, I miejsce kobudo;  

2018 – Mistrzostwa Świata w Kiszyniowie 

(Mołdawia) – I miejsce kumite;  

2018 – Puchar Europy w Dąbrowie  

Górniczej (Polska) - I miejsce kumite,  

III miejsce kata;  

2019 – Mistrzostwa Europy w Barze 

(Czarnogóra) – III miejsce kumite.   
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Razem dorastaliśmy w tym klubie 
i wspólnie zwiedziliśmy kawał 
świata.  
 
Właśnie, turnieje!  
Kiedy zacząłem już całkiem 
sprawnie poruszać się po tatami, 
trener zaproponował rodzicom, 
że zabierze mnie na zawody. Na 
początku startowałem w ogólno-
polskich turniejach, gdzie zdoby-
wałem swoje pierwsze medale 
i ponosiłem pierwsze porażki. 
Bywało różnie, ale nie poddawa-
łem się i trenowałem dalej.  
 
Lubię techniki kata, ale przepa-
dam za kumite – walkami (oczy-
wiście na określonych zasadach) 
i to w nich zacząłem odnosić 
największe sukcesy.  
 
Po zgromadzeniu kilkunastu 
pierwszych miejsc w kraju, 
Ogólnopolski Związek Karate 
powołał mnie w 2015 roku do 
Kadry Narodowej i w zasadzie 
wtedy wszystko nabrało tempa. 
Arena międzynarodowa i repre-
zentowanie Polski stały się dla 
mnie otwarte, trzeba się było 
tylko „trochę” postarać.  
 
W swojej 10-letniej „karierze” 
sportowej odwiedziłem wiele kra-
jów i poznałem mnóstwo cieka-
wych miejsc i to wszystko dzięki 
karate. Hiszpania, Włochy, Biało-
ruś, Węgry, Litwa, Bułgaria, Moł-
dawia, Serbia, Czarnogóra, Sło-
wacja, Czechy, Niemcy to tylko 
niektóre państwa, w których mia-
łem możliwość reprezentować 
Polskę. Najbardziej jednak za-
pamiętam Mistrzostwa Świata  
w Benidorm w Hiszpanii, bo to 
tam właśnie usłyszałem po raz 
pierwszy grany dla mnie „Mazu-
rek Dąbrowskiego”. Zostałem 
Mistrzem Świata w kumite! To był 
piękny i wzruszający moment! 
 
Mam na swoim koncie kilkaset 
medali z Mistrzostw Polski, Euro-

py, Świata, ale dzięki karate po-
znałem fantastycznych ludzi nie 
tylko z naszego kraju, ale także  
i z innych, z którymi mam kontakt 
do dziś. Stoczyłem ponad 1000 
walk, z lepszym lub gorszym 
skutkiem, ale nie zawsze to jest 
najważniejsze.  
 

Na zawody nie jeżdżę tylko 
po medale, ale również po 
to, by się uczyć, przecież 
zawsze można coś popra-
wić, udoskonalić, podpa-
trzeć.  
 
Tak naprawdę każde zawody to 
inna historia. Najbardziej zapada-
ją w pamięć oczywiście te zwy-
cięskie, ale i takie z kontuzjami. 
Pamiętam, gdy w Kiszyniowie  
w Mołdawii przeciwnik złamał mi 
rękę (choć jeszcze wtedy tego 
nie wiedziałem), nie mogłem się 
przyznać do bólu, bo nie pozwoli-
liby mi dalej walczyć. Zdobyłem 
Mistrzostwo Świata! To była taka 
zdrowa, sportowa złość! Nie od-
puszczać! Oczywiście i potem 
ręka w gipsie... 

 
Poza codziennymi treningami  
w klubie, wyjeżdżam na zgrupo-
wania Kadry, gdzie mam możli-
wość trenowania z zawodnikami 
z całej Polski. Prowadzone one 

są przez wybitnych trenerów ka-
rate shotokan z naszego kraju  
i Europy. 
 
Zawsze ciągnęło mnie do spor-
tów walki, próbowałem w swoim 
krótkim życiu wielu dyscyplin. 
Lubię piłkę nożną, siatkówkę,  
a także pływanie, ale to karate 
daje mi najwięcej satysfakcji. 
 

Karate to pewien styl by-
cia, w którym najważniej-
szy jest szacunek do dru-
giego człowieka.  

 
Myślę, że główną rolę w moim 
życiu odegrało wsparcie rodzi-
ców, bez nich nie dałbym rady, 
nie osiągnąłbym tylu rzeczy, któ-
re teraz mam na swoim koncie, 
wiem że zawsze mogłem na nich  
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liczyć, zawsze byli moją podporą, czy 
odnosiłem sukcesy, czy ponosiłem 
porażki. Pilnowali bardzo, żeby tak 
zwana „palma” nie odbiła mi do głowy, 
chociażby z racji stypendium za wybit-
ne osiągnięcia sportowe, które otrzy-
muję od 2014 roku. Wiem, że zawsze 
mogłem i mogę na nich liczyć. Także 
trenerzy oprócz wiedzy i umiejętności, 
które mi przekazali, teraz są jak rodzi-
na, bez nich nie byłbym w miejscu,  
w którym teraz jestem.  

Oskar Łydka 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas Mistrzostw Polski 
U16 tzw. Małym Memoria-
le Janusza Kusocińskie-
go 2020, uczeń Tymon 
Socha uzyskał V miejsce 
w biegu na 1000m  
z przeszkodami z rekor-
dem życiowym 2:49,26. 
Jest to jednocześnie re-
kord w kategorii U16 na 
Śląsku. 
Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Lek-
kiej Atletyki oraz słupska Akademia Młodego Lekko-
atlety, a zawody rozgrywane były w Słupsku  
w dniach 26-27 września 2020 r.  
Tymon jest uczniem drugiej klasy OLL, a trenuje jako 
zawodnik Towarzystwa Lekkoatletycznego „Pogoń” 
Ruda Śląska w Grupie Biegowej Katarzyny Czyż.  
W swoim sportowym dossier ma takie osiągnięcia 
jak: Mistrz Śląska Młodzików w biegu na dystansie 
1000 metrów z przeszkodami oraz halowy Mistrz 
Śląska Młodzików w biegu na 600 m. Warto podkre-
ślić, że z uwagi na ograniczenia wynikające z sytua-
cji epidemiologicznej oraz znacznego oddalenia od 

macierzystego klubu sportowego, Tymon do zawo-
dów przygotowywał się samodzielnie według wska-
zówek swojej trenerki pani Katarzyny Czyż.  
 

 
 

8 października 2020 r. reprezentacja OLL uczestni-
czyła w mistrzostwach rejonu lubartowskiego  
w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej chłopców. 
W klasyfikacji generalnej drużyna zajęła piąte miej-
sce uzyskując łącznie 702 punkty. Indywidualnie 
dwóch zawodników „lotnika” zameldowało się na 
mecie z najlepszym czasem: Mateusz Romaniuk  
w biegu na 100 metrów oraz Tymon Socha w biegu 
na 1500 metrów zdobyli w swoich startach pierwsze 
miejsca. 
Do zawodów uczniów przygotowywał nauczyciel 
wychowania fizycznego pan Krzysztof Goluch. 
 

(redakcja)

 

Sądzę, że karate ukształtowało moje życie. Nauczyłem się zdecydowanie organizacji, dyscypliny, 

samozaparcia oraz dążenia do swoich celów. Samo zdobywanie celów jest niezwykle motywują-

ce, dlatego wybór szkoły średniej był dla mnie bardzo trudny, bowiem nie chciałem rezygnować  

z karate. Obecnie jestem uczniem OLL w Dęblinie. Niestety nie ma tu klubu karate, więc trenuję  

w miarę możliwości sam lub trener podsyła mi serię ćwiczeń do wykonania i to na razie się 

sprawdza, bo w październiku 2020 roku zostałem w Złotowie dwukrotnym Mistrzem Polski w ku-

mite i kobudo. Jeśli kocha się to, co się robi, to nie ma rzeczy niemożliwych!!! 
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                                            …z klasą 
 

Ten rok pokazał, że nauka zdalna to nie technologiczny wymysł przyszłości. Dynamiczny, i jak się 
okazuje mało przewidywalny rozwój pandemii na świecie i w Polsce, każe nam zaakceptować 
nową sytuację i nie traktować jej jako chwilowe rozwiązanie. To nowa forma nauki, która wy-
maga od każdego dużej odpowiedzialności i samodyscypliny. Dla dobra własnego rozwoju i sta-
bilności emocjonalnej warto wypracować nowe strategie, tak aby nauka w systemie zdalnym 
była jak najmniej uciążliwa, a nade wszystko efektywna. Nie wolno też zapominać o… interne-
towym savoir vivre. 
 

Swobodnie, beztrosko, czyli w zaciszu 

domowym, ale… z klasą 
 

Warto na dobry początek zadbać o swój pokój i biur-
ko. Uporządkowana przestrzeń wokół nie tylko do-
brze świadczy o naszym umiłowaniu ładu i porządku, 
ale też nie rozprasza, wzmacnia dobre samopoczu-
cie i mobilizuje. Bałagan w miejscu pracy sprzyja 
dekoncentracji i prokrastynacji, a przecież nie o to 
nam chodzi. Lekcje online traktujmy serio. Zjedzmy 
śniadanie zawczasu, ubierzmy się stosownie do 
okazji. Nikt nie oczekuje, że będziemy siadali przed 
monitorem w białej koszuli, pod krawatem, ale za-
dbajmy, aby był to ubiór schludny. Pomoże to nie 
tylko w zrobieniu dobrego wrażenia, ale też zmobili-
zuje nas samych do pewnego wysiłku, pozwoli nam 
poczuć się, jakbyśmy faktycznie byli w szkole. 
Ważne, by pokazać, że lekcje online traktujemy se-
rio, tak jak te „normalne”. W klasie szkolnej podczas 
lekcji nie chrupiemy chipsów i nie 
popijamy ich colą, więc nie róbmy 
tego także podczas zajęć online. 

 

Jak się wyizolować  

w izolacji? 
 

Warto uprzedzić rodzinę, że ma-
my lekcje online. Nie chcecie chy-
ba, żeby siostra wparowała nagle 
do pokoju z błahą awanturą, jak to 
czasami między rodzeństwem 
bywa? Albo tato przypomniał 
wam, że kolejny dzień nie wyrzu-
ciliście śmieci?  
Nie zapomnijcie przed łączeniem 
przygotować wszystkie materiały 

niezbędne do danej lekcji – ze-
szyty, książki, przybory piśmien-

ne, kartki do robienia notatek. Wyłączcie też telefon  
i inne „rozpraszacze” – media społecznościowe, 
radio, TV.  
 

Ja Cię słyszą, tak Cię widzą 
 

Pozostają jeszcze kwestie techniczne. Podstawo-
wymi narzędziami waszej pracy na lekcjach online 
stają się kamerka, mikrofon i słuchawki. Przetestuj-
cie je, zanim połączycie się z innymi. Niezależnie od 
platformy, z jakiej korzysta szkoła, możecie najpierw, 
na przykład, zainstalować Skype’a i w ustawieniach 
programu sprawdzić, jak działa wasz sprzęt. 
Postarajcie się korzystać ze słuchawek. Posługiwa-
nie się głośnikami to jakaś alternatywa, ale wtedy 
wszystkie dźwięki mogą wpadać z powrotem do mi-
krofonu i odbijać się po wirtualnej konferencji nie-
przyjemnym echem. 
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Nauka online naszą przyszłością? 
 

Zastanawiacie się, czy warto poświęcać temu 
wszystkiemu aż tyle uwagi? Lekcje online to w końcu 
przejściowe rozwiązanie, zaraz wrócimy do szkół  
i wszystko będzie, jak dawniej… Czy aby na pewno? 
Niestety, nie można mieć pewności – nawet eksperci 
nie wiedzą, ile potrwa ta nietypowa sytuacja.  
Krótko mówiąc, przyszłość tworzy się na naszych 

oczach i to w ekspresowym tempie… Nie chcecie 
chyba zostać w tyle, jak babcia, która używa liczydła, 
bo boi się kalkulatora, prawda? 
Pamiętajcie też, że każda szkoła ma opracowane 
zasady nauki online, dlatego przypomnijcie sobie ten 
dokument zamieszczony na stronie internetowej 
naszej szkoły: „Zasady zdalnego nauczania w OLL". 

 

Owocnej nauki online i do zobaczenia… w szkole! 
 

(redakcja) 
 

DBAJCIE O SIEBIE I PRZESTRZEGAJCIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA! 
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