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 Gdy na dworze robi się coraz cieplej i wiosna próbuje na dobre zagościć w naszym mie-

ście, przychodzimy z nowym wydaniem naszej gazetki. Mamy dla Was wiersz i garść wiosen-

nych porad idealnych do czytania w domu, na ławce w parku, czy na trawie:) Dla tych stęsk-

nionych wiedzy – będzie na poważnie o geografii, psychologii i architekturze. Wspólnie prze-

dyskutujemy, czy warto czytać książki i poruszymy temat przemocy w pandemii. Oczywiście 

nie zawiedziemy miłośników szachów i krzyżówek. Na koniec kilka ciekawostek – nigdy nie 

wiadomo, co się może przydać. A to wszystko w towarzystwie przepięknych zdjęć, więc jest 

co czytać i oglądać.  

Serdecznie zapraszamy do lektury!  

Redakcja  

Od redakcji! 
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TRENDY W MODZIE  

2021 
MAJA MARCINKOWSKA 

Jeżeli jeszcze nie wiesz, w co musisz zaopatrzyć swoją garderobę na lato, to artykuł dla Ciebie.  W 

tym sezonie stawiamy na proste kolory, takie jak biel, beż, brąz czy czerń. Zaszaleć warto zaś z fak-

turą tych ubrań. Wszelkie marszczenia, falbanki, czy widoczne linie szwu, tego właśnie potrzebu-

jesz, aby twoje ubrania się wyróżniały.    

Na okres wiosenno-letni jako super akcent do stylizacji nada się  marynarka oversize i mini torebką 

w  szalonym kolorze, sprawi to, że look będzie klasyczny, ale zarazem ciekawy. 

Następną rzeczą, która będzie popularna tego lata, jest bandana,  której można użyć na różne sposo-

by, np. na włosy, przewiązać przez szlufkę od spodni albo jako top (ten sposób ostatnimi czasy robi 

furorę).  

 
MIESZANIE MATERIAŁÓW, WZORÓW LUB KOLORÓW 
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PALETA PASTELI 

Jeśli wolisz kolorowe stylizacje, to musisz wiedzieć, że pastele wracają do mody! Oprócz klasycz-

nych kolorów to właśnie one będą super pożądane latem. 

Przedostatnim elementem ubioru są buty, a mianowicie jedne z najbardziej uniwersalnych i ponad-

czasowych butów - czółenka i sandałki zawiązywane w kostce za pomocą cienkiego paska - nad-

chodzącej wiosny będą absolutnym hitem. Ostatnią kwestią do poruszenia na naszej liście jest ma-

kijaż, to właśnie on podkreśla urodę i uzupełnia stylizację.  
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KLASYKA POWRACA 

 Tej wiosny stawiamy na delikatne foxy eyes, fluffy brows i kolory nude.  Taki styl jest charaktery-
styczny dla np. Belli Hadid.  Ten typ makijażu zawładnął ostatnio Instagramem. 

Podsumowując, co podsumowując? Podsumowujemy coś! lata 80.  wracają do łask, oczywiście z lek-
kim podrasowaniem. Twoja szafa będzie gotowa na lato, jedyne co musisz zrobić, to zaopatrzyć się w 
klasyczne ubrania typu biała koszula, ulubione jeansy, wygodne topy lub braletki i trochę dodatków w 

zwariowanych kolorach! 
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Weronika Bondaruk 
Przekomarzanie na fortepianie 

„To małżeństwo to ewenement” - mówili. 

„Oni się chyba nigdy ze sobą nie pokłócili!” 

 

A kłócił się ten fakt 

 Z męża osobowością. 

On choć w orkiestrze grał w takt 

Nietaktowną był osobistością. 

 

Choć z nut namiętnie grał,  

Jak z nut kłamać nie potrafił. 

Szlag go częściej trafiał 

Niż on w dźwięk trafił. 

 

Mówił, co myślał, 

Nie myśląc, co mówi. 

Językiem boleśnie kąsał, 

W język ugryźć się nie lubił. 

 

I nie zgadzało się to 

Z charakterem żony. 

Ona nie zgadzała się z nikim, kto 

Dążył z nią do zgody. 

 

Zawsze coś tu się żonie nie zgadzało, 

Zawsze coś mężowi nie pasowało. 

Zupełnie byli niedobrani! 

A jednak- jakoś- zgrani. 

 

On się zgrywał, 

Ona się zgrywała. 

On na pianinie grywał, 

Ona na pianinie grała. 

 

 

I kiedy mieli inne zdanie 

Grali- każdy na swoim fortepianie. 

 

W swoim rytmie każdy. 

W rytmie żalu, w rytmie złości 

W rytmie swojego serca każdy, 

Które pękało z żalu lub ze złości. 

 

I zawsze tak długo grali 

Aż rytm ze sobą złapali. 
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WPŁYW MUZYKI NA ORGANIZM CZŁOWIEKA– 

czy muzyka może leczyć?  

 Marta Haberla  

  

Już w starożytności mówiono o pozytywnym wpływie różnych kompozycji muzycznych na człowieka. 

Starożytni Grecy żyli w przekonaniu, że łagodzą one obyczaje, dodają sił, przyśpieszają rozwój, inspirują oraz 

przywracają  porządek i ład. Według Homera poszczególne struktury dźwiękowe pozwalają uniknąć negatyw-

nych emocji np. gniewu i frustracji oraz dają swobodę duszy i ciała.  Chociaż są to osoby żyjące jeszcze przed 

naszą erą, to ich teorie mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, a ich prawdziwość jest stopniowo do-

wodzona przez współczesnych naukowców. 

 

 

Platon twierdził, że muzyka posiada wybitne właściwości eduka-

cyjne, dodaje uroku życiu i skrzydeł twórczości. Jak sam mawiał „Muzyka 

to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie”. 

Zgadzam się z jego tezą, ponieważ z codziennego doświadczenia wiem, 

że muzyka budzi wiele emocji, może wywołać konkretny nastrój (w za-

leżności od aktualnie słuchanego gatunku muzycznego), a poszczególne 

melodie przywołują wspomnienia i wywołują określone myśli. Można 

powiedzieć, że muzyka steruje naszymi uczuciami. Jest to, moim zda-

niem, bardzo ważna zaleta muzyki, ponieważ może ona poprawić nam 

humor, sprawić, że poczujemy się zrozumiani oraz pozwoli na uwolnie-

nie uczuć. Treści zapisane w nutach czy tekstach potrafią rozbawić, 

wzruszyć, a czasem nawet zasmucić. Z naukowego punktu widzenia 

emocje podczas słuchania muzyki uruchamiane są dzięki jej rytmowi i 

tempu.  



 9 

– 
 

 
 

Wpływają one na aktywację autonomicznego układu nerwowego. Uaktywnienie tej struk-

tury ma wpływ na poziom doznawanego przez człowieka pobudzenia. Muzyka oddziałuje także na 

produkcję przez mózg neuroprzekaźników. Wpływa to na wydzielanie hormonów szczęścia, które 

mają znaczący wpływ na doznawany stan psychiczny. W mózgu istnieją specjalne mechanizmy 

odpowiedzialne za odbiór muzyki i jej znaczenia. Reakcja emocjonalna na nią jest efektem współ-

działania m. in. ośrodków zainteresowania, emocji, nagrody i motywacji. Widzimy więc, że przeży-

wanie muzyki przez człowieka nie jest tylko wymysłem, ale jest potwierdzone naukowo. Jednak 

dostarczanie wrażeń psychicznych nie jest jedyną rolą muzyki.  

 

  
Muzyka pełni również przydatne funkcje w dziedzinie medycyny. Kilka 

lat temu obiektem moich zainteresowań stały się nauki przyrodnicze – 

głównie biologia i chemia. Postanowiłam sprawdzić, czy moje nowe 

zaciekawienie łączy się z wieloletnią pasją, jaką jest gra na instrumen-

cie. Okazało się, że wpływ dźwięków na człowieka jest ogromny z 

punktu widzenia anatomii.  Jednym z licznych struktur, na które działa 

muzyka jest układ immunologiczny. Jest to sieć narządów, na której 

wywiera największy wpływ. Słuchanie muzyki powoduje zmniejszenie 

wydzielania hormonów związanych z powstawaniem reakcji stresu, a 

w dodatku zapobiega ich długotrwałemu działaniu, które szczególnie 

źle wpływa na układ odpornościowy i nerwowy. Również u osób, które 

słuchają muzyki, bądź ją tworzą, zaobserwowano zwiększenie ilości 

komórek stanowiących jeden z elementów pierwszej bariery odporno-

ściowej organizmu.  

Badania wykazały, że może być ona wykorzystywana do łagodzenia przeziębień, chorób płuc, a nawet cho-

rób serca. Oczywiście, trzeba pamiętać o odpowiednim doborze gatunku muzycznego. Okazuje się, że naj-

bardziej pozytywne wyniki osiągają osoby słuchające muzyki klasycznej.     

Innymi układami, na które muzyka ma wpływ są układ krwionośny i oddechowy. Zostało przepro-

wadzone badanie polegające na poddaniu kilku osób wpływom muzyki smutnej i radosnej. Przy słuchaniu 

utworów o radosnym brzmieniu u badanych wzrastała częstotliwość uderzeń serca. Natomiast u osób, 

które zostały poddane wpływom smutnych i dramatycznych kompozycji dźwiękowych, zaobserwowano 

obniżoną częstość oddechu i obniżone tętno. Świadczy to o odczuwalnym poziomie napięcia, co daje pod-

stawy do stwierdzenia, że człowiek przeżywa muzykę. Powyższe fakty, potwierdzają, że oddziaływanie mu-

zyki na człowieka jest ogromne i ma ona zbawienny wpływ na zdrowie nie tylko psychiczne, ale i fizyczne. 

 



 10 

 

Rola

 

 

W temacie połączenia medycyny z muzyką najbardziej zaciekawiło mnie stosowanie 

muzyki jako uzupełnienie terapii. Myślę, że to najważniejsza funkcja, którą pełni, ponieważ, 

moim zdaniem, zdrowie jest najcenniejszą wartością. Muzykoterapia jest jeszcze mało zna-

ną metodą wspomagającą proces terapeutyczny, ponieważ medycy stosują ją od niedawna. 

Lekarze podkreślają, że zastosowanie jej podczas leczenia wspomaga jego proces i łagodzi 

ból.  Wielu specjalistów stosuje ją podczas wykonywania zabiegu czy operacji, co niewątpli-

wie wpływa na jej jakość. Są również teorie, że muzyka pomaga w wybudzaniu ludzi ze 

śpiączki, jednak ta informacja została potwierdzona tylko przez niewielu naukowców.  

 

 

 

Muzyka ma ogromną moc oddziaływania na ludzki organizm. Oprócz towarzyszenia człowiekowi w 

codziennym życiu, znalazła swoje miejsce także w medycynie, gdzie ma bardzo szerokie zastosowania. Po-

mimo wielu przeprowadzonych badań naukowych nadal nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czym może 

nas jeszcze zaskoczyć. Niezaprzeczalne jest jednak, że muzyka wpływa na zdrowie fizyczne i podświado-

mość bardziej niż jakakolwiek inna dziedzina sztuki.  
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 Rola książek w życiu człowieka 
 

Marta Cwynar 

    Ludzie od zawsze pragnęli dzielić się z innymi swoimi przemyśleniami na różne tematy oraz wyobrażeniami o świecie. Prze-

kazywali je najpierw z ust do ust, później pismem obrazkowym w jaskiniach i na glinianych tabliczkach, aż w końcu za pomocą 

książek. Tych pisanych odręcznie, drukowanych oraz elektronicznych. We współczesnym świecie mamy z nimi do czynienia już 

od najmłodszych lat. Najczęściej przygodę dziecka z książkami rozpoczynają rodzice, czytając mu bajki. Kontynuują ją nauczycie-

le, którzy pomagają zrozumieć ich treść, dostrzec istotne szczegóły. Później relację z książkami człowiek musi budować sam i 

myślę, że aby relacja ta była bliska, warto jest zastanowić się, jak ważną rolę odgrywają one w naszym życiu i jak wiele korzyści 

możemy zyskać, czytając je. 

      Moim zdaniem, najważniejszą rolą książek jest rozwijanie wyobraźni. Sam Albert Einstein mówił: ,,Wyobraźnia jest ważniej-

sza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona’’. Ludzie coraz częściej, zamiast przeczytać książkę, idą na łatwiznę, oglądając 

film na jej podstawie. Uważam, że jest to ogromny błąd, gdyż czytając, wizualizujemy sobie opisane wydarzenia. Wygląd bohate-

rów  i miejsc, w których rozgrywa się akcja, zależy nie tylko od opisów autora, ale również od nas i naszej wyobraźni, w przeci-

wieństwie do filmów, w których wszystko jest narzucone i podane jak na tacy. Stawiając się na miejscu bohatera danej historii i 

próbując zrozumieć jego problemy, uczymy się empatii. Kształtujemy również naszą osobowość, zastanawiając się, jak postąpili-

byśmy w danej sytuacji. Dzięki temu otwieramy się na nowe doświadczenia i wyzwania oraz potrafimy spojrzeć na problemy, z 

którymi zmagamy się na co dzień, z innej strony. 

 

 

 

 

 

 

 

     Niezwykle istotne, według mnie, jest również to, pod jak wieloma względami książki poszerzają naszą wiedzę. Podczas czyta-

nia ich utrwalamy zasady ortograficzne i gramatyczne oraz zwiększamy zasób słownictwa, co pomaga ubierać myśli w słowa oraz 

wzbogaca nasze wypowiedzi. Umiejętność wypowiadania się i wyrażania swoich uczuć jest potrzebna nie tylko w szkole podczas 

pisania wypracowań, ale również na co dzień. Ułatwia to budowanie relacji i zapobiega konfliktom. Książki pozwalają nam po-

znawać nowe kultury i zwyczaje ludzi z całego świata, czyli poszerzać swój światopogląd, bez dalekich podróży, które często wią-

żą się z ogromnymi kosztami. Dzięki temu stajemy się bardziej tolerancyjni i lepiej rozumiemy problemy innych. Nowe, a czasem 

nawet kontrowersyjne tematy, które są w nich poruszane, skłaniają do refleksji, głębszego zastanowienia się nad naszym stano-

wiskiem. O tym, jak istotną rolę w poznawaniu świata i uczenia się nowych rzeczy pełnią książki, pisał Stanisław Lem: ,,Książka to 

okno na świat, to promień słońca, który rozświetla ciemne noce, to najlepszy doradca we wszystkich sprawach’’. 

     Nie mogłabym pominąć niesamowitego wpływu książek na nasze samopoczucie i zdrowie. Czytając, dbamy o naszą pamięć. 

Zawiłe wątki wymagają od nas dużej koncentracji i skupienia, aby zrozumieć, o co chodzi w danej historii i się nie pogubić. Ćwi-

cząc w ten sposób mózg, można opóźnić demencję i spowolnić rozwój choroby Alzheimera. W dzisiejszych czasach żyjemy w 

ciągłym biegu i ogromnym stresie. Wystarczy chwila spędzona na lekturze ulubionej książki, aby oderwać się od trosk dnia co-

dziennego, zrelaksować się. 

     Jestem przekonana, że czytanie książek to idealna propozycja na produktywne i przyjemne spędzanie wolnego czasu, gdyż 

dzięki różnorodności poruszanych przez nie tematów każdy, bez wyjątku, znajdzie coś dla siebie.  

     Myślę, że to, jaką rolę odgrywają książki w życiu człowieka, idealnie podsumowują słowa Ignacego Krasickiego: ,,Książka – 

nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania.’’. 
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Katarzyna Miszczak 

Życie w obliczu lęku 

Pierwszego dnia wiosny, gdy zaczęło się już robić ciepło i świecić słońce, grupa znajo-
mych z jednej klasy postanowiła spotkać się na świeżym powietrzu. Wszyscy cieszyli się 

na wieść o nadchodzącym wyjściu, co było całkowicie naturalne, gdyż długo się nie wi-
dzieli. Jednakże wśród licznej grupy była jedna osoba niepodzielająca entuzjazmu reszty. 
Można by pomyśleć, iż powodem tego był stosunek tej osoby do kolegów, natomiast praw-

dą jest, że jedynym prawdziwym czynnikiem był strach.  

Czasem możesz czuć, że boisz się z kimkol-
wiek rozmawiać, a jedyną rzeczą, jakiej pragniesz, 
jest zwinięcie się w kłębek pod kołdrą w swoim łóż-
ku. Pokój może wydawać Ci się jedynym bezpiecz-
nym miejscem tak, że wyjście poza jego granice na-
pawa Cię lękiem. Możesz bać się odbierać dzwonią-
cy telefon z dobrze znanego Ci numeru. Twoja przy-
jaciółka, twój wujek, twój trener może do ciebie na-
pisać wiadomość, podczas gdy ty cały dzień mar-
twisz się, co odpisać tej osobie. Możesz być zapra-
szany na przeróżne spotkania, lecz na samą myśl o 
nich trzęsiesz się ze strachu. Każdy dotyk, objęcie i 
zbliżenie może ponadprzeciętnie naruszyć twoją 
prywatność, przez co czujesz się niebezpiecznie. 

 
To tylko kilka przykładów tego, czego może doświadczać osoba z lękiem społecznym. 

Odważenie się, by wyjść z domu jest w takim wypadku niesamowicie odważnym czynem, jednak w przy-
padku braku motywacji może nie dojść do takiej sytuacji. Aktualna sytuacja w naszym kraju wcale nie po-

maga - nie masz wielu możliwości na opuszczenie czterech ścian. Ciągłe zdalne lekcje przez kamerki coraz 
bardziej Cię ograniczają i blokują przed rozmowami z nauczycielami i rówieśnikami. Zgłoszenie się do od-
powiedzi, pokazanie się, rozmowa w „breakout rooms”, czy nawet powiedzenie słowa „jestem” zaczyna 

przybierać zupełnie inną formę. Przestaje to być zwykła czynność, a z biegiem czasu popadasz w spiralę 
strachu, z której próbujesz się uwolnić.  

 
Nie wiesz, dlaczego tak się dzieje i jaka jest tego przyczyna, więc zadajesz sobie pyta-

nie: Co się zmieniło?    

Gdy otrzymujesz zaproszenie od swoich przyjaciół, z których zawsze się cieszyłeś, twoje mię-

śnie się napinają, a twoje serce natychmiast zatrzymuje się, by zaraz po tym zacząć bić jak sza-

lone. Nie możesz oddychać ani się ruszyć. Próbujesz wykręcić się z tego pomysłu, lecz zaraz 

otrzymujesz kolejne wiadomości:   
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„Nie odczytuje, bo jej się nie chce”, „Jest strasznie leniwy, skoro nie chce z nami nigdzie wyjść”, 

„Chyba nas nie lubi”. 

Ostatecznie zgadzasz się, jednakże w swojej podświadomości marzysz, by to spotkanie nigdy nie 
doszło do skutku. 

Niezależnie, czy jesteś ekstrawertykiem, ambiwertykiem lub introwertykiem i nieważne, czy ten 

problem dotyczy właśnie Ciebie - chcę, byś pamiętał/a, że jesteś niezwykły/a. Codziennie pokonu-

jesz tyle przeszkód i nawet, gdy dopada Cię zmęczenie - nie poddajesz się i wciąż brniesz dalej. 

Wiem, że być może jest Ci ciężko i cierpisz, ale nie poddawaj się. Ptak na gałęzi inaczej śpiewa 

aniżeli ptak zamknięty w klatce, dlatego daj sobie szansę i wyleć z tej pułapki. Z pewnością zajmie 

Ci to trochę czasu, ale wierzę, że w końcu dolecisz do drzewa, z którego będziesz mógł obserwo-

wać świat z błyskiem w oku. Nie będziesz wtedy odczuwać strachu ani lęku i będziesz korzystać z 

życia, według listy swoich pragnień i się z tego cieszyć. Zasługujesz na to.  
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Pandemiczna przemoc. 
- Jak walczyć z wirusem, na którego nie ma szczepionki? -  

Wiktoria Korzecka 

 
Nie włączy kamerki, bo ma podbite oko. Nie włączy mikrofonu, bo w domu awantura. Powie, 
że nie działa. Ale będzie słuchać, chłonąć każde słowo, notować. Dopóki nie przyjdzie jej 
oprawca i nie uderzy pięścią w komputer. A później w nią1. 

COVID-19 towarzyszy nam już ponad rok. Liczba zachorowań wzrasta, maleje, znowu szybuje w górę i 
spada. Doniesienia medialne krzyczą o nowych obostrzeniach, zgonach, szczepieniach i kryzysie opieki 
zdrowotnej. Jednak konsekwencje epidemii są o wiele poważniejsze. W parze z przymusową izolacją idzie 
wzmożona przemoc – ta domowa, rodzinna, której staramy się nie widzieć i nie słyszeć, mimo że dzieje się 
tuż za ścianą.  

Na zakrywaniu ust maseczką skupiliśmy się tak bardzo, że milczymy nawet widząc przemoc. Osiągnęli-
śmy odporność populacyjną na krzywdę, której doświadczają w swoich czterech ścianach ludzie – przede 
wszystkim kobiety i dzieci. Ignorujemy rodziny, w których matka leje alkohol, a ojciec leje ją i dzieci ka-
blem od komputera. O znęcaniu się, biciu, poniżaniu i gwałtach mówimy “sprawy rodzinne”. W rozmo-
wach na ten temat słyszymy, że każdemu czasem puszczają nerwy. Że pewnie sprowokowała, że może 
miał rację, że jeden raz to nie przemoc. A później otwieramy oczy ze zdumienia, bo okazuje się, że sąsiad-
ka, u której były ciągłe awantury, została zadźgana przez męża nożem kuchennym, a córka dobrych znajo-
mych powiesiła się, bo nie wytrzymała skali przemocy psychicznej w domu. Pandemia COVID-19 spotę-
gowała problem przemocy rodzinnej – kraje europejskie alarmują o jej wzroście o 30-50%2. Kiedy społe-
czeństwo jest bierne na akty przemocy, jej sprawcy czują się bezkarni, a ofiary – pozostawione same so-
bie.  

Jednym z przykładów walki z ignorowaniem 

tematu przemocy jest działalność kolektywu 

PLAKACIARY, polegająca na wyklejaniu 

charakterystycznych haseł w przestrzeniach 

miejskich . 

Widzisz przemoc? Reaguj. 

Jesteś ofiarą przemocy? Nie bój się prosić o pomoc. 
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Jeśli widzisz przemoc, zgłoś ją. Policja czy Ośrodki Pomocy Społecznej muszą dostać sygnał, aby za-
jąć się sprawą. Jeśli doświadczasz przemocy, nie bój się prosić o pomoc: 

Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy 
w Rodzinie 

tel. 22 668 70 00 
telefon działa codziennie w godzinach 12:00 - 18:00 
dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

tel. 116 111 
telefon działa przez całą dobę 
można również napisać wiadomość przez stronę internetową: 116111.pl 

Centrum Praw Kobiet 

tel. 600 07 07 17 
telefon działa przez całą dobę 
we Wrocławiu funkcjonuje oddział CPK  

ul. Ruska 46 
tel. (71) 358 08 74 
e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl 

 
Fundacja Feminoteka 

tel. 888 88 33 88 
telefon działa od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00 
fundacja Feminoteka uruchomiła także poradnię mailową: po-

moc@feminoteka.pl 
konsultantki pomagają kobietom i dziewczętom powyżej 15. roku 

życia, oferują darmowe wsparcie prawne i psychologiczne 

Aplikacja "Twój Parasol" 

"Twój Parasol” można pobrać na Google Play i Apple Store 
aplikacja ma dwa tryby działania: ukryty i jawny, ofiara przemocy ma do-

stęp do szybkiego paska z notatnikiem, numerem 112, alertem i mapą 

Aplikacja Avon Alert 

z konsultantkami Feminoteki można też skontaktować się poprzez wiadomość tekstową w aplikacja Avon 
Alert 

pokrzywdzone kobiety lub świadkowie przemocy korzystając z aplikacji uzyskają bezpłatną pomoc – 
przedstawiciele kontaktują się z nimi w ustalonym czasie i wybranym sposobem komunikacji – zosta-
wia się im informację, o której godzinie konsultantki mogą oddzwonić tak, by było to bezpieczne 

 

Pamiętaj, że przemoc domowa prowadzi nie tylko do fizycznych uszkodzeń ciała. Do aktów przemocy 
można zaliczyć również przemoc ekonomiczną, psychologiczną, emocjonalną i seksualną. 

 

 

1fragment tekstu “Równe Szanse” opublikowanego 26 marca 2020 roku na facebookowej stronie Posłuchajcie Uczniów przez 
Wiktorię Korzecką (https://www.facebook.com/posluchajcieUczniow/photos/a.100437501406462/196378251812386/) 

2Badania fundacji HumanDoc 

mailto:cpk_wroclaw@cpk.org.pl
mailto:pomoc@feminoteka.pl
mailto:pomoc@feminoteka.pl
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WIKTORIA KORZECKA 

W tym roku uczennice naszej szkoły dostały na Dzień Kobiet Różową Skrzyneczkę, a wraz z nią – do-
stęp do darmowych środków higienicznych potrzebnych podczas menstruacji. Znajduje się ona w ła-

zience na parterze, na przeciwko sali 28.  

CZYM JEST RÓŻOWA SKRZYNECZKA? 

Różowe skrzyneczki to miejsca, w których znajdują się podpaski i tampony. Oddolna inicjatywa umiesz-
czania ich w przestrzeni publicznej została zapoczątkowana przez dwie wrocławianki. Jej celem jest dąże-

nie do zapewnienia powszechnego dostępu do darmowych środków higienicznych potrzebnych na czas 
menstruacji na równi z mydłem i papierem toaletowym. Brak łatwego dostępu do tego typu środków sta-
nowi dużą przeszkodę w codziennym funkcjonowaniu kobiet i dziewczynek. Szczególnie mocno uderza w 

uczące się dziewczęta, które niejednokrotnie są zmuszone do rezygnacji z zajęć szkolnych*. Właśnie ten 
problem rozwiązują nieduże metalowe 
skrzyneczki w kolorze różowym, wy-

pełnione środkami higienicznymi dla 
kobiet. Drzwiczki zdobi rysunek czer-
wonej kropli, a w środku można znaleźć 

darmowe podpaski i tampony. 

DLA KOGO I PO CO  

JEST RÓŻOWA  

SKRZYNECZKA? 

Dla wszystkich, które tego potrzebują! 
Wiele z nas zapomina czasami wrzucić 

podpaski do plecaka czy torebki. I wła-
śnie tutaj z pomocą przychodzi Ona – 
cała na różowo... Ale w tym miejscu 

należy zaznaczyć, że są wśród nas 
również te dziewczyny, które przez 
cały miesiąc skrupulatnie oszczędzają, 

wyliczają każdy grosz, aby mieć pie-
niądze na środki higieniczne. Są też 
takie, które używają podpasek na prze-

mian z papierem toaletowym, żeby 
choć trochę zaoszczędzić. A te, które nie mogą sobie pozwolić nawet na taką opcję, używają skrawków 
starych ubrań. Z powodu braku środków higienicznych opuszczają zajęcia szkolne, w rezultacie mają za-

ległości, muszą tłumaczyć się z nieobecności. Mimo że dzielimy się między sobą środkami higieny i 
wspieramy, musimy być świadome tego, że wśród nas są też dziewczyny, które się wstydzą. Które wycho-
wano w przekonaniu, że miesiączka i podpaska to temat tabu. Które nie mają żadnej bliższej koleżanki, 
którą mogą poprosić o pomoc. Problem ubóstwa menstruacyjnego dotyczy polskich uczennic. Należy o 

tym głośno mówić, na przekór społeczeństwu, które usiłuje nam wpierać, że rozmowy o miesiączce są 
poniżające, a dostęp do podpasek w miejscach publicznych odbiera godność. 
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JAK BĘDZIE DZIAŁAĆ NASZA RÓŻOWA SKRZYNECZKA? 

Skrzyneczka w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII została już wypełniona podpaskami i tamponami, jed-

nak później to my – uczennice – będziemy uzupełniać ją same, według możliwości. W ramach idei sio-

strzeństwa, zgodnie z hasłem: weź, jeśli potrzebujesz – zostaw, jeśli masz więcej! 

 

 

 

Bardzo dziękujemy radnej Miasta Wrocławia – pani Jolancie Niezgodz-

kiej oraz inicjatorce akcji Różowa Skrzyneczka – Adriannie Klimaszew-

skiej za włączenie naszej szkoły do tego wspaniałego projektu, a także 
Dyrekcji LO 8 za zgodę na zrealizowanie go.  

* W „Raporcie z badania jakościowo-ilościowego przygotowanego dla Kulczyk Foundation” z lute-

go 2021 roku możemy przeczytać, że:  

18% badanych kobiet nie może sobie pozwolić na środki higieny dobrej jakości potrzebne podczas 

menstruacji; 

55% dziewczynek i kobiet dostaje miesiączki niespodziewanie i nie jest do tego przygotowana; 

21% nastolatek musiało zwalniać się ze szkoły z powodu braku środków higienicznych; 

39% kobiet z ubogich domów rezygnuje z zakupu środków higienicznych na rzecz innych wydatków 
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PATRYCJA KOPACKA 

 

WYSTRÓJ WNĘTRZ 

2021 
 

ŻYWE I CIEPŁE BARWY 

Teraz, tak jak i w zimie, królują kolory natury, jednak z nutą orzeźwienia. Wiosna kojarzy nam się zapewne z „odrodzeniem”, 

wszystko się budzi do życia, a świat przepełniają kolory. Tak właśnie powinny wyglądać nasze wnętrza. Wystarczy dodać po-

duszki, koce, wazony czy inne akcesoria w żywych kolorach! Zdecydowanie mistrzami będą: pomarańcz, czerwień, butelkowa 

zieleń, fuksja, róż, fiolet, niebieski, a nawet mix wszystkich kolorów. Do bazowych odcieni tj. czerń czy beż dodajemy coś sza-

lonego i gotowe!  

 

KOMPOZYCJE KWIATOWE I ROŚLINY 

Kwiaty, czyli coś, co jest totalnym hitem wiosennych wnętrz. Trudno się dziwić, skoro dzięki nim 
wszystko nabiera wdzięku i „uśmiechu”. Zapach unosi się w pomieszczeniach i przypomina o słońcu 
oraz wysokiej temperaturze. Czy nie tak powinna kojarzyć się wiosna? - polana pełna kwiatów, przej-
rzyste słońce i śpiew ptaków. Rośliny w każdej odsłonie, czy to wieńce czy bukiety!  
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MOTYWY NATURY 

Wszelkiego rodzaju nadruki z liśćmi, roślinami, kwiatami itd. - to must have. Świetnie prezentuje się to na ścia-
nach w formie tapety, ale także na fotelu, czy dywanie. Musi być to element, który sprawi, że nasze wnętrze bę-
dzie tryskać energią i budzić do życia! To taka odskocznia, która daje zastrzyk kolorów, od mroźnej i białej zimy.  

 
PRINTY 

To kolejny element, bez którego się nie obędzie! Trochę taki „misz masz”, ale czemu nie! W końcu ma być 
pełne szaleństwo. Oprócz zwierzęcych motywów, modne będą też wszelkiego rodzaju wzorki, mazaje, wzory 
geometryczne itd. Wszystko razem połączone, naprawdę, tworzy coś oryginalnego i wcale nie tandetnego. 
Wystarczy dodać poduszki, czy inne drobiazgi, a poczujemy cudowny klimat! 

 

BIEL I ZŁOTO 

Ostatnia już propozycja, dla tych, którzy wolą mini-
malizm i stonowane barwy. Złoto, czyli klasyk kla-
syków oraz biel, to idealne połączenie! Proste, a jed-
nak bogate i eleganckie. Totalna odmiana poprzed-
nich trendów. Po prostu spokój, odpoczynek i od-
skocznia od tłoku zadań, pracy i otaczającego nas 
świata. W końcu taka też może być wiosna. Złoto 
świetnie sprawdzi się w dodatkach, a biel jako baza! 
Oczywiście można dodać czerń czy brąz i nadać 
bardziej surowy charakter.  
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GRAŻYNA WITEK 

KRZYŻÓWKA 

 

Rozwiązanie znajduje się na 29 stronie. 
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Amelia Nowak 

 
 

 
SZWAJCARIA 

 

 

W każdym kraju inaczej wita się przybycie wiosny: 

 
 

W Japonii 3 lutego każdego roku, kiedy przy-
roda zaczyna się budzić do życia, kultywowa-
ny jest zwyczaj zwany mame maki. W skrócie 
jest to rzucanie ziarnami. Tego dnia zwykle 
osoby, które urodziły się w roku, któremu pa-
tronuje ten sam znak co obecnie, zakładają ma-
skę demona. Następnie trzeba rzucić za próg 
szczęśliwe ziarna, zwykle są to ugotowane 
ziarna soi. Japończycy rzucają soją i krzyczą 
"Demony na zewnątrz, dobro do środka". Ziar-
nami można też rzucać w inne osoby. Zwykle 
potem trzeba zjeść tyle rozrzuconych ziaren, 
ile ma się lat, plus jedno dodatkowe za pomyśl-
ny najbliższy rok.  
Inny japoński zwyczaj związany z wiosną na-
zywa się nori maki i polega na zjedzeniu nie-
pokrojonego rulonu sushi. Nie wystarczy tego 
zjeść, trzeba jeszcze być zwróconym w szczę-
śliwym dla danego kierunku świata i odbyć 
posiłek w absolutnej ciszy. Zjedzenie takiego 
ok,. 20 cm rulonu ma gwarantować powodze-
nie w interesach i długowieczność. 

JAPONIA 

W Szwajcarii tak cieszą się z nadejścia wiosny, że organizu-
ją wiosenny festiwal "Sechseläuten". Festiwal organizowany 
jest w trzeci poniedziałek kwietnia - jeśli nie koliduje z 
Wielkim Tygodniem - nad Jeziorem Zuryskim. Przez miasto 
idzie wtedy wielki, kilkutysięczny pochód osób, które że-
gnają zimę. W przemarszu biorą udział przedstawiciele ce-
chów czy wojsko. Ulicami Zurychu jadą też karczmy na 
czterech kółkach, serowarnie czy browary. Kulminacja ob-
chodów następuje, gdy zostaje podpalony kilkunastometro-
wy stos, na które szczycie umieszczony jest bałwan. A nie 
jest to zwykły bałwan, w głowie ma napchane mnóstwo fa-
jerwerków i kiedy po kilkunastu minutach sięgnie jej ogień, 
następuje wielki wybuch i pokaz tychże fajerwerków. 
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CHINY 

Święto wiosny hucznie obchodzą też Chińczycy. Chiński Nowy Rok to najważniejsze święto w ka-

lendarzu, które przypada między końcem stycznia i końcem lutego. Tradycyjnie święto trwa aż 15 

dni, w Chińskiej Republice Ludowej trzy spośród tych dni są wolne od pracy. W czasie obchodów 

organizowane są tradycyjne, noworoczne korowody ze smokami w roli głównej. Za to w wigilię No-

wego Roku domownicy dają sobie prezenty, głównie są to owoce, cukierki lub koperty z pieniędzmi 

 

Świętowanie wiosny to nie tylko wieloletnie tradycje, a również współczesne zwyczaje. W Kanadzie od 

ponad 60 lat urządza się w maju największy na świecie festiwal tulipanów, na którym prezentowanych 

jest ponad milion kwiatów. Tulipany są nie tylko pięknym ukoronowaniem wiosny, ale również symbolem 

przyjaźni między Kanadą a Holandią. Warto wspomnieć również o Annapolis, niedaleko Waszyngtonu - 

co roku w marcu mieszkańcy tego miasta zbierają się, żeby dokonać rytuału palenia skarpetek. Ma to 

zwiastować powrót sezonu rekreacyjnego. 

 

AMERYKA PÓŁNOCNA 
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POLSKA 

Najbardziej znanym, lecz zamierającym już zwyczajem jest topienie Marzanny. Postać ta odnosi się 

do słowiańskiej bogini symbolizującej zimę i śmierć. Niegdyś Marzannę wykonywano ze słomy oraz 

płótna i przyozdabiano barwnymi wstążkami. Tak przygotowaną „pannę” obnoszono po wiosce i 

podtapiano w różnych zbiornikach wodnych, natomiast wieczorem podpalano i wrzucano do wody. 

Tworzono też wielkie ogniska, na których składano witki wierzbowe i leszczynowe, którymi nierzad-

ko okadzano domostwa, by przegonić ostatki zimy. Bardziej zapomnianym świętem jest Gaik, czyli 

obchód dziewcząt oraz młodych chłopców. Młodzież wyposażona w wystrojone wstążkami, kwiata-

mi i błyskotkami gałązki sosny lub całe drzewko, odwiedza domostwa. Zwyczaj ma stanowić powita-

nie wiosny. Z pewnością niewielu spośród nas wie, że Śmigus-Dyngus jest tradycją, która w obrząd-

ku słowiańskim przypadała właśnie na 21 marca. Lanie wodą miało symbolizować oczyszczenie ciała 

i duszy. Podobnie jest również z wielkanocnym zdobieniem jajek, które miały nawiązywać do po-

wrotu wiosny oraz nowego życia. 

Jedną z najbardziej znanych i praktykowanych wśród młodzieży tradycji jest Dzień Wagarowicza. 

Wówczas młodzież szkolna, a nierzadko studenci pozwalają sobie na dzień wolny od edukacyjnej 

pracy. 
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Julia Walenciejczyk 

- GRAMMY’S 2021 - 

W PANDEMICZNEJ RZECZYWISTOŚCI 

 Grammy odbyło się w nieco innej formie, 
część gali odbyła się na świeżym powietrzu i było 

zdecydowanie bardziej kameralnie.  Przy rozdaniu 
nagród pracowały osoby, które wcześniej pracowały 
w sektorze organizacji koncertów i festiwali muzycz-

nych. Ten mały akcent, miał zwrócić uwagę na do-
tkniętych covidem pracowników, którzy utracili swo-
je stanowiska.  

63. rozdanie nagród Grammy już za nami. Choć wydawałoby się, że pandemia mogłaby pokrzyżować pla-
ny gali muzycznych Oskarów, wydarzenie finalnie odbyło się w nocy z niedzieli na poniedziałek 15 marca 

według polskiego czasu. Pierwotnie planowano jego organizację na koniec stycznia, lecz organizatorzy 
zdecydowali się na przełożenie wydarzenia z powodu wysokiej liczby zakażeń w kraju  

Ceremonię poprowadził aktor i komik 

Trevor Noah. Mówi się, że gala należała 

do Beyonce, która zdobywając aż 4 statu-

etki, równocześnie stała się najczęściej 

nagradzaną kobietą w historii całego 

Grammy. Nagrodę za najlepszy album 

uzyskała Taylor Swift, tytułem najlepsze-

go nowego artysty została uhonorowana 

Megan Thee Stallion, nagrodę za najlep-

szy solowy występ otrzymał Harry Styles, 

a kategoria najlepszy album wokalny nale-

żała do Dua Lipy.  

 

Podczas ceremonii nie zabrakło także występów muzycznych. Swoim wykonaniem galę rozpoczął 
Harry Styles z utworem „Watermelon Sugar”. Wystąpiła także Dua Lipa z utworami ze swojej naj-

nowszej płyty. O wykonaniach tej dwójki do dziś mówi się w Internecie. Nie zabrakło także innych 
gwiazd takich jak: Doja Cat, Billie Eilish, Taylor Swift czy Bruno Mars.  

Jak się okazuje Polacy także mieli swój udział w tegorocznym Grammy-
po raz czwarty scena na gali została oświetlona przez lampy, zaprojekto-

wane przez gdyńskich projektantów. 
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KACPER KONIECZNY 

QUIZ  

GEOGRAFICZNY 

Geografia fizyczna Europy 

Sprawdź, czy znasz interesujące fakty dotyczące geografii fizycznej naszego kontynentu. Na kolejnej 

stronie znajdują się odpowiedzi do zadań z krótkim komentarzem. 

1. Najwyższy szczyt Hiszpanii w Europie (Mulhacen 3478 m n.p.m.) znajduje się w: 

a) Górach Iberyjskich 

b) Pirenejach 

c) Górach Betyckich 

 

2. Największy lodowiec Europy jest na: 

a) Półwyspie Skandynawskim 

b) Islandii 

c) Nowej Ziemi 

 

3. Wyżyny Wołyńska i Podolska powstały w wyniku nagromadzenia się utworów: 

a) lessowych 

b) wapiennych 

c) polodowcowych 

 

4. Które Morze jest najpłytsze? (według średniej głębokości) 

a) Białe 

b) Bałtyckie 

c) Azowskie 
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5. Najstarsze skały w Europie odsłaniają się w/na: 

a) Alpach 

b) Półwyspie Kolskim 

c) Wyżynie Naddnieprzańskiej 

 

6. Cieśnina Bosfor w najwęższym miejscu ma szerokość: 

a) 0,75 km 

b) 1,5 km 

c) 5,75 km 

 

7. Wyspy Brytyjskie to archipelag liczący około: 

a) 500 wysp 

b) 2500 wysp 

c) 5500 wysp 

 

8. W których górach wulkany działały jeszcze 10 tys. lat temu? 

a) Grampianach 

b) Reńskich Górach Łupkowych 

c) Sudetach 

 

9. W którym z podanych regionów Europy panują najsurowsze warunki klimatyczne? 

a) Mesecie Iberyjskiej 

b) Wyżynie Mołdawskiej 

c) Nizinie Nadkaspijskiej 

 

10. Muflony pierwotnie występowały w/na: 

a) Grecji 

b) Alpach 

c) Korsyce 
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ROZWIĄZANIA  
1.C  

Mimo iż południe Hiszpanii nie kojarzy się z wielki-

mi górami, tam właśnie (w Górach Betyckich) znaj-

duje się najwyższy szczyt Mulhacen w masywie o 

rzeźbie alpejskiej, Sierra Nevada. Co ciekawe, nieda-

leko pobliskiego szczytu Veleta biegnie najwyżej po-

łożona droga Europy (3380 m n.p.m.).  

Mulhacen jest wyższy o 72 m od dominanty Pirene-

jów – góry Pico de Aneto. Przedłużeniem Gór Betyc-

kich w kierunku wschodnim są wyspy Baleary. 

2.B 

Lodowce współcześnie występują na Płw. Skandynaw-

skim i Nowej Ziemi, jednak największy lodowiec w 

Europie – Vatna – o powierzchni około 9000 km2, znaj-

duje się na Islandii. Lodowce zajmują 12% powierzch-

ni wyspy, która usiana jest również ponad 20 czynnymi 

wulkanami (niektóre działają pod czaszami lodowców). 

 

3.A 

Wyżyny Wołyńska i Podolska powstały wsku-

tek wywiewania sprzed czoła lodowca materiału 

piaszczystego – lessu, na którego podłożu roz-

winęły się czarnoziemy. Less jest szczególnie 

podatny na erozję wodną, dlatego doliny rzek 

(np. Dniestru) są głęboko wcięte, tworząc ma-

lownicze jary. 
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5. B 

Najstarsze skały Europy znajdują się w obrębie naj-

dawniejszej jednostki geologicznej kontynentu – plat-

formy wschodnioeuropejskiej. Odsłaniają się one na 

Półwyspie Kolskim (gnejsy, granitognejsy, łupki kry-

staliczne) i liczą ok. 3,8 mld lat. 

 

 

 

6.A  

Cieśnina Bosfor w najwęższym miejscu ma 

szerokość zaledwie 750 m. Jest jedną z najcia-

śniejszych cieśnin kontynentu (np. szerokość 

Cieśniny Gibraltarskiej wynosi 14 km). 

7.C 

Archipelag Wysp Brytyjskich składa się z ok. 

5,5 tys. wysp. Liczba ta może się jednak trochę 

różnić zależnie od kryterium minimalnej po-

wierzchni „wystającego lądu”. Co ciekawe, 

łączna powierzchnia wysp archipelagu jest nie-

znacznie większa od powierzchni Polski. 

 

8. B 

Względnie do niedawna wulkany działały w Reńskich Gó-

rach Łupkowych. Szczególną aktywność wulkaniczną wy-

kazywały Góry Eifel, gdzie wiele erupcji miało charakter 

eksplozywny. Spowodowało to powstanie tzw. maarów, 

płytkich lejkowatych zagłębień otoczonych wałem z popio-

łów wulkanicznych. Często są one wypełnione wodą, two-

rząc jeziora wulkaniczne np. Laacher See o średnicy 2 km. 
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9.C  

Na Nizinie Nadkaspijskiej panuje klimat kontynental-

ny skrajnie suchy. Roślinność na południu ma charak-

ter pustynny i półpustynny, a gleby przeważnie są za-

solone. Ponad połowę obszaru stanowi depresja 

(największa w Europie) z licznymi słonymi jeziorami. 

Jest to region hodowli owiec i wielbłądów. 

 

 

10.C 

Muflony pierwotnie występowały na Sardynii i Kor-

syce. Przodek owcy był potem introdukowany w wie-

lu miejscach Europy. Na początku XX w. muflony 

sprowadzono w rejon Karkonoszy, aby zwiększyć 

atrakcyjność polowań. Obecnie trudno je spotkać w 

tych górach, ponieważ ich populacja nie przekracza 35 

osobników. 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
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C I E K A W O S T K I 

Nietypowy instrument  

Borys Jelcyn - były prezydent Rosji w latach 

1991 – 1999, tak upił się na jednym z państwo-
wych spotkań, że pomylił perkusję z łysą gło-
wą ówczesnego prezydenta Kirgistanu - Askara 

Akajewa, na której zaczął grać za pomocą łyże-
czek.  

Jaś Fasola ratuje sytuację  

W 2001 roku Rowan Atkinson znany głow-

nie z roli niezdarnego Jasia Fasoli, wybrał 
się wraz z rodziną w podróż do Kenii. Jed-
nak podczas lotu pilot stracił przytomność, 

na pokładzie nie było nikogo, kto umiałby 
sterować samolotem. Wtedy Rowan wszedł 
do akcji, utrzymał samolot na bezpiecznej 

wysokości, do czasu odzyskania przytomno-
ści przez pilota.  

Znalazł sposób jak zmniejszyć cenę mandatu za brak 
biletu! Sztokholmscy „kanarzy” ich nienawidzą!  
 
W Sztokholmie istnieje grupa “Planka.nu - klub jadą-
cych na gapę”, Każdy członek płaci niewielką składkę 
wynoszącą 5$ i jeśli ktoś zostanie złapany bez biletu w 
komunikacji miejskiej pieniądze są wypłacane z kasy 
klubu. Normalny miesięczny bilet na dostęp do transpor-
tu publicznego kosztuję tam ponad 120$ miesięcznie! 
Więc kwota ta jest o 96% niższa. Stowarzyszanie próbu-
je w ten sposób zwrócić uwagę miasta, że każdy obywa-
tel powinien, niezależnie od swojej majętności, mieć 
dostęp do komunikacji miejskiej. 

Nietypowe paliwo  

Chrysler, amerykański producent samocho-

dów z Detroit w 1953 roku próbował wpro-
wadzić innowacje na rynku motoryzacyj-
nym. Rozpoczęli pracę nad samochodem, 

który mógłby być napędzany silnikiem turbi-
nowym, zamiast spalinowego. Charaktery-
styczna budowa silnika turbinowego pozwa-

lała użyć każdego rodzaju paliwa. O firmie 
w roku 1963 dowiedział się ówczesny prezy-
dent Meksyku Adolfo Mateos. W ten sposób 
został kierowcą pierwszego samochodu na-

pędzanego tequilą.  

Kacper Powolny 

1. Ha5+ Kd3 2. He1 e2 3. Kc6
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Kacper Konieczny 

NA SZACHOWNICY 
Końcówki: hetman vs pionek na 6 i 7 linii 

Dosyć często zdarzają się sytuacje, gdy jedna ze stron uzyskuje znaczną przewagę (np. hetmana), a druga 

desperacko próbuje doprowadzić piona do pola promocji. Gdy pionkowi niewiele brakuje do osiągnięcia 

tego celu, pojawiają się często kłopoty z oceną pozycji i planem dalszej gry dla obu stron. Zobaczmy za-

tem, w jakich okolicznościach może strona silniejsza odnieść zwycięstwo, a w jakich strona słabsza może 

liczyć na remis. 

Gdy król strony silniejszej jest blisko piona, może łatwo powstrzymać jego marsz we współpracy z hetma-

nem. Trudności pojawiają się, gdy monarcha jest oddalony od teatru akcji. Wtedy hetman może pokonać 

króla i pionka w dwóch przypadkach: 

• Hetman zajmuje pole promocji, tym samym unieruchamiając piona. Król strony 

silniejszej spokojnie przyjdzie z pomocą. 

• Hetman zmusza króla strony słabszej do wejścia przed pionka. Ponieważ pionek 

nie może chwilowo wykonać ruchu, gracz z przewagą rusza się królem. Cała sekwen-

cja powtarza się do momentu, gdy król strony silniejszej dotrze do wrogiego piona. 

Posunięcie białych 

Biały szybko kończy partię, zajmując hetmanem pole promocji. 

1. Ha5+ Kd3 2. He1 e2 3. Kc6 i czarny nie może zapobiec marszowi białego króla ku pionowi Ke3 4. Kc5 Kd3 5. Kd5 Ke3 6. Kc4 

Kf3 7. Kd3 i pion jest stracony. 
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O ile w przypadku piona na 6 linii strona silniejsza prawie zawsze wygrywa, o tyle jeśli pion jest na 7 linii, 

to sprawy mogą przybrać zupełnie inny obrót. 

Biały wygrywa partię, stosując metodę szachowania króla, aż wejdzie on przed piona. Wtedy biały ruszy 

swojego króla, który, w toku powtarzania sekwencji ruchów, będzie się powoli przybliżał do czarnego 

piona. 

1. Hb4+ Kd1 Inaczej biały hetman „wskoczyłby” na e1. 2. Hd4+ Kc2 3. He3! Hetman wkrótce zmusi 

króla do wejścia przed piona. Kd1 4. Kd3+ Ke1 5. Kb7 Biały król stopniowo będzie się przemieszczał w 

kierunku czarnego piona. Kf2 Biały teraz powtarza cały proces aż jego król dopadnie piona. 6. Hd2 Kf1 

7. Hf4+ Kg2 8. He3! Kf1 9. Hf3+ Ke1 10. Kc6 itd. 

Posunięcie białych 

Pewne trudności może sprawić stronie z hetmanem pion c lub f. 

Posunięcie białych 
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1. Hg3+ Kh1! Prowadzi do remisu. Marsz króla oznacza pat, natomiast szachowanie hetmanem nie 

przynosi skutku. 2. He1+ Kg2 3. Hd5+ Kg1 (oczywiście nie Kg3?? 4. Hh1 z wygraną). Groźba pro-

mocji piona sprawia, że biały nie może sprowadzić króla, tak więc gra kończy się remisem.  

Poniżej znajduje się kilka pozycji z końcówką hetman kontra pionek. Spróbuj najpierw ocenić, jaki 

będzie wynik partii, a następnie rozegraj je na szachownicy ze znajomym lub komputerem. We 

wszystkich pozycjach białe są na posunięciu. Powodzenia! 

*link do strony, gdzie można rozstawić dowolną pozycję i pograć z komputerem: 

https://lichess.org/editor/8/8/8/8/8/8/8/8_w_-_-_0_1  

1. Hb5+ Ke1 2. He5+ Kd2 3. Hf4+ Ke2 4. Hd4+ Kd2 5. Hf3! Ke1 6. He3+ Kf1 7. Kb7 Kg2 8. He2 Kg1 

9. Hg4+ Kh2 10. Hf3 Kg1 11. Hg3+ Kh1! I biały nie może zbić piona z powodu pata. Natomiast szachow-

anie króla np. 12. Hh3+ Kg1 prędzej czy później doprowadzi do powtórzenia ruchów/pozycji, czyli remisu. 

W wielu końcówkach wyjątkowy charakter mają piony skrajne. Podobnie jest w przypadku końcówek het-

man vs pionek. 

Posunięcie białych 

https://lichess.org/editor/8/8/8/8/8/8/8/8_w_-_-_0_1
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