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Mimo, że wakacje są okresem relatywnie krótkim, często wracając po nich do
szkoły nie umiemy poznać naszych znajomych z klasy, czy nawet samego siebie.

Na nowy rok szkolny staramy się odświeżyć nasze relacje, grupy na
messengerze czy samych siebie, przez co może nam się zdarzyć nieco za długo
zapatrzeć w lustro, kiedy przez głowę przechodzą nam pytania odnośnie tego

kim tak naprawdę jesteśmy. 
Mamy jednak nadzieję, że nie zostaniecie w tym, nieco niepewnym, ale za to
jakże odkrywczym klimacie na długo i otworzycie się na nieco inne odbicie

rzeczywistości, gdyż prezentujemy wam najnowszy numer gazety szkolnej, w
którym my również niejako odkrywamy siebie. Wraz ze świeżą redakcją i

nowymi pomysłami nam również zdarzyło się na chwilę zapatrzeć w lustro życia
i przychodzimy do was z tym co z niego wyciągnęliśmy. A jakie perspektywy
czekają na was w środku tego numeru? Żeby się tego dowiedzieć, musicie

zajrzeć nieco głębiej w to jakże zagmatwane lustro przenikające przez
różnorodne warstwy otaczającej nasz rzeczywistości. 

 
 

Redaktor naczelna Twardo po Ziemi
Gabriela Mamaj

Kilka słów naczelnej
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Co poszło najlepiej?
74 osoby trafnie zaznaczyły, że pani 
 Malina Kołosowska nie ma sześciorga
dzieci. Jednak 56 ankietowanych
założyło, że ma - i że poprawną
odpowiedzią jest raczej to, że nie lubi
podróżować lub nie lubi oglądać
kryminałów i filmów policyjnych.

Co było największym wyzwaniem?
Myśleliście, że pani Aleksandra
Wolnicka nie lubi hip-hopu, co? A
jednak, lubi! I w wolnym czasie lubi się
wspinać. Natomiast nie śpiewa w
chórze (jedynie 33 prawidłowe
wskazania!).

Kolejnym wielkim  zaskoczeniem
zapewne jest informacja, że pani
Marta Romańczuk była na
Antarktydzie i że umie grać na
skrzypcach – ale nie lubi gotować
(jedynie 38 poprawnych odpowiedzi na
129).

Pani Możdżeń-Marcinkowska ma
mopsa o imieniu Yoda oraz pracuje w
naszym liceum drugi rok i tylko 30%
wytypowało słusznie, że nie trenuje
siatkówki.

Enigmą okazała się również pani
Ewelina Kielesińska, bowiem 69%
uczniów typowało, że nie lubi książek
historycznych

Belfry 

 lub nie wierzyło, że ukończyła studia z
Materiałów Niebezpiecznych i
Ratownictwa Medycznego –
tymczasem nieprawdziwą była
informacja, że jej córka ma na imię Ola.

 90 rozwiązujących quiz uznało, że
pani Danuta Fertak nie lubi
podróżować lub  nie lubi śpiewać –
otóż – lubi. Niestety nie ma
cudownego psa. 

Przy pani Adrianie Sadowskiej
zupełnie nie umieliście się zdecydować
– nie ma papugi (45 głosów)? Nie gra w
LoLa (47)? Niemożliwym jest by grała w
piłkę nożną na mistrzostwach
województw (41)? Prawidłową (czyli
fałszywą) była informacja o papudze.

Z kolei przy pani Justynie
Stankiewicz nie umieliście się wybrać,
czy nie ma rotwailera (tę odpowiedź
jako fałszywą wskazało 46 osób ) czy
nie trenowała boksu (47 wskazań). Ci
którzy uznali, że nieprawdziwa jest
informacja  o psie, mieli rację.
Pozostali głosujący  uznali, że pani
Justyna na pewno nie lubi pracy w
ogrodzie. Otóż lubi!

36% osób trafnie wskazało, że pani
Iwona Gruszecka nie zorganizowała
4 Zimowych Szkół Matematycznych,
natomiast 34% nie wierzyło, że pani
Iwona zdała egzamin na 4 kyu w
obliczeniach na sorobanie. Błąd!

Niedawno, z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klas
pierwszych, mogliście wziąć udział w zabawie „Czy znasz swoich
belfrów?”. Polegała ona na rozwiązaniu quizu i wytypowania, która
z trzech informacji o danym nauczycielu jest fałszywa. Teraz pora
na podsumowanie.
Średni wynik osiągany w teście wynosił 7.8/21 co potwierdza fakt,
że nauczyciel to istota tajemnicza i zaskakująca.



Nieźle poszło przy typowaniu
fałszywej informacji o pani Joannie
Stefańskiej. Tak, słusznie
zauważyliście, nie lubi romansów!
48% ankietowanych wskazało dobrą
odpowiedź, choć ponad połowa
wierzyła raczej, że nasza pani
pedagog nie słucha podcastów
kryminalnych lub nie lubi literatury
faktu! Słucha i lubi.

Większość uczniów prędzej uznałaby,
że pan Andrzej Wagner nie lubi
pracy w szkole lub że nie pracuje przy
realizacji nagrań, niż że nie przebył
trasy ironmana (tylko 43%osób
wybrało tę informacje jako fałszywą).
Pora to zmienić? 😊

37% ankietowanych wiedziało, że
pani Dorota nie ma tylko jednego
psa, natomiast niewiele mniej
zakładało, że nie interesuje się
polityką lub nie lubi kryminałów Agaty
Christie. Otóż - interesuje się. Lubi.

Ponad połowa ankietowanych prędzej
była skłonna założyć, że pan Konrad
Jaskulski nie ma wielu roślin w domu
lub że nie pija kawy, niż że nie grywa
w  wolnym czasie na komputerze.
Tymczasem nie grywa.

Większość z was nie dowierzała, że
pani Małgorzata Orzeł ma prawo
jazdy na traktor (53 głosy wskazujące
tę informacje jako fałszywą! Błąd!).
Jednakże 51 osób trafnie wskazało na
to, że pani Małgorzata nie jest
wegetarianką.
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Niespodzianka!
Pani Patrycja Sopińska nie grywa w
gry komputerowe, ale założyło tak
jedynie 37% ankietowanych.
Większość uważała, że nie lubi grać w
squasha (53 wskazania).

47% ankietowanych wiedziało lub
przeczuwało, że pani Monika
Zientarska nie pasjonuje się wcale
rowerami, choć sporo osób
podejrzewało też awersję do kawy
(36%).

W szkole musi być jednak znana
awersja pani Aleksandry Korczak
do jagodzianek z Grzybków, bo 44%
ankietowanych trafnie wskazało tę
odpowiedź, natomiast ponad połowa
pytanych uznała, że niemożliwe jest,
by pani profesor miała kilka żółwi, ale
wszystkie jej uciekły, albo że czuje
nienawiść do sportów zimowych.
Tymczasem - ciekawe jak potoczyły się
losy żółwi… I na saneczki czy curling
lepiej pani Korczak nie zabierać.

Większość osób odpowiadających na
pytania słusznie podejrzewała, że
pani Tylińska nie pasjonuje się
robotkami ręcznymi, ale sporo osób
wskazało złą odpowiedź, uznając, że
sprzęt komputerowy na pewno nie
jest przez nią traktowany z czułością.

Ponad połowa ankietowanych nie
wiedziała, że pani Layla umie mówić
po arabsku, ale 46% trafnie wskazało,
że pani profesor nie ma czterech
córek. Trudno uwierzyć, że po
ostatnim szkolnym biegu 17 osób
założyło, że nie uprawia żadnych
sportów….
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Anna Wróbel – cóż…Bardzo dziękuję
niemal połowie ankietowanych, którzy
podejrzewali, że umiem wykonać
tailwhip na hulajnodze. Obiecuję się
nauczyć!

Wisienka na torcie. Czy nasza pani
dyrektor ma prawo jazdy na motocykl?
56% ankietowanych uważa że tak.
Niestety, niesłusznie. Pani dyrektor
lubi szydełkować i marzy o podróży do
Kraju Kwitnącej Wiśni.

P. Anna Wróbel

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w ankiecie – zarówno tym,
którzy postanowili uchylić rąbka
tajemnicy na swój temat, jak i tym,
którzy rozwiązali test.

Mamy nadzieję, że wspólna zabawa
dostarczyłam wam trochę radości i
pozwoliła zauważyć, że nauczyciel też
człowiek. Czasem zresztą bardzo
ciekawy 😉
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Często naszą ciemną stroną jest
potencjał, którego nie
wykorzystujemy. Właśnie przez strach
z trudem przyjmujemy komplementy,
czy pochwały na nasz temat. 

Powinniśmy pamiętać, że jedyne na
co mamy wpływ, to na to, jak my
reagujemy, co my mówimy, co my
myślimy i czujemy. Dopóki nie
zaakceptujemy cech, które na siłę
oderwaliśmy od siebie, będą się one
uzewnętrzniać w relacjach z innymi.
Odwołując się do teorii lustra
możemy wykonać proste ćwiczenie.
Kiedy złapiemy się na opowiadaniu
negatywnych rzeczy o innych,
możemy sobie wyobrazić, jakby było,
gdybyśmy wycięli te wszystkie: on, ona
oni… i tak naprawdę usłyszeli samą
historię – swoją historię, ponieważ to
jest zawsze opowieść o nas samych, o
tym, co nas w sobie irytuje, do czego
boimy się przyznać, czego nie lubimy i
co chowamy przed światem

Polega ona na dostrzeganiu w innych
naszych własnych cech. Tych, które
próbujemy ukryć lub się ich wyprzeć.
Teoria lustra działa jednak w dwie
strony. Jedna z nich to sytuacja, w
której zachowania innych osób nas
drażnią czy złoszczą, co może
wskazywać, ze sami nie lubimy tych
cech w sobie. Druga natomiast
odwołuje się do ludzi, których
podziwiamy. 

To co w nich widzimy jest również
naszym potencjałem, do którego z
powodów naszych lęków i
ograniczających przekonań nie mamy
dostępu. Jeśli oceniamy czyjeś
zachowania, to znaczy, że sami nie
znosimy czuć tego w sobie. Jako
przykład dajmy sytuację, w której
zaczynamy czuć zazdrość, nie
znosimy tego uczucia, zaczynamy je
tłamsić i ukrywać w sobie. Jednak gdy
spotykamy kogoś kto jest o coś
zazdrosny, krytykujemy go oraz
zaczynamy oceniać i analizować jego
zachowanie. A tak naprawdę
krytykujemy również swoją część,
której nie lubimy odczuwać. Zdarzają
się także sytuacje, w których
podziwiamy kogoś i mówimy w
myślach: „jaka ona jest mądra, a on
jaki odważny”, nie zauważając tego w
sobie. Trudno nam mówić dobrze o
nas samych. Dużo łatwiej jest nam
sprawić komplement przyjaciółce,
dziewczynie, chłopakowi, czy komuś z
rodziny. . 

Świat i ludzie to Twoje odbicie 
Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego towarzystwo niektórych
osób działa nam na nerwy?  Dlaczego oceniamy czyjeś
zachowania? Lub z jakiego powodu kogoś podziwiamy lub się nim
zachwycamy. Odpowiedzią na te pytania może być teoria lustra. 

Maja Kwiecień



Muzyka towarzyszy nam od początków naszego życia. Z śpiewania
piosenek w przedszkolu, przechodzimy do nucenia ulubionych kawałków
gdy piszemy wypracowania czy wracamy do domu. Nawet wchodząc do

sklepu słyszymy zwykle melodyjne granie gitary w tle. Każdy z nas ma
utwory których można słuchać całymi dniami (dopóki nam się nie znudzą i

znienawidzimy ich do końca naszego życia (jeśli jesteś z redakcji to
możesz usunąć to co jest w nawiasie, rób wedle uznania)). To jakiego typu
muzyki słuchamy wpływa również na naszą osobowość, ponieważ wraz z
podgrupami muzycznymi powstają rozmaite subkultury. Pytanie „Czego

słuchasz?” we wstępnych etapach znajomości nie jest chyba nikomu obce.
Chcąc poznać jakiej muzyki słucha się w naszej szkole i poza nią,

przeprowadziłam ankietę na którą odpowiedziało aż 100 osób. Zadałam
cztery pytania (o ulubionego wykonawcę i piosenkę, najbardziej słuchany

album i piosenkę wszech czasów) na podstawie których ustaliłam
najczęściej słuchane gatunki w naszej szkole. Spójrzmy więc w lustro i

zobaczmy nasze muzyczne odbicie.
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Muzyczne odbicie naszej szkoły



NIEZALEŻNA

Najwięcej osób które wypełniło ankietę słucha muzyki niezależnej oraz alternatywnej.
Ten gatunek jest trudno jednoznacznie określić ponieważ jest on ogromny. Z jednej
strony, jest to muzyka robiona w garażu ze znajomymi i wrzucana na serwisy
streamingowe (takie jak soundcloud). Wiele z tych wykonawców zwykle nie zyskuje
popularności rodem z Hollywood i po prostu chce się podzielić swoim dziełem w
oderwaniu od popularnej komercjalizacji przez wytwórnie. Nie znaczy to jednak, że
jest on nie popularny ani że zespoły z tego gatunku nie są znane na całym świecie.
Większość słuchaczy tego gatunku lubi go za indywidualność. Piosenka której nie
słyszymy na codzień, w samochodowym radiu a później w sklepie spożywczym, da
nam poczucie nowości i oryginalności. Przechodząc do wyników ankiety, każdy z nas
chyba chociaż raz w życiu słyszał o The Neighbourhood albo o Gorillaz, które
zdobyły światową sławę i grają w słuchawkach naszych uczniów. Indywidualni artyści
i artystki których słychamy w ciągu naszego dnia to między innymi Tom Odell i
Marie Ulven znana jako Girl in red.
Polecana piosenka na dzisiaj z muzyki niezależnej: „Another Love” autorstwa
Toma Odell’a
Polecany album na ten tydzień z muzyki niezależnej: „I love you” autorstwa the
Neighbourhood

ROCK

Ten również szeroki gatunek muzyczny jest drugim najczęściej słuchanym przez
osoby z naszej szkoły. Początki tego stylu można datować na lata 40 dwudziestego
wieku. Czerpie on z blues’a i muzyki country. Ten styl muzyczny zaczynał wraz z
Elvisem Presley, Beatels’ami aby móc się przekształcić w styl zespołu Queen,
glam rock David’a Bowiego i ustanowić fundamenty punk’u, nowej fali lub grunge’u.
Rock mimo swojej „starości” jest nadal gatunkiem ewoluującym oraz zdobywającym
nowych fanów ii fanki, co jest zasługą takich zespołów jak Måneskin, który nadal
zyskuje na popularności. Dzięki mnogości podgatunków rocka można go słuchać
praktycznie na każdym kroku, nie ważne czy jest to bieg na uciekający pociąg czy
czytanie książki (do tego szczególnie polecam „Riders on the storm” zespołu The
Doors). Osoby z naszej szkoły najczęściej słuchają wcześnie wspomnianego zespołu
z Włoch czyli Måneskin który w tym roku zagościł na Openerze, Queenu ale
również polskiej klasyki jaką jest Mannam. 
Polecana piosenka na dzisiaj z muzyki rockowej: „Wonderwall” autorstwa Oasis
Polecany album na ten tydzień z muzyki rockowej: „Teatro d’ira” autorstwa
Måneskin
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METAL

Drugim gatunkiem popularnym w naszej szkole jest metal. Tak jak każdy gatunek,
jest on dosyć rozległy lecz w przeciwieństwie do muzyki alternatywnej ma
wymagania które trzeba spełnić. Powstały z hard rocku i rocku progresywnego, jest
znany z głośnego brzmienia, długich gitarowych solówek oraz głębokich dźwięków.
Na początku była głównie znana w Europie dzięki między innymi zespołom takim jak
Judas Priest, później spopularyzowana w Stanach Zjednoczonych przez na przykład
znanej na całym świecie Metalica. Oprócz tego legendarnego zespołu do
wpływowych w tym nurcie należy też między innymi Iron Maiden . Metal przeżywał
swój rozkwit w latach 80, gdy powstał klasyczny strój metalowca- zazwyczaj długie
włosy, skórzane kurtki, wysoki buty i ćwieki. Początkowo była mało zróżnicowana-
zwykle metalowcami byli biali młodzi mężczyźni- ale od paru dekad do społeczności
zaczęły dołączać kobiety i osoby o różnych kolorach skóry. To powoduje, że ta
kultura istnieje do dziś mimo zmiany millenium. Osoby z naszej szkoły najczęściej
słuchają zespołów takich jak Rammstein lub Korn. Jeśli chodzi o indywidualnych
wykonawców to są to Ozzy Osbourne oraz Alice Cooper. 
Polecana piosenka na dzisiaj z muzyki metalowej: „Master of puppets” Metalica
Polecany album na ten tydzień z muzyki metalowej: „Number of the Beast”
autorstwa Iron Maiden

TO NIE WSZYTSKO

Tyle ile osób tyle gustów muzycznych, ulubionych piosenek i gatunków. Na nasze
podium prawie dostał się rap i hip-hop oraz pop które były na równi pod względem
popularności wśród osób z naszego liceum. Zdecydowanie ulubionym raperem
wśród ankietowanych jest Taco Hemingway, a ulubioną artystką została Taylor
Swift której albumu „Midnights” będzie można słuchać już od 29 października.
Ciągłą popularnością cieszy się też k-pop, który każdemu, chociaż z nazwy, jest
znany już od paru lat. Muzyka klasyczna wcale nie umarła i nadal słuchamy gry na
klawiszach fortepianu czy operowego głosu śpiewaków. Obok niej ex aequo
uplasowała się muzyka elektroniczna wraz z piosenkarką Marina and the
dimonds na czele. 
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PARĘ KAWAŁKÓW OD
REDAKCJI

„Your love”- HAERTS
"Scheldrede van Loki" - Kveda

„Ivy”- Frank Ocean
„Gymnopédie No.1”- Erik Satie

„Yöt”- Arppa
„On Faux Nem”- Lupe Fiasco 

„Girl With One Eye”- Florence + the
Machine

„Safe and sound”- Capital Cities
 
 
 

Maja Gutowska
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W mitologii jest świetny przykład owej
„obsesji”. Narcyz, piękny i waleczny
myśliwy, w którym kochały się
wszystkie nimfy leśne doświadczył
zguby patrząc w taflę wody. Gdy
zobaczył swoję odbicie, oszalał.
Zakochał się w sobie i już nigdy nie był
taki sam jak wcześniej. Stąd
określenie „narcystyczny” czyli
człowiek zapatrzony w samego siebie,
zachwycony sobą i za wszelką cenę
potwierdzający swoją doskonałość i
wyjątkowość, kosztem innych.

Naukowcy Jean Twenge i Keith
Campbell wydali w roku 2008 książkę
pod tytułem „Epidemia narcyzmu”, w
której zwracają uwagę, że osoby
urodzone po 1980r. są znacznie
bardziej narcystyczni niż pokolenia
wcześniejsze. Autorzy przewidują
również, że sytuacja będzie się
pogarszać, a cechy osobowości
narcystycznej będzie przejawiać coraz
większa liczba ludzi na świecie.

Niebagatelny wpływ na to zjawisko ma
internet. Jest dużo artykułów o
negatywnym wpływie mediów
społecznościowych na zdrowie
psychiczne

Podobnie jak macocha z „Królewny
Śnieżki” ludzie od niepamiętnych
czasów poszukiwali potwierdzenia
swojej wartości, brali udział w
walkach, zdobywali umiejętności, gdy
zaś chodziło o cechy zewnętrzne,
przyglądali się w swoim odbiciu.
Początkowo zwierciadłem pewnie była
tafla wody, później, jak podają źródła
historyczne, wypolerowane kamienie
(ponad 6 tys. lat temu). Pierwsze
szklane lusterka wykonano w
starożytnym Rzymie. W baśniach i
legendach lustra też miały szczególne
właściwości. Raz można było nimi
zwalczyć bazyliszka, służyły złej
macosze królewny Śnieżki, bądź
wykrzywione przez diabła miały moc
wynaturzania wszystkiego co dobre i
wyolbrzymiania tego co złe, a
pokruszone niszczyły serca, jak
czytamy w baśni o Królowej Śniegu. 

Warto zauważyć, że poszukiwanie
własnego odbicia niekoniecznie
musiało wymagać użycia fizycznego
przedmiotu, jakim jest lustro. W
psychologii, mówimy o zwierciadle
społecznym, czyli zdobywaniu wiedzy
o sobie z komunikatów wysyłanych
przez ludzi dookoła. Małe dzieci
przychodząc na świat nic o sobie nie
wiedzą, idopiero w spojrzeniu i dotyku
opiekunów rozpoznają siebie i swoją
wartość. Jest to społeczny,
przystosowawczy i potrzebny proces,
dopóki nie staje się obsesją.

Lustrzane odbicie rzeczywistości
we współczesnej kulturze mediów
społecznościowych. 
 
„Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest
najpiękniejszy w świecie” - Królewna Śnieżka, Bracia Grimm 
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 a przede wszystkim na adekwatne postrzeganie siebie i swoich możliwości. Częste
wstawienie swojego selfie, oczekiwanie na ocenę, aranżowanie przestrzeni do zdjęcia
by wyglądała doskonale, i byśmy my w niej wyglądali idealnie zakłamuje
rzeczywistość. Inni zaczynają widzieć nas nierealistycznie, a co gorsza my sami już
powoli możemy przestać wiedzieć jacy jesteśmy naprawdę. Fizyczne lusterka
zastępuje się mediami. Obecnie często patrzymy na ludzi, o kompletnie innej
budowie, genach i w filtrach, jak w lustro. Porównujemy się, widzimy wszystko czego
nam brakuje. Patrzymy obsesyjnie na ludzi w internecie jak w lustro, zakrzywione
zwierciadło Królowej Śniegu, tym razem pokryte filtrami.  

Aleksandra Plewczyńska
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Czy neurony lustrzane występują
tylko u ludzi?
Jak się okazało na początku lat 90. XX
wieku, człowiek nie jest jedynym
stworzeniem posiadającym komórki
nerwowe działające w ten sposób.
Włoski neurofizjolog, Giacomo
Rizzolatti, zaobserwował ten proces w
mózgu jeszcze jednego, najbardziej
podobnego do nas zwierzęcia -
małpy. Podczas badań
przeprowadzanych na makakach
zauważyli, że w momencie kalkowania
zachowań, w głowie małpy, za każdym
razem do działania budzi się ta sama
grupa neuronów. W ten sposób
zostały one mianowane lustrzanymi,
nawiązując do ich roli.

W jaki sposób polepszyć działanie
neuronów lustrzanych?
Odpowiedź na to pytanie jest
zasadniczo łatwa. Wystarczy
rozmawiać! Aktywne konwersacje
zarówno ze znajomymi z klasy,
sąsiadami, kierowcą w Uberze czy
kelnerką w restauracji, w pewien
sposób “zmuszają” nas do
obserwowania zachowań,
przewidywania i reagowania na
wysyłane sygnały, oraz empatycznego
podejścia względem rozmówcy. Jako
dodatkowy etap neuronowego
treningu, warto regularnie sięgać po
książki

Czym są neurony lustrzane?
Typowo naukowa definicja neuronów
lustrzanych mogłaby brzmieć
następująco: są to grupy komórek
nerwowych, które uaktywniają swoje
działanie w momencie wykonywania
aktywności bądź czynności oraz
zaobserwowania ich u innych
osobników. Czy zdarzyło wam się
kiedyś „zarazić” ziewaniem, mimo
że wcale nie odczuwaliście
zmęczenia? Albo zaśmiać się z żartu
tylko dlatego, że rozbawił pozostałe
osoby w towarzystwie? Takie działanie
podejmujemy właśnie dzięki tym
neuronom. Podpowiadają nam one
bowiem, kiedy warto powtórzyć to, co
przed chwilą dostrzegliśmy w
zachowaniu u kogoś innego.

Oprócz kopiowania zachowań,
neurony lustrzane mają jeszcze jedną,
istotną w naszym życiu, funkcję:
pozwalają nam one nie tylko
naśladować, ale także odbierać i
rozumieć działanie innych osób. To z
kolei sprawia, że możemy na nie
odpowiednio reagować. Gdyby nie
neurony, nie potrafilibyśmy
odczytywać emocji, co mogłoby
skutkować złą interpretacją i
nieodpowiednią odpowiedzią z naszej
strony. Tutaj na ratunek wchodzi,
budzona również przez neurony
lustrzane, istotna w życiu każdego
człowieka, empatia.

Naturalne lustro 
Chyba wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że biologia jest
skomplikowanym elementem nauk przyrodniczych. Organizmy
żyjące na naszej planecie są skonstruowane w sposób złożony,
pełen tajemniczych komórek, tkanek czy związków. Niektóre z
nich potrafią zaskoczyć człowieka swoim istnieniem i funkcją.
Jednym z tych elementów jest nasze naturalne, biologiczne
zwierciadło, czyli tzw. neurony lustrzane.
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oraz zaglądać na Netflixa w
poszukiwaniu seriali (najlepiej
wielowątkowych). Dzięki nim możemy
obserwować różne zachowania
względem różnych emocji, i uczyć się
ich.

Mimo że są niezauważalne na codzień,
neurony lustrzane pełnią niezawodną
funkcję na każdym kroku naszego
funkcjonowania. Pozwalają nam
interpretować reakcje innych osób,
doradzają nam odpowiedź, budzą w
nas empatię i pomagają dostosować się
do sytuacji. Warto więc o nich pamiętać
i dbać o nie, a przede wszystkim
korzystać z nich. Matka natura dała
nam bowiem takie zaczarowane
zwierciadło nie bez powodu :)

Kamila Darczyńska
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Stacja końcowa to Warszawa Okęcie
PKP, dochodząc do niej poprzez
równoległe poprowadzenie linii przez
Mordor, równolegle do Wołoskiej.
Wariant B w znaczącym stopniu różni
się od swojego poprzednika. Trasa
poprowadzona jest przez Wilanów, a
dokładniej dość wczesne odbicie na
Augustówkę i powrót w stronę
Służewca ulicą Gołkowską. Przebieg
przez chwilę idzie na wysokości Doliny
Służewieckiej, a następnie zmierza w
stronę stacji Wilanowska, gdzie łączy
się z I linią metra. Później już prosta
droga ulicą Domaniewską do stacji
końcowej Służewiec.

I etap, który po ukończeniu II linii
metra, zostanie zbudowany
rozpoczyna się na stacji Stadion
Narodowy, a kończy na stacji Gocław.
Od Stadionu III linia przebiega przez
stacje takie jak Dworzec Wschodni,
Mińska (u zbiegu ulic Podskarbińskiej i
Mińskiej), Rondo Wiatraczna,
Ostrobramska (skrzyżowanie
Ostrobramskiej, Zamienieckiej i Gen.
A. E. Fieldorfa „Nila”) oraz Jana
Nowaka Jeziorańskiego, która znajdzie
się dość niedaleko poprzedniej stacji.
Końcowa stacja pierwszego etapu to
Gocław, która powstanie przy ulicy
Gen. T. Bora-Komorowskiego i Gen. A.
E. Fieldorfa „Nila”. Stacja Techniczno-
Postojowa ma powstać przy Koziej
Górce na Rembertowie. 

PRZEBIEG POZOSTAŁYCH ETAPÓW
II etap ma odpowiednio wariant A i
wariant B. Ich cechą wspólną jest
tunel pod Wisłą
 w okolicach Mostu Siekierkowskiego.
Następnie wariant A przechodzi przez
Siekierki oraz Sielce i trafia w okolice
ulicy Dolnej i Chełmskiej. Dołączenie
do I linii następuje na stacji
Racławicka. 

III Linia Metra w Warszawie
JAKI PRZEBIEG BĘDZIE MIAŁA NOWA LINIA METRA?

 

Źródło: metro.waw.pl



OGROMNE WĄTPLIWOŚCI
DOTYCZĄCE III LINII METRA
Podczas zaprezentowania planów
budowy III linii pojawiły się liczne
wątpliwości dotyczące sensowności
owej inwestycji. 

Jedną z nich jest czas przejazdu. Jak
podaje Metro Warszawskie podróż z
M3 Gocław do M2 Świętokrzyska ma
zająć 17 minut (licząc 1,5-minutową
przesiadkę na stacji Stadion Narodowy).
Konkurencyjny czas dojazdu do
Centrum oferowałyby tramwaje, a
inwestycja w ten środek transportu
kosztowałaby 10 razy mniej. Ten
kierunek oznaczałby się małą
efektywnością względem wydanych
pieniędzy.

Druga wątpliwość to łuki, które dość
często występują na III linii. Podczas
przebywania ich przez pociąg zużywają
się szyny i koła, ze względów
kinematycznych rośnie zużycie energii
elektrycznej oraz zmniejsza się
prędkość.

Trzecia niepewność dotycząca tego
projektu to znaczące obciążenie I linii, a
w szczególności przejścia między M1 a
M2 na stacji Świętokrzyska, które
aktualnie jest przepełnione. 

DLACZEGO WARSZAWA BRNIE W
LINIĘ NA GOCŁAW?
Pewnie zauważyliście już to, iż
Warszawa koniecznie chce wybudować
linię metra właśnie na Gocławiu. Dzieje
się tak z kilku prostych powodów. Po
pierwsze wybudowaliśmy ogromną
stację Stadion Narodowy z peronami
dostosowanymi do podłączenia kolejnej
linii. Budowa kosztowała ogromne ilości
środków, a Miasto nie chce wyrzucić ich
w błoto.
 

Po drugie linia na Gocław znalazła się w
obietnicach wyborczych Rafała
Trzaskowskiego, który przyrzekł, że jeśli
wygra wybory to do 2023 rozpocznie
budowę metra na Pragę Południe. 

ARGUMENTY SPRZYJAJĄCE III LINII
Szybki i wygodny dostęp do M1 i
M2
III Linia oferować będzie szybki i
wygodny dostęp do pozostałych linii
metra, czego nie dawał, nie daje i nie
dawałby tramwaj. Dzisiaj podróż z
Gocławia na Bródno jest utrudniona,
potrzebuje wielu przesiadek i
nierzadko zajmuje ponad godzinę. Po
powstaniu metra w omawianych
rejonach czas podróży skróci się w
znaczącym stopniu i będzie oscylował
 w granicach 20-30 minut.

Szybkie poruszanie się po Pradze
Południe
Metro na Pradze Południe umożliwia
szybkie poruszanie się wokół dzielnicy.
Do tej pory trzeba było używać
tramwajów lub autobusów. Po
wybudowaniu III linii w szybkim czasie
przemieścimy się po zawiłych okolicach
dzielnicy.

Łatwe poruszanie się po całej
Warszawie
W pewnym stopniu negując
wątpliwości podane wcześniej,
warszawiacy nie jeżdżą tylko do Ronda
Dmowskiego. Mieszkańcy zazwyczaj
potrzebują dostać się w różne części
Warszawy. Jedni pasażerowie na
Targówek, drudzy na Służewiec, a trzeci
na Wolę. W tym pomoże także drugi
etap, gdzie dostaniemy szybką
możliwość przedostania się z Gocławia
na Służewiec
 i odwrotnie.
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Połączenie z Dworcem Wschodnim
III linia dowozi nas także na Dworzec
Wschodni, co usprawni podróże
dalekobieżne. Pozwoli to na połączenie
dzielnic, takich jak Gocław, Dolny
Mokotów, Służew i Służewiec, do
dworca, z którego możemy dostać się
do innej części Polski.

Połączenie obszarów z wysoką
gęstością zaludnienia
Omawiana linia posiada tak
niestandardowe kształty przez
próbę połączenia obszarów
mieszkalnych z jak największą
gęstością zaludnienia. Przedstawia
to poniższa mapa.

Źródło: metro.waw.pl

Na największej grafice widzimy właśnie opisaną zależność. Trasa prawie idealnie
przebiega przez obszary najbardziej zaludnione. Podczas wytyczania przebiegu
linii sugerowano się również wydanymi pozwoleniami na budowę oraz warunkami
zabudowy.
Zastanawiać może niewielka odległość stacji Jana Nowaka Jeziorańskiego od
pozostałych. Została ona utworzona właśnie ze względu na wysoką gęstość
zaludnienia. W badaniach wykazano też, że bez tej stacji, ilość użytkowników metra
znacząco spadnie.

CZY METRO POWINNO MIEĆ TAK
WIELKIE ŁUKI?
W wątpliwościach wspominałem
również o problematyce łuków na
odcinku III linii. Metro Warszawskie
przeprowadziło szereg szczegółowych
analiz w Studium Technicznym III linii
metra w tym temacie. Ustalono, że
trasa w wariancie drugim (został on
najlepiej oceniony) pozwala na
osiąganie prędkości na poziomie 80
km/h,  czyli zbliżonych do
maksymalnych prędkości taboru

określonych przez producenta, które
wynoszą 90 km/h. Jedynie w rejonie
rozjazdów obsługujących dwie stacje i
STP Kozia Górka przewiduje się
ograniczenie prędkości do 70 km/h.
Metro Warszawskie zapewniło, że
starają się projektować trasy, w tym
łuki poziome w taki sposób, aby nie
wpływały na ograniczenie prędkości
komunikacyjnej pociągów metra.
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Co do zwiększonego zużycia kół i szyn,
rzeczywiście może się ono pojawić, ale
nawet na prostych odcinkach trzeba
przeprowadzać działania, takie
wyrównywanie i szlifowanie szyn czy
tokowanie kół. Takich czynności nie
ominiemy.

Rozwiązaniem na większe zużycie
energii elektrycznej jest natomiast
inwestycja w nowsze składy, bowiem są
one lżejsze i bardziej energooszczędne.
Zwiększanie zużycia prądu podczas
łuków, nie oznacza tego, że mamy
budować jedynie proste fragmenty bez
żadnych skrętów.

KWESTIA NAPEŁNIEŃ
Poziom napełnień na danych szlakach
często określa przydatność danej linii.
Na aktualnych prognozach wykazano, że
III linia osiągnie znacznie mniejsze
napełnienia zarówno od M1 jak i od M2.
Metro Warszawskie podaje, że w 2030
roku przewóz pasażerów osiągnie
poziom 315 tysięcy na dobę. Natomiast
w 2050 roku ma być to 478,5 tysięcy
pasażerów na dobę.

Wykonano także szacunki wzrostu ilości
pasażerów na liniach M1 i M2. Liczba
pasażerów pierwszej linii ma zwiększyć
się z 573,5 tys. do 604,5 tysięcy
pasażerów na dobę. W przypadku M2
ma nastąpić nieznaczny spadek o 3
tysiące pasażerów (z poziomu 455,5 tys.
do
 452,5 tys.). 

INNE PROPOZYCJE UKŁADU METRA
Interesującą propozycją innych układów
metra jest plan Patryka Jakiego i
utworzenia drugiej linii północ-południe,
który pokrywa się w większości z
propozycją Multiconsult-u. Sugeruje on
utworzenie trzeciej linii rozpoczynającej
się na Wilanowie, a kończącej w
okolicach Tarchomina, Nowodworów i
Białołęki. Pomysł bierze się stąd, iż już
teraz I linia jest dość obciążona, a
dobudowa kolejnej w ciągu M2 jest
ryzykowną propozycją, jeśli spojrzymy
na załadowanie I linii i przejścia
pomiędzy M1 a M2. W tym przypadku
kolejne połączenie północ-południe
zdecydowanie by pomogło,
podbudowałoby kręgosłup naszego
metra. Do sieci metra podłączylibyśmy
także dzielnice z wysoką gęstością
zaludnienia takie jak Ochota czy
Służewiec oraz uczynilibyśmy
zdecydowanie łatwiejszym dojazd do
Wilanowa, na Żerań i na Tarchomin.
Pełen plan Patryka Jakiego widzicie na
poniższej grafice.

SUBIEKTYWNA OCENA PROJEKTU
Inwestycję, jaką jest III linia metra na
Gocław, oceniam pozytywnie. Linia na
 Pragę-Południe szybciej czy później
musiałaby powstać, gdyż istnieje
potrzeba dobrego połączenia nie tylko
tej dzielnicy z Centrum, ale także z
Mokotowem, skąd można dalej
kontynuować podróż w innych
kierunkach.

Zacznijmy od oceny trasy omawianej
linii. Etap I wydaje się poprowadzony
naprawdę dobrze. Zyskujemy także
połączenie z Dworcem Wschodnim.
Natomiast do Etapu II mam ogromne
zastrzeżenia, zwłaszcza jeśli chodzi o
wariant B. Wiedzie on poprzez
Augustówkę, a przed Wilanowem znowu
wraca do Trasy Siekierkowskiej.
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Rejon Augustówki (poniżej Mostu
Siekierkowskiego) to w większości tereny
fabryczne, gęstość zaludnienia na tym
terenie jest znikoma. 
Poniżej widok tego obszaru z satelity.

  

W tym etapie zaproponowałbym dwa
warianty. Pierwszy podobny do A,
prowadzący przez Czerniaków i Sielce,
łączący się z I linią na stacji Racławicka.
Dalsza trasa biegnie ulicą Wołoską aż
pod Galerię Mokotów. W następstwie
skręca w stronę Ronda Feliksa Stamma
(ul. Bokserska, ul. Obrzeżna i ul.
Kłobucka). Linia kończy się przy Lotnisku
Chopina. Drugi wariant szedłby po
śladzie Doliny Służewieckiej. Na
wysokości stacji Wilanowska III linia
odłącza się od Trasy Siekierkowskiej i
zmierzała w stronę M1, gdzie połączy
się na wspomnianej wcześniej stacji. 
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Kolejne stacje to Ksawerów (ul. Z.
Modzelewskiego i al. Wilanowska),
Galeria Mokotów, Cybernetyki (ul.
Cybernetyki, ul. Wynalazek i ul.
Komputerowa), Lotnisko Chopina i
PKP Warszawa Okęcie.

Do trzeciego etapu nie mam żadnych
zastrzeżeń. Takie wytrasowanie linii
umożliwia nam jej rozbudowę w
przyszłości. Mowa tu o
poprowadzeniu jej dalej przez
Odolany aż do M2 lub na Ursus.

Zastanawiać może również to, czy
dało się lepiej zaprojektować stację
Stadion Narodowy, bowiem
przesiadkę rozwiązano tak jak na
Świętokrzyskiej. Ciekawym pomysłem
wydaje się zrobienie dwóch peronów,
ale każdy peron dostosowany byłby
pod jeden kierunek. Taki schemat
podłączenia metra przedstawia
poniższa grafika.

Problemem władz Warszawy jest
także to, że nie mamy ustalonego
długoterminowego planu działania

 i po ukończeniu jednej linii dopiero
zabieramy się za projektowanie kolejnej.
Przez co wymyślane linie mogą być mniej
rozsądnie wytyczone. Do
najmądrzejszego rozplanowania sieci
metra potrzebne jest stworzenie jej
finalnego projektu. W taki sposób
odpowiada Metro Warszawskie: „Analiza
zapotrzebowania na transport publiczny
w skali całego miasta jest przedmiotem
odrębnych analiz powstających w
ramach studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego (jego
uchwalenie przewidywane jest na 2023)
oraz w ramach projektu finansowanego
ze środków UE, którego jednym z
głównych celów jest właśnie
opracowanie docelowego układu sieci
metra w Warszawie. Opracowania mają
docelowo wskazać na niezbędne do
realizacji przedsięwzięcia w zakresie
całego układu transportowego (w tym
szczególnie metra) z uwzględnieniem
prognoz demograficznych dla Warszawy
w perspektywie 2050 r.”. Z odpowiedzi
wynika, że na taki plan będziemy musieli
jeszcze poczekać.

Źródło: wikiwand.com
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Alternatywnym scenariuszem do
budowy tej linii na Pradze-Południe
byłaby budowa linii dublującej M1.
Niestety takie rozwiązanie nie
połączyłoby do sieci metra wielu nowych
rejonów, a jej budowa zajęła by znacznie
dłużej niż krótkiej M3. Problemem
budowy linii na Gocław jest to, iż zostały
zatrzymane inwestycje takie jak
rozbudowa sieci tramwajowej, która
przedstawiona jest na grafice obok.
Mieszkańcy tego rejonu mogą pozostać
na dobrych kilka lat bez szybkiej
komunikacji miejskiej aż do czasu
wybudowania metra. 

M3 połączy do sieci metra jedne z
najbardziej zaludnionych obszarów nie
mających dostępu do tego środka
transportu, lecz później metro powinno
sięgnąć także na Ochotę
 i Włochy, które również odznaczają się
dużą gęstością zaludnienia.

ZAKOŃCZENIE
Na tym chciałbym zakończyć mój artykuł
o III linii warszawskiego metra. Jeśli
chcielibyście poczytać o tym więcej i
zainteresował was ten temat to
poszukajcie interesujących wiadomości
na stronie metro.waw.pl. Możecie
również poszukać opracowań innych
autorów dotyczących metra. Mam
nadzieję, że ten artykuł był dla was
merytoryczny oraz po prostu wam się
podobał. Na tym nie zamierzam kończyć
mojej przygody z Twardo Po Ziemi,
zatem zachęcam do śledzenia moich
publikacji w następnych numerach.

Jakub Strzelecki




