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Muzyka stanowi nieodłączną część życia każdego człowieka. Już w czasach 

prehistorycznych ludzie tworzyli rozmaite melodie i rytmy, grając na muszlach i piszczałkach 

wykonanych np. z kości. Na przestrzeni wieków jej aranżacja i przeznaczenie 

zmieniało się—- zaczynając od średniowiecznych pieśni na chwałę Boga, poprzez utwory ilu-

stracyjne epoki renesansu, aż po współczesne przeboje tworzone głównie w celach 

rozrywkowych. Obecna rozmaitość gatunkowa pozwala na swobodne dopasowanie do 

własnych upodobań. Choć wszyscy stykamy się z muzyką to dla każdego pełni ona odmienną 

rolę. Uważam, że bez muzyki nie dałoby się żyć. Egzystencja bez otaczających dźwięków była-

by nieciekawa i monotonna. Melodie nadają naszemu istnieniu barw i nastrojowości. Według 

mnie żadna inna dziedzina sztuki nie oddziałuje na człowieka tak jak ona. 

 

 

 

 

Na drodze swojego życia spotykamy wielu ludzi. Jednym z podstawowych pytań 

jakie zadajemy nowo poznanej osobie dotyczy ulubionego gatunku muzycznego. Wydaje się to 

całkowicie normalną i elementarną kwestią. Jednak dlaczego chcemy zdobyć akurat 

tę informację? Poprzez muzykę wyrażamy siebie i swój charakter. Jeśli dana osoba lubi taką 

samą odmianę muzyki, to jest to sygnał, że ma podobną osobowość do naszej, dzięki czemu 

będziemy w stanie utrzymać świetny kontakt (co nie oznacza, że w przypadku innych 

 upodobań muzycznych nie będziemy mogli stworzyć dobrej relacji). W tym miejscu ukazuje 

się pierwsza zaleta muzyki – pomoc w nawiązywaniu znajomości, a także utrzymaniu jej. 

Podczas lektury internetowego artykułu na temat roli muzyki natknęłam się na wypo-

wiedź Daniela Levitin’a - psychologa zajmującego się neurobiologią i muzyką na McGill 

University. Stwierdza on coś, co wcześniej było dla mnie oczywiste i nad czym się nie zastana-

wiałam: „Normalnie nie udamy się dobrowolnie do tłumu 20.000 ludzi, jednak ze względu na 

koncert naszego ulubionego wokalisty lub zespołu zrobimy to”.  

Przeanalizowałam jego słowa i uświadomiłam sobie, że to prawda. Większość ludzi nie lubi 

tłumów, jednak kiedy idziemy na koncert ulubionej kapeli, nie ma to znaczenia.  

Liczy się wyłącznie dobra zabawa z innymi fana-

mi. Przywołane przeze mnie historie potwierdzają 

fakt, że muzyka wspomaga socjalizację.  

Sprawia, że rozwijają się więzi międzyludzkie  

i wzmaga się satysfakcja z synchronizowania się z 

innymi. 

 

 

ROLA MUZYKI W CODZIENNYM ŻYCIU  
MARTA  HABERLA   

„Nic nie dotyka nas głębiej ani szybciej niż muzyka” 

                                                – pisał Éric Emmanuel Schmitt.  

„Muzyka nie tylko daje nam ukojenie i dostarcza rozrywki.  

Jest czymś więcej. Można poznać człowieka po muzyce,  jakiej słucha”  

–  pisał brazylijski pisarz i poeta Paulo Coelho.  



Muzyka jest bardzo pomocna, kiedy po cięż-

kim dniu w szkole potrzebuję chwili  

relaksu. Z takiej formy odpoczynku płynie 

wiele korzyści. Przede wszystkim relaksa-

cyjna muzyka poprawia wydajność umysło-

wą. Rozwija mózg, wspomaga koncentrację 

i poprawia jego funkcjonowanie, co wpływa 

na efektywność pracy. Wydajność działań 

poprawia się również, ponieważ odprężony 

człowiek ma lepszy humor i większą chęć 

do wykonywania obowiązków. 

 

Istnieje wiele wątpliwości, co do tego, jak to się dzieje, że muzyka może tak mocno od-

działywać na ludzi. Nie do końca wiadomo, dlaczego człowiek jest w stanie odbierać dźwięki z 

otoczenia, jednak wiadomo, że bez nich nie może on długo funkcjonować.  

W labolatoriach Orfield w Minnesocie, w USA, znajduje się pokój, który wygłusza wszystkie 

dźwięki z otoczenia. Jest on wpisany do Księgi Rekordów Guinessa jako najcichsze miejsce na 

naszej planecie. Dwadzieścia minut spędzone w tym pomieszczeniu doprowadza ludzi do sza-

leństwa. Po chwili pobytu tam nasze zmysły wyczulają się i jesteśmy w stanie usłyszeć nawet 

krew pulsującą w żyłach. Wystarczy kilka minut, aby wywołać halucynacje. Rekordowy czas 

spędzony w tym pokoju wynosi 45 minut. Ten eksperyment pokazuje jak bardzo potrzebne są 

nam do życia codzienne hałasy, które zwykle uważamy za uciążliwe.  

 

Muzyka ma swoją rolę także w innych dziedzinach życia np. religii czy historii.  

Pieśni śpiewane podczas nabożeństw są wyrazem wiary w Boga. Ludzie przez muzykę wyraża-

ją także swoją nadzieję i dodają sobie otuchy w trudnych momentach np. podczas wojen, kiedy 

walczący umierali z pieśnią na ustach. Przykładem może być pieśń „Marsz Pierwszej Kadro-

wej”, która powstała w czasie marszu Pierwszej Kompanii Kadrowej w 1914r. Często były to 

również hymny – np. „Bogurodzica” była wykonywana jako hymn narodowy przez wojska pol-

skie przed bitwami z Krzyżakami – np. bitwie pod Grunwaldem w 1410r. 

 

Muzyka ma nieprawdopodobną moc oddziaływania na ludzkie emocje, nastrój oraz 

zdrowie psychiczne. Chociaż wiele zalet muzyki odczuwamy bezpośrednio, to jeszcze więcej 

jest ukrytych w podświadomości. Muzyka towarzyszy człowiekowi przez całe życie, dlatego 

uważam że pełni jedną z najważniejszych ról. Jest to forma przekazu, która najbardziej trafia 

do serca, porusza i skałania do refeksji.  

 

  

 

 

Zakończę pracę słowami prawdziwej muzycznej le-

gendy okresu romantyzmu – Richarda Wagnera:  

„Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy.” 



 

SKŁADNIKI 

 2 PORCJE 

· 3 pełne łyżki nasion chia 

· 250 ml mleka krowiego lub  

roślinnego* 

· 2 łyżki cukru (lub do smaku) 

· owoce: np. mango, maliny,  

borówki, truskawki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE 

· Nasiona chia zalać mlekiem (lekko podgrzanym, jeśli chcemy, aby pudding był szyb-

ciej gotowy), dodać cukier i dokładnie wymieszać (należy mieszać energicznie przez 

pierwsze kilka minut, wówczas znikną grudki). 

 

· Wstawić do lodówki na około 1 - 2 godziny, a najlepiej na całą noc. Od czasu do czasu 

zamieszać, szczególnie w początkowej fazie namaczania. Im chia dłużej namaka, tym 

bardziej pęcznieje. 

 

· Zgęstniały deser przełożyć do dwóch pucharków lub szklanek i dodać świeże owoce. 

 

 

Przepisy na lato 

Pudding z nasionami chia: 

*Jeśli używamy gęstego mleka kokosowego z puszki,  

możemy dodać go więcej (całą 400 g puszkę) 

AMELIA NOWAK 



 

Deser tiramisu  

z truskawkami: 

 

 

SKŁADNIKI 

 OK. 10 PORCJI 

· 4 żółtka 

· 350 ml mocnej kawy 

· 100 g cukru pudru 

· 500 g serka mascarpone 

ORAZ 

· 300 g okrągłych biszkoptów 

· ok. 3 łyżek naturalnego kakao 

· ok. 500 g truskawek 

 

 

PRZYGOTOWANIE 

· Jajka włożyć do zlewu i sparzyć skorupki wrzątkiem. Oddzielić żółtka od białek. Za-

parzyć kawę i ostudzić. Wymieszać z 2 łyżkami cukru pudru. 

· Żółtka ubić z resztą cukru pudru na puszysty i jasny krem (ok. 7 minut) - najlepiej 

początkowo ubijać na parze (w metalowej misce zawieszonej na garnku z parującą 

wodą), a gdy żółtka będą już ciepłe, odstawić z pary i dalej ubijać. 

· Dodawać porcjami (po 3 łyżki) mascarpone, w krótszych odstępach czasu, cały czas 

ubijając, aż krem będzie gęsty i nabierze puszystości. 

· Wyłożyć 1/3 kremu do małych naczynek lub szklaneczek, dodać warstwę biszkop-

tów zanurzonych na chwilkę w kawie (po 2 - 3 sztuki na porcję), w razie potrzeby 

można je przełamać. Oprószyć przez sitko cienką warstwą kakao. 

· Wyłożyć kolejną 1/3 część kremu a następnie pokrojone truskawki.  

Przykryć resztą kremu. 

· Wstawić do lodówki na minimum 3 godziny lub na całą noc. Przed podaniem 

 posypać przez sitko odrobiną kakao oraz udekorować truskawkami. 

 

 

 

 

 



Czekoladowy sernik z 

malinami: 

SKŁADNIKI 

SPÓD 

· 160 g kruchych ciasteczek czekoladowych 

np. familijne 

· 30 g masła 

MASA CZEKOLADOWA 

· 1 kg gładkiego twarogu sernikowego  

(np. President z wiaderka) 

· 1/2 szklanki cukru 

· 200 g czekolady deserowej 

· 1 i 1/2 łyżki żelatyny spożywczej (nie może 

być fix) 

· 1/4 szklanki mleka lub wody 

GALARETKI I MALINY 

· 300 g malin 

· 100 g jeżyn (lub malin j.w.) 

· 2 galaretki malinowe 

PRZYGOTOWANIE 

· Galaretki przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu, odejmując 1/2 szklanki wo-

dy z całej ilości wody (z 1 litra). 

SPÓD 

· Ciasteczka pokruszyć (w melakserze lub w misce tłuczkiem). Dodać roztopione masło i 

dokładnie wymieszać. Wyłożyć na spód tortownicy o średnicy 26 cm i uklepać. 

MASA SEROWA 

· Twaróg sernikowy wymieszać z cukrem. Czekoladę połamać na kosteczki, włożyć do 

miski i roztopić, chwilę przestudzić. 

· Połączyć z serem w następujący sposób: do czekolady dodawać po 2 - 3 łyżki sera cały 

czas mieszając, aż na koniec uzyskamy gładką masę (jeśli się to nie uda i powstaną 

grudki z zastygniętej czekolady, wówczas można masę podgrzać np. w mikrofalówce w 

celu ponownego rozpuszczenia się czekolady). 

· Żelatynę zalać gorącym mlekiem lub wodą i odstawić na 5 minut do napęcznienia. Na-

stępnie mieszać aż żelatyna całkowicie się rozpuści (w razie potrzeby delikatnie pod-

grzać).  

· Do żelatyny dodać 1 - 2 łyżki masy czekoladowej i wymieszać, następnie dodać kolejne 

łyżki masy mieszając. Połączyć z resztą masy czekoladowej. 

· Wyłożyć na spód z ciasteczek i wstawić do lodówki. Po około 1 - 2 godzinach, gdy ma-

sa będzie już trochę stężała, wyłożyć maliny oraz zimną choć jeszcze płynną galaretkę. 

· Deser wstawić na kilka godzin do lodówki, aż masa zesztywnieje. 



Nadchodzi sezon letni, ostatni moment, aby uzupełnić garderobę i przygotować się na ciepłe 
dni!  
 

    Ostatnio bardzo modne są ubrania o nieoczywistych kształtach i fasonie. Chodzi głównie o 
drobne wycięcia, dodatkowe wiązania czy marszczenia. Mowa zarówno o bluzkach jak i su-
kienkach. Dla pań świetną opcją są „topy koszulowe” – przycięte koszule, które swoim ułoże-
niem świetnie podkreślają sylwetkę. Jest to jedna z wielu opcji, ponieważ tego lata modne jest 
tzw. kombinowanie. 

 

 

 

 

MODA NA LATO 2021 
MAJA MARCINOWSKA 



Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, są akcesoria. Do łask powracają mini 
torebki oraz kopertówki! Właśnie one będą najbardziej pożądane w najbliższym czasie. 
Pasują do wielu stylizacji, są bardzo poręczne oraz delikatne. Stanowią genialne dopełnie-
nie stroju!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Będąc dalej w kwestii dodatków, warto wspomnieć też o następnym, którym są okulary 
przeciwsłoneczne. O tej porze roku jest na nie ogromne zapotrzebowanie, dlaczego 
więc  nie maja stanowić kolejnego elementu naszego ubioru?   

Bardzo popularne są okulary z kolorowymi szkłami, natomiast nie wszystkim się to podo-
ba. Warto zaszaleć z ich kształtem, wybrać takie, które będą się wyróżniały.   

 

 

 

 

DODATKI 

 

Przy wybieraniu ubrań należy pamiętać, 
aby zachować swoją indywidualność!  

TO ONA JEST NAJMODNIEJSZA!!! 



Zmiany zawsze będą nieodłączną częścią naszego życia. Szczególnie teraz, gdy obecna sytua-

cja w naszym kraju spowodowana wysoką liczbą chorych na COVID-19 wciąż trwa. Jak się 

zaadaptować do tych okoliczności? A w odniesieniu do nas – młodzieży -; jak sobie poradzić z 

powrotem do starej rzeczywistości?  

Jestem pewna, że wśród nas są zarówno osoby pełne entuzjazmu w związku z powrotem do 

szkół i codziennego, pełnego zajęć życia,  jak i te, które ten proces niepokoi. Wczesne pobudki, 

dojazdy, spotkania ze znajomymi z klasy twarzą w twarz oraz ciągłe siedzenie wyprostowanym 

w ławce zdecydowanie może przerażać. W tej chwili wracamy do starej rzeczywistości, która 

właśnie stała się nowa.  

Przede wszystkim nie powinniśmy się obawiać swoich emocji. Te negatywne jak strach, złość, 

czy zagubienie wciąż należą do nas i są naszą częścią. Mamy prawo je czuć. Tłamszenie ich 

może źle oddziaływać na nasze samopoczucie. Uczucie przytłoczenia i związania będzie nam 

towarzyszyć przez długi czas, by w kryzysowym momencie uwolnić się z naszego wnętrza. Nie 

bójmy się rozmawiać o towarzyszących nam emocjach z rodziną, przyjaciółmi lub nauczycie-

lem. To w porządku, czuć się źle i prosić ludzi wokół nas o wsparcie oraz słowa otuchy.  

Gdy czujemy brak kontroli, naturalnym jest odczuwanie niepokoju. W sytuacjach powodują-

cych nasze złe samopoczucie ważne jest, by znaleźć komfort. Na przykład miejsce, w którym 

czujemy się bezpiecznie lub sytuację, nad którą mamy pełną kontrolę. Może to zniwelować po-

czucie przytłoczenia i być okazją do nabrania sił. 

Mówi się, że zmiany są jedyną stałą rzeczą w naszym życiu. Będą nam towarzyszyć zawsze, 

dlatego tak ważne jest, by umieć sobie z nimi radzić. Warto spojrzeć na nie jako proces, a nie 

jednorazowe wydarzenie. Bądźmy cierpliwi i wyrozumiali dla siebie. Dajmy sobie czas, by za-

adaptować się do wszelkich możliwych zmian, ponieważ z czasem mogą się one przerodzić w 

coś pięknego.  

 

Stara nowa rzeczywistość 

„Nic nie pozostaje takie samo.  

Jedyne, czego można być w życiu pewnym, to zmiana” 

~ Trudi Canavan  

KATARZYNA MISZCZAK 



Uwielbiamy się identyfikować. Z czymś, z kimś. Ale czy z samymi sobą? Nie 

zawsze. Gdybyśmy identyfikowali się ze sobą, nie szukalibyśmy siebie w innych.  

A robimy to. Nieustannie.  

 

Choćby wtedy, kiedy obieramy sobie kogoś za wzorzec.  

W momencie, gdy na siłę chcemy się do kogoś upodobnić, zaczynamy widzieć  

w tym człowieku lepszą wersję siebie. I to jest nasz błąd. Nigdy się nie zaakceptu-

jemy, jeśli wciąż będziemy mieć przed oczami lepszą wersję swojej osoby.  

Wersję oprogramowania własnej osobowości, jaką będziemy chcieli osiągnąć  

poprzez ściąganie kolejnych i kolejnych aktualizacji.  

Poprzez ściąganie ich od danej osoby, w której dopatrujemy się siebie z przyszło-

ści. Ale jak to z aktualizacjami bywa, przy którejś kolejnej przestaniemy już  

przypominać samych siebie, czyli pierwowzór.  

 

A pierwowzór, jaki by nie był, to jednak tożsamość.  

Czy naprawdę chcemy nadać swojej tożsamości czyjąś, obcą tożsamość? W obie-

raniu sobie kogoś za wzór nie ma niczego złego. Ale nie za pierwowzór.  

Nie bez powodu, mówimy “wzorować się”. Ale czy istnieje czasownik 

„pierwowzorować się”? Nie, bo nie da się zapożyczyć od kogoś jego pierwowzo-

ru, tożsamości. Jego charakteru, sposobu bycia. Można się jedynie z tym kimś 

utożsamiać, „utożsamiać swoją tożsamość z jego tożsamością”. 

 

 

 

 

IDENTYFIKACJA  
WERONIKA BONDARUK  

A kim jest człowiek, który nie utożsamia się z samym sobą? 



 

 

It was unusually tranquil. Not even a single bird tweeted in the rustling trees above her, but a 
small girl didn't pay heed to anything but the object of her keen studies. Sitting in her parents' 
vast garden, a child gazed intently at the trail of ants, painstakingly carrying supplies back to 
the anthill concealed somewhere in the bushes. The sweet aroma lingered in the air, taking up 
every nook and cranny – for it was that time of the year when lilac bloomed – but the girl'd got-
ten so used to that smell, it was so natural to her nostrils she didn't pay attention to it even one 
bit. 
Suddenly ants spread out in every direction, seemingly flustered and full of apprehension. Only 
then did she raise her head with more cute than disappointed pout and looked with  
narrowed eyes into the wild shrubbery. Wide and delighted smile spread across her chubby face 
and, fascinated and elated, she crawled into the grove. 
 
*** 
“Ma, d'you know what I did to-
day?”, asked the girl with a jubi-
lant squeak as the tall slender 
woman scooped her child up in 
her arms.  Not giving her mother 
enough time to respond, the girl 
went on: “I hid from all the kids! 
And guess what? Even the Lady 
couldn't find me, 'cuz I used that 
super extra trick Pecs does when 
he wants to be invisible!” They 
were going home from kinder-
garten. The day was hot and the 
air sticky with moisture. 
“There you go again, honey”, sighed the woman, shaking her head impatiently. “Tell me rather 
about your REAL friends, not those made up.” 
That earned her an indignant gasp. “Ma, how many times do I tell ya Pecs is more real than any 
of them borin' kids?” 
“Dear...”, began her mother, her voice quiet and worried. She trailed off in the middle of a sen-
tence however, changing her mind. “Let's go get some ice creams, shall we?” 
*** 
After that, and countless more encounters like this, the girl was made to go see some elderly 
woman, who kept asking some nonsense like  
“Do you find it difficult to talk to other children?” or “Don't you like playing with others? Why 
are you always alone?”. She would always try to correct her by telling her about Pecs, but it 
never worked, and the girl got tired of this weird absurdity soon enough.  
Even still, her mother never failed to inquire: 
“How did it go, honey? How do you feel? Did you make any friends lately?” 
One day, she would blurt out: “Yeah, Ma, I did! Pecs is my friend alright.” The only response 
was the resigned sigh. But the girl wasn't done, no yet. “Ma, can I crash at Pecs' place today? 
He told me it's real cool!” 
“Sure, honey” would half-heartedly answer her mother, lost in thought and miserable. 
That day, the girl would stop by that secluded edge of her garden and peek inside the thick 
shrubbery. Then, a stout arm, covered with lash, navy blue fur glimmering in the sun, would 
extend from the wilderness. It would not be an arm of a human being. 
The girl, without hesitation, would grab that hand and with a big, wide smile she would hop in-
to the grove, not looking back even a single time. 
The only witnesses of this event would be ants scurrying busily on the ground. And the girl... 
would never return. 

Her friend 
AGATA PANKROS 



Od dawna interesowały mnie słowiańskie obyczaje, ich tradycje oraz święta. Ponieważ jest to 

letnie wydanie naszej szkolnej gazetki postanowiłam przedstawić Wam właśnie takie czerwco-

we święto naszych przodków.  

 

Kupalnocka jako święto: 

Możliwe, że już kiedyś słyszeliście o Nocy Kupały lub o Sobótce, jak zwano to święto na połu-

dniu Polski, ponieważ obecnie jest to jedno z najbardziej znanych słowiańskich świąt. Odbywa 

się w nocy z 21 na 22 czerwca, czyli w najkrótszą noc roku. Kupalnocka poświęcona jest prze-

de wszystkim żywiołom wody i ognia, mającym oczyszczającą moc. To również święto miło-

ści, płodności, słońca i księżyca.  

O Kupale wiemy, że jest to nie tylko nazwa dla jednego z najważniejszych słowiańskich świąt. 

Ale także postać mitycznej osoby, z którą związane są liczne obrzędy w kulturze  

Słowian wschodnich. Jednak jest to bóstwo dość kontrowersyjne i nie wszyscy badacze  

kultury słowiańskiej potwierdzają jego autentyczność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrzędy: 

Trzonem całego obrzędu były ogniska i rytualne tańce wokół nich wykonywane przez  

kobiety. Takie tańce zwane były sobótkami i były wspierane licznymi, radosnymi pieśniami.  

Śpiewające kobiety przepasane były bylicą piołunem, którą to roślinę uważano za zioło  

magiczne. Śpiewane utwory zawsze zawierały motyw słońca oraz niezrozumiałe słowa, wypo-

wiadane przez maga podczas zaklinania. Obowiązkowo musiały też dotyczyć swatania mło-

dych.  

Innym częstym obrzędem było przeskakiwanie przez 

ogień, pojedynczo albo parami. Te, czasem niebez-

pieczne zabawy, miały na celu wypędzenie zła ze ska-

czących przez ogień tancerzy. Jednocześnie miały za-

pewnić im zdrowie, pomyślność,  a młodym płodność. 

Dym z płonących podczas Nocy Kupały ognisk miał za 

zadanie sprowadzić dobrą pogodę podczas najbliższych 

żniw. W niektórych zagranicznych folklorach popular-

ne było palenie słomianej kukły, którą to na Białorusi 

zwano Marą. Niekiedy palono także ukwieconą końską 

lub krowią głowę lub koło na żerdzi, które symbolizo-

wało słońce, czy też wysoko zatkniętą kępę siana.  

Noc Kupały  - słowiańskie, czerwcowe święto. 
AMELIA NOWAK 

Domniemana Kupała (której nazwę możemy skojarzyć z Kupidynem, 

ponieważ do jego imienia nawiązuje część „Kup” ) to bóstwo powiązane 

z płodnością, miłością, co ma oczywisty związek z tematyką święta. 



 

Noc Kupały była czasem, w którym mło-

dzi ludzie łączyli się w pary. W czasach 

tych obrzędów małżeństwa opierały się 

głównie na materialnych konotacjach i 

aranżowaniem ich zajmowali się zawodo-

wi swaci. Dla tych jednak, którzy chcieli 

odejść od takich form wyboru partnera, 

Noc Kupały była furtką na relacje oparte 

o uczucia. By skorzystać z prastarego 

obyczaju, dziewczęta plotły wianki. Wy-

korzystywały do tego wszelkie dostępne 

materiały. Przeważnie były to kwiaty, 

wstążki i magiczne zioła, wskazane im 

wcześniej przez stare kobiety. 

 Na koniec we wianek wpinało się świecę lub łuczywo i puszczały go na rzeką czy strumień. 

Ważne było by świeca nie zgasła, gdyż mogło to oznaczać staropanieństwo. Chłopcy z kolei 

ukrywali się w dole rzeki i starali się wyłowić płynące z nurtem plecionki. Ten, któremu wia-

nek wpadł w ręce, wracał do wsi i szukał jego właścicielki. Gdy wianek utkwił w zaroślach i 

żaden z chłopców go nie odzyskał, świadczyło to o tym, że jego właścicielka długo sobie po-

czeka na męża. Dodatkową nagrodą było to, że w ten sposób skojarzonej parze pozawalano na 

samotną, nocną wycieczkę po lesie. I tu przedstawię Wam  inny obyczaj będący jednocześnie 

znaną legendą, a opowiada ona o kwiecie paproci. 

 

W skrócie owa legenda opowiada o kwiecie, który kwitł jedynie w noc świętojańską. Droga do 

niego była bardzo niebezpieczna oraz trudna. Jeśli przed pianiem koguta ktoś zerwał kwiat cze-

kać go miało bogactwo i ogromne szczęście. Bohaterem legendy był młody Jacuś, który  

wybrał się na poszukiwania mistycznego kwiatu. Udało mu się odnaleźć magiczną roślinę, lecz 

swoim szczęściem nie mógł dzielić się z nikim innym. Kiedy, opływając w luksusach, zawitał 

w rodzinnej wiosce poczuł wyrzuty sumienia widząc biedę rodziny. Odszedł zostawiając  

ją w chorobie i głodzie. Kiedy wszyscy członkowie rodziny umarli, on sam zapragnął śmierci. 

Ziemia rozstąpiła się i zabrała Jacusia oraz kwiat paproci, którego nikt już nie zobaczył.  

 

U starożytnych Słowian poszukiwanie kwiatu paproci było stałym elementem obchodów Nocy 

Sobótkowej.  Młodzi ludzie, którzy wcześniej uznani zostali za parę w zabawie z wiankami, 

spacerowali po lesie mając nadzieję odnalezienia mitycznego kwiatu. Inną nazwą mitycznego 

kwiatu paproci jest Perunowe kwiecie. Uważano, że to stary Bóg 

 Perun Gromowładny, odpowiednik skandynawskiego Thora a także greckiego Zeusa, był od-

powiedzialny za kwitnięcie Kwiatu paproci. To Perun, naczelny Bóg dawnych Słowian, błyska-

wicami i grzmotem pobudzał ziemię i niebo, by rodziły wszelkie istoty, także te magiczne. 

 

 

 

 

 

Obrzędy związane z wodą tego dnia były mniej radosne. Uważano, że w dniu 

poprzedzającym Noc Kupały nie wolno kąpać się w rzekach, jeziorach czy sta-

wach. Wynikało to z wierzeń w różnorakie, niekoniecznie przyjazne ludziom 

istoty, które w wigilie Sobótki dostały od bogów przyzwolenie na nieograniczo-

ne żerowanie.  



Wróżby oraz magia natury w Noc Kupały: 

Wróżby: 

• Podczas zrywania rumianku wystarczyło zadać pytanie np. czy czeka mnie małżeń-

stwo w przyszłym roku? Gdy zerwana roślina przetrwała w świeżości do dnia na-

stępnego, odpowiedź brzmiała tak, jeżeli zwiędła oznaczało to odmowę. 

• Podrzucano różę w kierunku nieba. Jeśli spadła płatkami skierowanymi w górę mia-

ło to oznaczać, że twój wybranek również jest tobą zainteresowany. 

W czasach Słowian magia związana z naturą była bardzo powszechna. Poniżej przedstawię wy-

brane rośliny i nadawane im cechy: 

• Paproć posiadała silne właściwości ochronne. 

• Piołun wzmacniał działanie magii, używano go w trakcie wróżenia. 

• Tymianek miał właściwości lecznicze. Oczyszczał i uzdrawiał.  

• Krwawnik uspokajał zranioną duszę. 

 

  

Z Nocą Kupały a także z wieloma innymi niesamowity-

mi świętami związane jest jeszcze wiele tradycji oraz 

legend. Zachęcam do zapoznania się z tradycją naszych 

dawnych przodków. 



Przepisy gry, o których warto pamiętać 

 

Turnieje szachowe są najpopularniejszą formą rywalizacji dla fanów królewskiej gry. Wydawa-

łoby się, że w zawodach indywidualnych gracz początkujący nie powinien mieć problemów z 

odnalezieniem się w turniejowej rzeczywistości. Zakładając, że zna on podstawowe ruchy, wie, 

co to szach, mat, pat itd., to z jaką niespodzianką mógłby się spotkać na turniejowej desce? 

Okazuje się, że znajomość absolutnych podstaw nie wystarcza i przed pierwszym turniejem na-

leży się najpierw zapoznać z oficjalnymi przepisami gry w szachy. W tym numerze zajmiemy 

się wyjaśnieniem ważniejszych oraz „nieintuicyjnych” zasad obowiązujących w każdym turnie-

ju szachowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szachy klasyczne, szybkie czy błyskawiczne? 

To pytanie na pozór nie ma wielkiego znaczenia. Jednak to właśnie od poszczególnych rodza-

jów szachów zależą odpowiednie przepisy gry. Rodzaje szachów różnią się czasem przewidzia-

nym dla zawodnika. Szachy błyskawiczne obejmują rozgrywki z czasem do 10 minut na za-

wodnika. W szachach szybkich przewidziany czas musi być większy niż 10 minut, natomiast 

mniejszy od 60 minut. W szachach klasycznych (standardowych) zawodnik ma co najmniej 60 

minut na partię.  

W przypadku czasu dodawanego na posunięcie, dodatek sekundowy mnożymy razy 60 i doda-

jemy czas początkowy np., gdy zawodnik ma 30 minut na partię i 30 sekund dodawane po każ-

dym ruchu, to 30 min + 30s*60 = 30 min + 30 min = 60 min, czyli są to szachy klasyczne. 

 

Na Szachownicy 
KACPER KONIECZNY 



Bicie w przelocie i roszada 

Są to dwa nietypowe ruchy, z którymi można się spotkać podczas każdej partii szachowej. Nie-

mniej jednak dobrym pomysłem dla początkującego byłoby doczytanie zasad dotyczących bicia 

w przelocie i wykonywania roszady, ze szczególnym zwróceniem uwagi na warunki, które mu-

szą być spełnione, aby można było wykonać te ruchy. Można w ten sposób uniknąć pewnych 

niespodzianek w trakcie gry, jak na poniższym diagramie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posunięcie białych 

Białe w tym momencie wykonały długą roszadę (1. 0-0-0+), pomimo iż pole b2 jest dwukrotnie 

szachowane przez wieżę i gońca czarnych. Taki ruch jest jednak dozwolony, ponieważ król nie 

przeszedł przez żadne pole szachowane (został na c1). W rezultacie czarne straciły wieżę z po-

wodu podwójnego ataku (król na c1 atakuje wieżę, a wieża na d1 szachuje czarnego króla). 

 

Wykonywanie posunięć 

Poniższe trzy przepisy powinien znać każdy szachista: 

Wszystkie posunięcia w partii wykonujemy wyłącznie JEDNĄ RĘKĄ (naciskanie zegara drugą 

ręką również jest niedozwolone). 

W przypadku celowego dotknięcia danej figury należy wykonać ruch tą figurą.  

W przypadku wykonania ruchu figurą i odjęcia od niej ręki, nie można już jej przestawić na 

inne pole. 

 

Nieprawidłowe posunięcie 

Nieprawidłowe posunięcie to taki ruch, którego nie można wykonać (jest niezgodny z Podsta-

wowymi Przepisami Gry). Gdy przeciwnik wykonał i ZAKOŃCZYŁ nieprawidłowe posunię-

cie należy ten fakt zgłosić sędziemu. Wówczas sędzia orzeknie czy reklamacja jest słuszna i 

jeśli tak będzie, to zwiększy o 2 minuty czas do namysłu dla zawodnika, który zgłosił nieprawi-

dłowość i przeciwnik będzie musiał wykonać inny prawidłowy ruch. Z kolei drugie nieprawi-

dłowe posunięcie przegrywa partię (chyba, że wystąpi martwa pozycja). 



 

 

 

| 

 

 

Powyższe przepisy są stosowane praktycznie na każdym turnieju. Warto również zapamiętać 

poniższe dwa artykuły z Przepisów Gry Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE: 

 

„7.5.3. Jeżeli zawodnik naciśnie zegar bez wykonania posunięcia, to jego postępowanie jest 

karane analogicznie, jakby wykonał nieprawidłowe posunięcie.  

7.5.4. Jeżeli zawodnik użyje obu rąk w celu wykonania jakiegokolwiek posunięcia (np. ro-

szady, zbicia bierki lub promocji) i naciśnie zegar, to jego postępowanie jest karane analo-

gicznie, jakby wykonał nieprawidłowe posunięcie.” 

Zakończenie partii 

Jak wiemy, partię natychmiast kończy mat, pat, poddanie się zawodnika bądź remis uzgod-

niony przez graczy. Należy jednak zaznaczyć, że gdy pojawi się tzw. „martwa pozycja” – w 

której żaden z zawodników nie może zamatować króla przeciwnika za pomocą JAKIEJ-

KOLWIEK serii prawidłowych posunięć – to partia natychmiast kończy się remisem. Warto 

wiedzieć, że ten przepis również obowiązuje, gdy danemu zawodnikowi skończył się czas 

do namysłu. Dobrze to ilustruje następny przykład: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posunięcie białych 

W tej pozycji biały przekroczył czas do namysłu. Rezultatem partii będzie jednak remis, po-

nieważ powstała „martwa pozycja” i widać, że żadna ze stron za pomocą jakichkolwiek, na-

wet „szaleńczych” posunięć nie jest w stanie doprowadzić do mata. Tak więc znajomość 

przepisów pozwala ocalić cenne punkty! 

UWAGA!  

Nieprawidłowe posunięcie można zgłosić, gdy przeciwnik je wykonał i zakoń-

czył, czyli NACISNĄŁ ZEGAR. Oznacza to, że dopiero na własnym czasie 

można zgłosić nieprawidłowy ruch oponenta. 



 

Zapis przebiegu partii 

Zapis przebiegu partii jest wymagany wyłącznie w turniejach szachów klasycznych. Zawod-

nik zapisuje swoje posunięcia (po wykonywaniu ruchów) na blankiecie – specjalnym formu-

larzu przygotowanym przez organizatora. Zapis posunięć jest prowadzony notacją algebra-

iczną. Zainteresowanych odsyłam do artykułu „Jak prowadzić notację szachową?”, który 

również jest w tym numerze gazetki. 

 

Remis 

Dla niektórych może to być nieco zaskakujące, że remis w szachach wcale nie jest rzadkim 

zjawiskiem. Jest on możliwy zwykle w następujących okolicznościach: 

a. obaj zawodnicy zgodzili się na remis 

b. zawodnik zareklamował sędziemu trzykrotne powtórzenie pozycji 

c. zawodnik zareklamował sędziemu, że zostało wykonanych przynajmniej 50 ruchów 

bez bicia ani przesunięcia piona 

d. powstała „martwa pozycja” 

 

Punktacja 

Zwykle za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis ½ pkt, a przegrana to 0 pkt. Za 

partię wygraną/przegraną walkowerem odnotowuje się wynik odpowiednio + lub - wlicza-

nych do punktacji jako 1 lub 0 pkt jednak nie liczonych do żadnych rankingów. 

 

Urządzenia elektroniczne 

Sędzia główny turnieju ustala czy możliwe jest posiadanie przy sobie telefonu komórkowego 

i innych urządzeń elektronicznych. Muszą one być jednak całkowicie wyłączone, bowiem 

jakikolwiek dźwięk wydany przez np. telefon prowadzi do nieuchronnej przegranej. 

To wszystkie ważniejsze przepisy gry obowiązujące w trakcie turnieju szachowego. Mam 

nadzieję, że udało mi się naświetlić i jasno przedstawić te zagadnienia. Jestem przekonany, 

że znajomość tych zasad na pewno zaprocentuje. Oczywiście to nie wszystko, a zaintereso-

wanym polecam zajrzeć do Przepisów Gry Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE  

 

 

 



We wszystkich turniejach szachów klasycznych stosuje się notację algebraiczną. W Polsce 

wygląda ona następująco: 

 

1. Każdą figurę oznaczamy pierwszą, wielką literą jej nazwy; przed pionkiem nie stawiamy 

żadnego symbolu: 

• Król – K 

• Hetman – H 

• Wieża – W 

• Goniec – G 

• Skoczek – S 

• Pionek – (brak symbolu) 

 

2. Po wykonaniu posunięcia zapisujemy je, podając symbol literowy figury i pole docelowe 

(na którym figurę postawiliśmy). W przypadku ruchu pionkiem zapisujemy wyłącznie pole 

docelowe. 

Przykład: 

  

 

Jak prowadzić notację szachową? 



 

Posunięcie białych 

W tym momencie biały może wykonać ruch gońcem na c4, który zapiszemy jako Gc4. Mo-

że również ruszyć się pionem na d4, co można oznaczyć jako d4. 

 

3. Jeżeli nastąpi bicie danej bierki, to należy wstawić dwukropek między symbolem litero-

wym figury, a polem docelowym, np. S:f3, G:e5. Gdy pionek wykonuje bicie, to należy naj-

pierw zapisać oznaczenie linii, na której początkowo stoi, następnie dwukropek i oznaczenie 

pola docelowego, np. gdyby na pierwszym diagramie biały wykonał ruch d4, to czarny 

mógłby zbić tego pionka, co oznaczylibyśmy jako e:d4. 

 

Po biciu w przelocie również zapisujemy posunięcie według powyższego schematu, podając 

pole docelowe pionka „przelatującego”. 

 

4. Może zdarzyć się sytuacja, gdy dwie figury mogą wykonać ruch na to samo pole. Zwykle 

tak się dzieje z wieżami, które, po wyjściu z pierwszego rzędu pozostałych figur, mają dużo 

wolnego miejsca. Wówczas należy zapisać po symbolu figury linię (kolumnę), z której ru-

szyliśmy bierkę, np. 

 

 



 

Posunięcie białych 

 

Biały wykonał ruch wieżą z f1 na e1. To posunięcie zapiszemy jako Wfe1. Czarny odpowie-

dział ruchem wieży z a8 na d8, co oznaczymy jako Wad8. 

 

Z kolei, gdy obie figury stoją na tej samej linii (kolumnie), to po symbolu figury należy po-

dać numer rzędu, z którego ją ruszyliśmy, np. S5f3, gdyby skoczki stały na polach g5 i g1. 

 

5. Kiedy pionek dotrze do pola promocji i zamienimy go na figurę, to zapiszemy ten ruch, 

podając pole docelowe (jak zwykle), znak „=” i symbol promowanej figury np. d8=H. 

 

6. Propozycja remisu powinna być oznaczona po ruchu symbolem „=”. 

Inne ważne symbole: 

0-0 krótka roszada (z wieżą na h1 lub h8 na skrzydle królewskim) 

0-0-0 długa roszada (z wieżą na a1 lub a8 na skrzydle hetmańskim) 

+ szach (dopisujemy na końcu) 

# (lub X) mat 

 

W trakcie partii posunięcia zapisuje się na specjalnym formularzu – blankiecie – zapewnia-

nym przez organizatora turnieju. Blankiet wraz z przykładowym zapisem partii pokazuje 

poniższe zdjęcie: 

 

Oprócz stosowania wyżej opisanych zasad zapisu warto zwrócić uwagę, że po skończeniu 

partii należy wpisać wynik gry na dole formularza. Każdy zawodnik podpisuje swój blankiet 

i blankiet przeciwnika. 



Geografia Azji 

Sprawdź, czy znasz interesujące fakty dotyczące geografii jednego z najbardziej zróżnicowa-

nych kontynentów na Ziemi, pełnego światowych rekordów i kontrastów. Na kolejnej stronie, 

po quizie, znajdują się odpowiedzi do zadań z krótkim komentarzem.  

1. W Azji znajduje się największa kryptodepresja na Ziemi. Jest to: 

a) rów Morza Martwego 

b) dno jeziora Bajkał 

c) Kotlina Turfańska 

 

2. Najniższą w Azji temperaturę powietrza (–72,2°C) zanotowano w: 

a) Tomtor w Rosji koło Jakucka 

b) Dudince nad Jenisejem 

c) Dingboche w Himalajach 

 

3. Morze Kaspijskie i Jezioro Aralskie są jeziorami: 

a) tektonicznymi 

b) eolicznymi 

c) reliktowymi 

 

Quiz geograficzny z komentarzem 

Kacper Konieczny 



 

4. Najwięcej muzułmanów na świecie mieszka w: 

a) Indonezjii 

b) Arabii Saudyjskiej 

c) Iranie 

 

5. „Dach świata” to jedno z określeń: 

a) Nepalu 

b) Tybetu 

c) Karakorum 

 

6. Nazwa „Rzeka Żółta” (Huang He) w Chinach pochodzi od: 

a) koloru piasków akumulowanych przez rzekę w jej dolnym biegu 

b) koloru obszarów bagiennych w delcie rzeki 

c) koloru rozmytych osadów lessowych 

 

7. Różaneczniki (Rhododendron) naturalnie występują: 

a) we wschodnich Chinach 

b) w deltach Gangesu i Indusu 

c) w Tajlandii 

 

8. Najwyższy i najbardziej aktywny wulkan w Eurazji to: 

a) Fudżi 

b) Krakatau 

c) Kluczewska Sopka 

 

9. Akwenem spornym w Azji jest: 

a) Morze Południowochińskie 

b) Morze Japońskie 

c) Zatoka Perska 

 

10. Jedno z najnowocześniejszych miast na świecie o nazwie „Linia” jako część projektu 

NEOM jest w trakcie budowy w: 

a) Arabii Saudyjskiej 

b) Japonii 

c) Korei Południowej 

 



 

 

 

 

1. B 

Bajkał jest najgłębszym jeziorem na Ziemi i tam znajduje się również największa kryptode-

presja (–1164 m p.p.m.). Jezioro leży w obrębie dość młodej strefy ryftowej. Powstała ona 

ok. 30 mln lat temu w wyniku napięć towarzyszących wciskaniu się płyty indyjskiej w płytę 

eurazjatycką. Ryft jest nadal aktywny, o czym świadczą częste trzęsienia ziemi w tym rejo-

nie. Co ciekawe, rów Bajkału jest w dużym stopniu wypełniony osadami o grubości przekra-

czającej 5 km. Do jeziora uchodzi ponad 300 rzek, natomiast wypływa z niego zaledwie jed-

na – Angara, będąca dopływem Jeniseju. Na terenie akwenu znajduje się 27 wysp, a jezioro 

sąsiaduje z masywnymi górami zrębowymi. 

2. A 

Najniższe temperatury w Azji notowane są w miejscowościach położonych w dolinach Gór 

Wierchojańskich we wschodniej Azji. Do niedawna rekord najniższej temperatury powietrza 

przypadał wsi Ojmiakon, która również cechuje się najwyższą roczną amplitudą temperatury 

powietrza (105°C). W 2004 roku jednak sąsiednia miejscowość Tomtor pobiła rekord naj-

niższej temperatury o jeden stopień (–72,2°C), odbierając Ojmiakonowi tytuł bieguna zimna. 

Ekstremalne wartości temperatury powietrza związane są ze znacznym kontynentalizmem 

klimatu (duża odległość od mórz i oceanów) oraz obecnością barier orograficznych w posta-

ci pasm górskich utrudniających napływ powietrza znad Oceanu Spokojnego i południa kon-

tynent. 

 

Rozwiązania 



3. C 

Największe jezioro Azji –  

Morze Kaspijskie jest zbiornikiem 

reliktowym. Podobnie jest w 

przypadku wysychającego Jeziora 

Aralskiego. Stanowią one pozo-

stałość dawnego morza trzecio-

rzędowego, które rozciągało się 

od dzisiejszego Morza Azowskie-

go (na wschód od Krymu) przez 

Zakaukazie, łącząc wody Morza Kaspijskiego i Jeziora Aralskiego. O istnieniu takiego 

akwenu świadczą dobrze zachowane ślady linii brzegowej Morza Kaspijskiego, które są 

wyższe o ponad 100 m od współczesnego poziomu wody. 

 

4. A 

Indonezja to największe muzułmań-

skie państwo na świecie z liczbą ok. 

225 mln wyznawców islamu. Kraj 

ten jednak sąsiaduje z państwami o 

zupełnie innych dominujących reli-

giach. Mały Timor Wschodni 

(dawna kolonia portugalska) jest za-

liczany do najbardziej katolickich 

państw świata, podobnie jest w przy-

padku Filipin. Z kolei w Tajlandii i 

Mjanmie (Birmie) przeważają bud-

dyści, a Singapur jest prawdziwą mieszanką rozmaitych wierzeń. To silne zróżnicowanie 

religijne jest jedną z przyczyn konfliktów w Azji Południowo-Wschodniej. 

5. B 

Tybet jest najwyżej położoną wyżyną na Ziemi o średniej wysoko-

ści 4500 m n.p.m. Rzeźba terenu jest urozmaicona licznymi grzbie-

tami i pojedynczymi górami o stromych stokach wysokości 5000-

6500 m n.p.m. Wnętrze wyżyny jest bezodpływowe, z wieloma sło-

nymi jeziorami. Z powodu położenia w zasięgu klimatów podzwrot-

nikowych, lodowce zajmują niewielką powierzchnię regionu. Co 

ciekawe, Tybet do 1951 roku był niezależnym państwem o ustroju 

teokratycznym, dopóki nie został podporządkowany Chińskiej Re-

publice Ludowej. 



 

6. C 

Nazwa Rzeki Żółtej pochodzi od koloru 

pyłu lessowego dostarczanego do Huang 

He przez jej dopływy z Wyżyny Lessowej. 

Te piaszczyste osady zostały nawiane w 

epoce lodowcowej z obszaru pustyni Gobi, 

tworząc największy obszar lessowy na 

świecie. Obszar wyżyny jest falisty, pocię-

ty głębokimi jarami i wąwozami. Tereny 

wyżyny przecina Huang He oraz jej dopły-

wy, które dostarczają do głównej rzeki pył lessowy, nadający wodzie charakterystyczny żół-

tawy kolor.  

7. A 

W strefie lasów liściastych i mieszanych wschodniej 

Azji występują tzw. lasy wielkolistne. Są one środowi-

skiem wielu charakterystycznych gatunków roślin, m.in. 

dębu mongolskiego czy orzecha mandżurskiego. Cechu-

ją się bogatym podszytem z różanecznikami. W lasach 

wielkolistnych występują liczne endemity, np. jenoty 

oraz zagrożone pandy olbrzymie. 

 

 

 

 

8. C 

Kluczewska Sopka jest czynnym stratowulkanem 

(wulkanem mieszanym) na półwyspie Kamczatka. 

Jego wysokość sięga 4750 m n.p.m. Stoki wulkanu 

są zbudowane z andezytowo-bazaltowej lawy. Klu-

czewska Sopka ma 84 wulkany boczne i kratery. 

Zalegają tu również wieczne śniegi i lodowce. 

Pierwszą erupcję wulkanu zanotowano w 1679 roku 

i od tego czasu jest ciągle aktywny, a nad wielkim 

kraterem stale unosi się dym. 

 

 



9. A 

Morze Południowochińskie jest jednym z naj-

bardziej spornych akwenów na Ziemi. Jest to 

związane z długoletnią ekspansją Chin w tym 

kierunku. Już po II wojnie światowej ChRL 

ogłosiła swój zasięg roszczeń terytorialnych 

(tzw. linia dziewięciu kresek), powołując się na 

„historyczne prawa” do większości Morza Połu-

dniowochińskiego. Po wprowadzeniu w latach 

80-tych prawa regulującego m.in. wyłączne stre-

fy ekonomiczne, Chiny nadal utrzymywały swo-

je roszczenia. Obecnie spór toczy się o archipe-

lag 190 wysepek Spratly na południu akwenu. 

Ze względu na „przenikające się” wyłączne strefy ekonomiczne aż pięć państw (oprócz Chin 

i Tajwanu) rości sobie prawa do tego archipelagu. Głównym powodem napięć o wyspy 

Spratly jest fakt, że okolice wysp otaczają obszary bogate w ropę naftową i gaz ziemny. Ar-

chipelag ma również istotne znaczenie strategiczne, bowiem leży na jednym z najważniej-

szych szlaków żeglugowych na świecie. 

 

10. A 

Arabia Saudyjska od 2021 roku realizuje projekt NEOM (dosł. „nowa przyszłość”) we 

współpracy z Jordanią i Egiptem. Sztandarowym przedsięwzięciem jest budowa futurystycz-

nego miasta o długości 170 km bez aut, ulic i emisji dwutlenku węgla. W mieście rozciąga-

jącym się od wybrzeża Morza Czerwonego na wschód ma mieszkać milion ludzi. Co więcej 

wszyscy mieszkańcy będą mogli dotrzeć do pracy, szkoły czy obiektów rozrywkowych w 

ciągu 5-minutowego spaceru. Cały transport, w tym pojazdy obsługiwane przez sztuczną 

inteligencję, linia metra i szybkie przewozy towarowe będą odbywać się pod ziemią, zapew-

niając błyskawiczne połączenia aż do dwóch krańców miasta (maksymalny czas przejazdu 

ma wynosić 20 minut). Nad „warstwą transportową” ma działać „warstwa usługowa”, nato-

miast na powierzchni jest przewidziana strefa piesza. Cała energia będzie pochodzić ze źró-

deł odnawialnych, a miasto będzie jako pierwsze miało więcej robotów niż ludzi. Pracami 

nad projektem kieruje książę Arabii Saudyjskiej. 
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