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"W biały dzień"
Do pensjonatu w górach jeździłby, 

na obiad do jadalni schodziłby, 
na cztery świerki z gałęzi na gałąź 

nie otrząsając z nich świeżego śniegu 
zza stolika pod oknem patrzyłby. 

Z bródką przyciętą w szpic, 
łysawy, siwiejący, w okularach, 

o pogrubiałych i znużonych rysach twarzy, 
z brodawką na policzku i fałdzistym czołem, 
jakby anielski marmur oblepiła ludzka glina - 

a kiedy to się stało, sam nie wiedziałby, 
bo przecież nie gwałtownie, ale pomalutku 

zwyżkuje cena za to, że się nie umarło wcześniej 
i również on tę cenę płaciłby. 

O chrząstce ucha ledwie draśniętej pociskiem 
- gdy głowa uchyliła się w ostatniej chwili - 

"cholerne miałem szczęście" mawiałby. 

Czekając aż podadzą rosół z makaronem 
dziennik z bieżącą datą czytałby, 
wielkie tytuły, ogłoszenia drobne, 

albo bębnił palcami po białym obrusie, 
a miałby używane od dawna dłonie 

o spierzchłej skórze i wypukłych żyłach. 

Czasami ktoś od progu wołałby: 
"panie Baczyński, telefon do pana" 

i nic dziwnego w tym nie byłoby, 
że to on i że wstaje obciągając sweter 
i bez pośpiechu rusza w stronę drzwi. 

Rozmów na widok ten nie przerywano by, 
w pół gestu i w pół tchu nie zastygano by, 

bo zwykłe to zdarzenie, a szkoda, a szkoda, 
jako zwykłe zdarzenie traktowano by.

  Wisława Szymborska

. .
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  Spotkajmy się u Baczyńskiego
  

22 marca Dzień Patrona XVI LO, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Na kilka godzin jeden z holów Szesnastki zamienił się w Kawiarenkę u Baczyńskiego. To tutaj

klasy 2A i 2B( grupa historyczna) zorganizowały spotkanie z młodym Baczyńskim.
Wyobraziliśmy sobie świat widziany przez Baczyńskiego, maturzystę 1939 roku. Była krótka

lekcja historii, quiz wiedzy o Baczyńskim, lista przebojów i rzut oka na modę lat trzydziestych.
Prawdziwym hitem okazał się walc angielski wykonany przez grupę tancerzy z naszej szkoły.

Elegancko i stylowo kawiarnia serwowała wyśmienite ciasta i ciasteczka, wszystko
przygotowane przez naszych uczniów oraz  kawę i herbatę. Dochód przeznaczony został na

cele charytatywne, wspomogliśmy leczenie Adasia, chłopca zbierającego  fundusze na
operację umożliwiającą mu chodzenie. Adaś był naszym gościem w tym dniu, poprowadził z
drużyną z klas wojskowych musztrę, samodzielnie wydając komendy. Klasa 1D podarowała

naszemu gościowi wielkiego misia, który natychmiast otrzymał nowe imię- Kuba. Kadet
sztabowy Włodarczyk z klasy 3B przekazał  Adasiowi swój prywatny beret.

Zapraszamy do galerii zdjęć, a w niedalekim czasie do obejrzenia filmu.

. .. .
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Niemcy w latach trzydziestych

  Pierwsza Wojna Światowa dobiegła końca. Wdrożony w życie Traktat
Wersalski pozostawił negatywne odczucia na państwie niemieckim.
Przez ciężkie warunki i sposób, w jaki powstał, umowa została uznana
przez większość Niemców za bezprawną i poniżającą. Powstała
Legenda o ciosie w plecy (niem.Dolchstoßlegende). Lecz to były tylko
skutki psychiczne. Koszty za odnowienie strat po wojnie, mieszkańcy
odczuwali na własnej skórze. Przez stratę miejsc produkcji (- 80%
występowania rudy żelaza, -63% zapasów cynku, -23% węgla oraz -40%
pieców hutniczych)  oraz obszarów (-15% areałów, -17% zbiorów zbóż, -
12% zasób bydła) brutto projektu krajowego coraz bardziej spadało,  co
w końcu doprowadziło do państwowego bankructwa (1923). Coraz
więcej bezrobotnych i biedoty kształtowały Niemcy (na końcu ok. 7mln
ludzi). W październiku 1929r zaczął się ogólnoświatowy kryzys
gospodarczy, który Niemcy dotknął najmocniej po USA.  Rząd Weimaru
był rządem wielopartyjnym(9 partii) i przez ich egoistyczne pomysły nie
byli w stanie podejmować rozsądnych decyzji. Dnia 25.02.1932  do III
Rzeszy wstąpiła nowa postać na polityczną scenę- Adolf Hitler. Jako
przywódca NSDAP widział dla siebie w panującej sytuacji w państwie
okazję, aby rozwinąć swoją partię. Jedna rzecz była pewna: on i jego
partia była wspierana przez wszystkich. Jego tezy docierały do coraz
większej liczby osób. Miał też zaufane osoby po swojej stronie, np.
Joseph Goebbels. Ciągle pokazywano ludziom ich sytuację (ubóstwo,
bezrobocie, głód itd.) i równocześnie podkreślano, kto rzekomo ponosił
za to winę.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J?zyk_niemiecki
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/De-Dolchsto�legende.ogg
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  Bolszewicy i Żydzi. Wrogie nastawienie do tej grupy osób coraz
mocniej się zaostrzało. Po wielu wyborach do Reichstagu NSDAP było
już drugą najsilniejszą partią z dużym wsparciem finansowym. 
(20.09.1933 dostał Hitlera 3mln reichsmark). Wojska A.Hitlera, SS i S.A.
zalewały państwo coraz większym terrorem. Decydującą datą był
30.01.1933.kiedy Hitler został kanclerzem. Za pomocą wielu praw stanu
wyjątkowego wyeliminował politycznych wrogów. Ogłosił, że płacenie
za odbudowanie szkód wojny dobiegło końca oraz wprowadził
obowiązkową służbę wojskową. Wypowiedzią o odzyskaniu straconych
ziem zdobył poparcie wojska. W tych czasach młodzież była mocno
organizowana. Nazistowska organizacja młodzieżowa Hitlerjugend/HJ
(chłopcy), Bund Deutscher Mädel (BDM, pol. Związek Niemieckich
Dziewcząt), dyscyplinowała i nauczała pod względem politycznym, co
doprowadzało do ciągle wzrastającej liczby zwolenników. Dzięki
przerwaniu Traktatu Wersalskiego, przemysł znów się polepszał. Nagle
dla wszystkich było wolne miejsce pracy.  Surowe egzekwowanie prawa
przekonało ludzi. Czuli się znów bezpieczni. Wreszcie znalazł się ktoś,
kto robił wszystko tak jak trzeba. Napływ do NSDAP nie miał granic.
Trzeba się zastanowić- wcześniej- biedni, głodni, bez perspektywy, a
później- wchodzący dobrobyt i ciągle wzrastające zadowolenie. Dnia
19.08.1934 wojsko po raz pierwszy honorowało przywódcę . W ten
sposób cały naród stanął za Hitlerem.
  Każdy zna te obrazy. Adolf Hitler stojący w otwartym wozie,
podziwiany przez tysiące ludzi. Sąsiedzi III Rzeszy również widzieli co
tam się działo. Kto przeciwstawił się temu? Nikt. Wszyscy udawali, że
nic nie widzą. W ten sposób tylko wzmacniali nazistów. Później, po
odzyskaniu straconych obszarów i przyłączeniu Austrii, wrogów już
było niewielu. Niemiec był znowu kimś. 

Jenifer Schmidt, 1D
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FILM: LATA 20, LATA 30. 
LISTA OSOBISTA

"Czarnoksiężnik z Oz"
Data premiery: 1939
Obsada: Judy Garland, Frank Morgan,  Ray Bolger, Bert Lahr

 Film ten jest kamieniem milowym schyłku 20 lecia miedzy
wojennego. Jego scenariusz jest oparty na baśni o tym
samym tytule. Jest to jeden z pierwszych filmów z tak
wysokim budżetem prawie 24mln dolarów co ówcześnie było
nie banalną suma. Jest to miusucal który udał się tak
naprawdę dzięki aktorce Judy Graland która gra
pierwszoplanową role Dorotki. Zachwycała ona swoim
śpiewem i wyglądem. Został on nakręcony wtedy
nowoczesna technika technikolor.

"Brzdąc"
Data premiery: 1921
Obsada: Charles Chaplin,  Jackie Coogan, Tom Wilson
 Film będący zerwaniem z wcześniejsza idea filmów dla
wąskiego grona ludzi na uniwersytetach filmowych. Był to
jeden z pierwszych filmów dla ludu. Dzieło oparte było na
slapstickowy scenkach przerywanych kadrami z opisem
dialogów i sytuacji ze względu na to że film ten jest niemy.

.

.

.

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 5 04/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Husky Szesnastki

"Parowiec Willie"
Data premiery: 1928
Obsada: film animowany
 Jeden z bardziej znanych animacji legendarnego Walta
Disneya. Jest to krótka animacja z dźwiękiem co nie było
oczywiste w tamtym czasie. Stworzenie animacji takiej
animacji było bardzo mozolne powstawała ona w tępię 700
rysunków dziennie. Udźwiękowienie filmów składało się z
kilku słów a głównym elementem udźwiękowienia była
muzyka nagrana przez 20 osobową orkiestrę.

"Upiór w operze"
Data premiery: 1925
Osada: Norman Kerry, Snitz Edwards, Chester Conklin
 Film ten jest horrorem który zyskał niesamowitą
popularność. Film opowiada o tytułowym upiorze
pojawiającym się w odmętach paryskiej opery. Film stał się
ikoną pop kultury ewidentnie wpisał się w modę ponieważ po
wojnie powstało wiele tworów osób prywatnych
nawiązujących do tego filmu.

Marcin Fajnkuchen, klasa 2B

.
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Moda w latach trzydziestych

Lata trzydzieste przyniosły bardzo wiele zmian, zarówno w
kulturze, gospodarce jak i w modzie. Przed tym okresem

Panie nie pokazywały swoich atrybutów kobiecości. Na topie
były wtedy ciemne kolory, słaby makijaż (albo jego brak) oraz
ciemne włosy. To wszystko zmieniło się dopiero w latach 30.
Kobiety były bardziej pewne siebie i zaczęły zakładać coś, co

mogłoby być niezaakceptowane w poprzednich latach.
Ubrania były szyte w coraz jaśniejszych kolorach, bardzo

modny był wtedy pudrowy róż. Zaczęły pojawiać się koronki,
sukienki podkreślające talię i kobiece krągłości oraz różnego

rodzaju futra. Również w strojach kąpielowych, które były
coraz mniej zabudowane - Panie pokazywały więcej swojego
ciała. Jeśli chodzi o makijaż to w tym okresie przywiązywano
uwagę do ust, które były bardziej podkreślone i tym samym

lepiej widoczne, oczy natomiast nadal były malowane
ciemnymi cieniami, co pozwalało ukazać kobiecą

tajemniczość. Najmodniejszy stał się blond, a nawet platyna.
Kobiety zaczęły robić sobie przedziałki oraz zapuszczać

długie, piękne włosy.

Kamila Bazan, klasa 2b

. .
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RAPORT Z HISZPANII

  Hiszpańska wojna domowa (1936-1939) rozpoczęła się, gdy część hiszpańskiej armii
osiedliła się w Maroku, a niektórzy z najbardziej wpływowych generałów armii 
hiszpańskiej, dowodzeni przez generała Francisco Franco, wystąpili przeciwko
demokratycznie wybranemu rządowi republikańskiemu pod przewodnictwem Manuela
Azaña. Szeregi lewicy  składały się nie tylko z robotników, chłopów i związków zawodowych,
ale także hiszpańskiego rządu i zbrojnych grup socjalistów, komunistów i
anarchistów. Prawica (zwana także obozem nacjonalistów) miała poparcie rebelianckich
frakcji wojska, przemysłowej oligarchii, właścicieli ziemskich, burżuazji i Kościoła
katolickiego. Z różnych i nieco sprzecznych powodów Republikanie otrzymali wsparcie
Związku Radzieckiego i europejskich demokracji, a nacjonaliści byli uzbrojeni i wyposażeni
przez faszystowskie rządy Niemiec i Włoch. Hiszpańska wojna domowa okazała się tak
zacięta, jak i krwawa.

  Chociaż niektóre grupy wolontariuszy z Europy i Ameryki Północnej walczyły o Republikę w
ramach Międzynarodowych Brygad, a także wielu zagranicznych artystów i intelektualistów
poparło sprawę Republiki (w tym Ernest Hemingway i George Orwell), ostatecznie zwyciężyli
nacjonaliści.. Zwycięstwo generała Franco oznaczało początek czterdziestoletniej dyktatury
w Hiszpanii (od 1939 do 1975 r.). Pod rządami Franco Hiszpania doznała międzynarodowej
izolacji, choć w różnym stopniu.  Po śmierci dyktatora w 1975 r. koronowano króla Juana
Carlosa I i przywrócono demokrację w Hiszpanii.

Dominika Chuchmacz, klasa 1B

. .
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Sytuacja międzynarodowa w latach 30 XX wieku

1. Niemcy pod władzą Adolfa Hitlera próbują odzyskać potęgę uwalniając się od traktatu
wersalskiego

2. Natomiast na południu Europy inny dyktator Mussolini chce doprowadzić do powiększenia
się potęgi Włoch oraz do ekspansji terytorialnej Włoch

3. W latach  1936-1937r. dochodzi do polepszenia  stosunków między Niemcami,Włochami i
Japończykami co doprowadza  do powstania osi Berlin-Rzym-Tokio określanej paktem
antykominternowskim.

4. Na zachodzie Europy w Hiszpanii trwa wojna domowa między generałem Franco a frontem
ludowym dzięki poparciu Niemców i Włochów generał Franco obejmuje władzę w Hiszpanii w
roku 1939.

5. Potęgi takie jak Francja czy Anglia pozwalają  Niemcom na coraz  więcej. Hitler potrafi to 
doskonale wykorzystać zajmując między innymi Austrię i likwidując ostatecznie 
Czechosłowację.

 6. Po tym ruchu Hitlera wojna jest już właściwie nieunikniona, a podpisanie przez Niemców i
Rosjan paktu Ribbentrop-Mołotow przypieczętuje ten fakt.

7. Rosjanie do końca próbują  ukryć fakt pertraktacji  z III Rzeszą i prowadzą pozorne
rozmowy z Francją i Anglią.

8. Stany Zjednoczone w tym czasie pogrążone są  w kryzysie gospodarczym i walce z nim.
Marek Hessel kl. 2B
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 W okresie XX-lecia międzywojennego Polska znajdowała się w bardzo ciężkiej sytuacji
gospodarczej,  był to czas budowania  kraju, który przez 123  lata był rozdzielony pomiędzy
trzech zaborców: Austrię, Rosję i Prusy. Przed Polską stanęło trudne wyzwanie połączenia
państwa z trzech różnych części.
I
 Pierwsza wojna światowa przyniosła ruinę przemysłu na ziemiach polskich, straty wyceniono
na 10 mld franków (z czego 56% spowodowała grabież niemiecka, 22% grabież austriacka, a
tylko 4% działania wojenne).

  W Królestwie Polskim zatrudnienie w przemyśle było bardzo niewielkie, ponieważ większość
zakładów przemysłowych i ich pracowników Rosjanie przenieśli na tereny wschodnie.
Dlatego uruchomienie jakiejkolwiek produkcji wymagało ogromnych środków finansowych.

 W Polsce były różne miary, wagi i pieniądze. Ciężko było połączyć drogi kolejowe między
dawnymi zaborami gdyż nie były one  wcześniej połączone, przeszkadzały również szyny,
które miały różną szerokość. Głównym zadaniem rządu było ujednolicenie nowego obszaru
gospodarczego, zdobycie rynku zbytu, zbudowanie nowych linii kolejowych, które
połączyłyby dawne zabory.  Z wyjątkiem ziem zaboru pruskiego na obszarze Polski
dominował system gospodarstwa karłowatego.

. .
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  W pierwszych latach po wojnie duża ilość finansów przeznaczano na wojsko, co
doprowadziło do załamania budżetu państwa. Głównym surowcem w Polsce był węgiel
kamienny eksportowany przeważnie do Niemiec. W celu zwiększenia sprzedaży wybudowano
tak zwaną magistralę węglową. Szybki wzrost gospodarczy został zahamowany dopiero
poprzez wielki kryzys 1929 roku.  Dotknął on  w znacznym stopniu polską wieś. Rolników nie
było na nic stać. Brakowało pieniędzy na zakup towarów przemysłowych, a niskie ceny
produktów rolnych czyniły je nieopłacalnymi.

  Sytuacja poprawiła się dopiero po roku 1935, zwiększył się obrót towarów, do rządu wrócił
Kwiatkowski który odciążył chłopów i rozpoczął program robót publicznych  Z tego powodu
powstały dwie koncepcje planowania gospodarki. Jedna stworzona przez Eugeniusza
Kwiatkowskiego, który twierdził, że gospodarka kraju powinna się opierać na aktywnym
udzielaniu się państwa w gospodarce. Piłsudski wychodził z założenia, że gospodarka
podlega naturalnym cyklom ekonomicznym i nie należy w nią zbytnio ingerować.

  Powstał Centralny Okręg Przemysłowy. Obejmował tereny województw: kieleckiego (część
wschodnia), lubelskiego (część południowa), krakowskiego (część wschodnia) oraz
lwowskiego (część zachodnia). Obszar COP należał do najbardziej przeludnionych. Było w
nim wysokie bezrobocie. Na tym obszarze zbudowano ponad 100 zakładów. Znajdowała się
tam między innymi fabryka samochodów oraz huta w Stalowej Woli. Tuż przed wybuchem
wojny Kwiatkowski opracował 15 letni plan uwzględniając dalszą rozbudowę COP i kresów
wschodnich. Zamierzał inwestować w modernizacje sił zbrojnych, przemysłu
motoryzacyjnego i lotniczego.

 Bardzo trudno poddać jednoznacznej ocenie sytuację gospodarczą Polski w okresie
dwudziestolecia międzywojennego. Podejmowane wysiłki, mimo piętrzących się trudności
przynosiły pozytywne efekty. Niewątpliwym osiągnięciem było ożywienie górnictwa, któremu
stworzono dobre warunki rozwoju czy poprawa systemów komunikacyjnych między dawnymi
zaborami (rozbudowa kolei). Rozwój odbywający się nierównomiernie i w dużym uzależniony
od środków zagranicznych, nie sprzyjał stabilizacji.

Adrian Dorajczyk, kl. 2B
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  MUZYKA I POEZJA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

  Naszą podróż w świat muzyki zaczniemy w klimatach JAZZ-owych a później przejdziemy do
BLUES-a . Dlaczego? Bo to właśnie te dwa gatunki najczęściej towarzyszyły ludziom w
tamtym okresie.Można powiedzieć, królowały na scenach nie tylko  lokali rozrywkowych.

  Jazz  łączy muzykę starego i nowego świata, różne style i kontynenty, łączy ludowość,
artyzm i rozrywkę.Samo słowo JAZZ, jako określenie gatunku muzycznego pojawiło się około
1916 roku.

  Charakterystyczną cechą tego gatunku jest obecność podstawowej linii melodycznej, wokół
której powstają wariacje i improwizacje instrumentalne.
Najpopularniejszym w tamtych czasach jazzmanem był Louis Armstrong.
  Drugim muzycznym królem był BLUES. 
  Blues to muzykasmutku imelancholii, operująca spokojną tonacją melodyczną. Tematyka
utworów bluesowych oscyluje wokół miłości, śmierci, samotności.Główni przedstawicielami
bluesa byli Bessie Smith i Lemon Jefferson.Piosenki powstałe w tamtym okresie wiązały się
ściśle z teatrem albo filmem.

  Z polskich artystów warto wymienić Mieczysława Fogga, który był doskonałym artystą w
swojej sztuce, koncertował w Stanach Zjednoczonych, do Warszwy wrócił w 1939 roku.

Kacper Jezierski

. .
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Osobisty ranking 10 najlepszych piosenek z lat 30

1. "Ostatnia Niedziela", Mieczysław Fogg
2. "Przyjdzie Dzień", Aleksander Żabczyński. Utwór
zaśpiewany w komedii „Sportowiec mimo woli” z 39r.   
3. "Bo to się zwykle tak zaczyna", Tadeusz Olsza
4. "Miłość Ci wszystko wybaczy", Hanka Ordonówna
5. "Jakieś małe nic", Hanka Ordonówna
6. "Wspomnij mnie", Maria Modzelewska
7. "Związane mam ręce", Hanka Ordonówna. Oryginałem jest
niemiecka piosenka o podobnym tytule
„Gebundene Hände”, polski tekst napisał sam Julian Tuwim!
8. "Każdemu wolno kochać", Adolf Dymsza i Mira Zimińska
9. "Dobranoc, oczka zmruż", Włóczęgi
10. "Ada, to nie wypada!", Loda Niemirzanka

Kacper Jezierski

H. Ordonówna

M. FoggWłóczęgi

.

.,
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Wynalazki codziennego użytku z okresu międzywojennego

Rozwój wynikły w XIX-wiecznej rewolucji naukowo-technicznej spowodował, że wiele państw zaczęło na początku XX
wieku osiągać status wielkich mocarstw. Obserwujemy także pierwsze oznaki mobilności społeczeństw na znaczną
skale. Był to bardzo dobry okres dla rozwoju nauki i techniki na świecie, a także w Polsce. Poprawiła się także sytuacja
ludzi w życiu codziennym, szczególnie poprzez uzyskiwanie nowych źródeł zarobku.

Kino 
Dynamicznie rozwijało się kino, do którego w 1927 r. wprowadzono dźwięk,
a w latach 30. kolor. Pojawiły się pierwsze gwiazdy kinowe, np. Charlie
Chaplin. Zaczęły powstawać pierwsze gatunki filmowe (horror oraz western).
Swoją działalność rozpoczynał Walt Disney. Rozpoczęła się masowa
produkcja filmów w Hollywood.

Światła uliczne
Za pierwszą sygnalizację świetlną uznaje się urządzenie
zamontowane na skrzyżowaniu ulic Bridge Street i New Palace
Yard w Londynie Konstruktorem jej był inżynier kolejnictwa
J.P. Knight. Sygnalizację uruchomiono 10 grudnia 1868
r. Oznaczenie trójkolorowe zastosowane po raz pierwszy w
1920 roku w Detroit. 

Telewizor mechaniczny

Baird chciał stworzyć technologię, która umożliwiałaby wysłanie ruchomych
obrazów z jednego źródła do drugiego. W latach 20. minionego wieku istniały
już urządzenia, które umożliwiały wyświetlanie obrazu. Na rynku nie można
było jednak znaleźć produktu, który dzisiaj nazwalibyśmy "telewizorem".
Osobą, która zmieniła ten stan rzeczy był właśnie szkocki wynalazca. W
październiku 1925 roku Baird wykorzystał analogowe fale do przesłania
protoplasty sygnału wideo. Wszystko odbyło się na terenie jego warsztatu.
Materiał wysłano z piętra na parter. Był to krok milowy w rozwoju telewizji
i transmisji telewizyjnej.
Szkot szybko dostrzegł finansowy potencjał swojego wynalazku, zakładając
w 1928 roku firmę  Television Development Company. Pierwszą transmisją
na żywo w historii była zorganizowana przez niego relacja z derbów
w Epsom, w 1931 roku. Natomiast telewizor produkcji Bairda trafił do 
powszechnej sprzedaży w 1930 roku.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 5 04/2018 | Strona 16 

WWW.JUNIORMEDIA.PLHusky Szesnastki

Transport/Łączność
Dzięki rozwojowi ludziom łatwiej było przemieszczać się z jednego miejsca
na drugie.

·  Pierwsza publiczna autostrada (Autostrada Jeziorowa) powstała w latach
1922-1924 we Włoszech. Jej projektantem był Piero Puricelli, włoski inżynier.

·  W roku 1927 i 1931 została odpalona rakieta używająca jako paliwa
benzyny i tlenu, dzięki czemu Niemcy wysunęły się na czoło w budowie
rakiet i sterowaniu nimi.

·  Pierwszy nowoczesny silnik turboodrzutowy został opatentowany w 1930
roku przez Anglika Franka Whittle. 27 sierpnia 1939 odbył swój pierwszy lot
Heinkel He 178, pierwszy samolot z silnikiem turboodrzutowym.

·  Początek radioastronomii - w 1932 r. Karl Jansky odkrywa fale radiowe
dobiegające z przestrzeni kosmicznej. Stworzył również radioteleskop.

Artykuły gospodarstwa domowego
·  Pierwszy automatyczny toster został wynaleziony w 1926 r. przez
Charlesa Strite'a

·  Lodówka domowego użytku powstała już w 1913 r. Fred W. Wolf
zamontował pudełko na jedzenie na pojemniku z lodem. Maszyna ta
wymagała instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zamykana hermetycznie
lodówka, wykorzystywana w dzisiejszych czasach, powstała w 1925 roku.

·  Pierwszy blender został opatentowany w 1922 roku przez amerykanina 
Stephena J. Poplawskiego.

Rozwój medycyny
·  Odkrycie insuliny (hormonu do leczenia cukrzycy)w 1922 r. przez
Fredericka Bantinga i Charlesa Besta

·  Wynalezienie penicyliny (antybiotyku) w 1928 r. przez Alexandra Fleminga

·  Wyodrębnienie witamin B1 ( Willem Donach i Barend Janson) i C (Albert
Szpunt-Gyorgy) w 1926 i 1928 r.

Chemia/Fizyka
Odkrycie, że jądra mogą ulegać przemianom, oraz pierwsze badania tych
przemian i opis reakcji jądrowych ludzkość zawdzięcza Ernestowi
Rutherfordowi i Marii Skłodowskiej-Curie.

·  Rutherford przeprowadził także pierwszą sztuczną reakcję jądrową w 1919
r. Bombardował on azot cząstkami α, uzyskując w rezultacie jądra izotopu
tlenu i protony.

·  W 1938 r. Otto Hahn i Fritz Strassmann przeprowadzili rozszczepienie
atomu, co realnie zbliżyło ludzkość do wykorzystania energii atomowej. 

                                      Tomek Cieślik, Maciek Durbacz kl. 2B
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„Nierówny” „Tęsknota”

Bywać. Istnieć. Zaistnieć.
Te trzy słowa w mojej głowie.

Byłem tam, Byłem tu.
Na stałe osiedlić nie da rady.

Wędrownik po świecie.
Bez przesady.

Kraj jeden, i ten drugi zwany nami,
życie jedno przed wami.

Życie daje: 
Szczęście.

Smutek.
Harmonię?

Nawiązując do miłości.
A może jednak do nas samych.

Istniejemy.
Czy naprawdę?

Odpowiedź stoi przed wami.

Chciał człowiek raz.
Nie dał rady.

Dosyć tej żenady.
Czas zaistnieć.
Świat ten zły.

Człowiek gorszy.
Nierówność przed nami.

                                    
  - Ducky

Myśli już z czasem spłowiałe brudem,
zarosły tym wszystkim,

czym życie trudem.

Brak choćby...
Jednego spojrzenia.
Jednego pocałunku.

Jednej bliskości.
Jednej jedynej w tobie jedności i świata całego.

Czas mija nieubłaganie,
czy to lata czy dni za nami,

odległość w miarze się liczy,
a miłość w uczuciu.

W tej ciszy.

To właśnie ta cisza, tęskno mi za nią,
znaleźć w końcu tą ukochaną...

                                      
- Ducky
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Life „O Baczyńskim”

The Death is Like penalty,
Living, Dying, Rising,
Who is judging?
The God upon The Sky?
People on Earth?
I Don’t Know
Maybe Better to me.
But who knows who can be next?
I can only say we must be prepared for
everything...
Those feelings...
They Can Not  be explained.
Take care of each other.
This is So important.
From Dust you Rose, To Dust You Turn...

  - JoT

Polski poeta, żołnierz za wolność,
Szare Szeregi, Kolumbowie,

„Płomienie” czy „Droga”.
Nastolatek...

Wszystko to o nim,
Jedna osoba!

Wielki czy mały,
bohater nasz stary,
dwa odznaczenia,
w sercu my sami,

tak zawsze na
To za nas poszedłszy,

W krwawy bój!

Dziękuje i Wszyscy,
Pamięć zostanie,

Poeto,
Żołnierzu,

Pisarzu
Patronie naszych kochanych szkół...

To wasza zasługa!

Rozkaz padł jeden...
                                         

      - JoT
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	"W biały dzień"
	Do pensjonatu w górach jeździłby,  na obiad do jadalni schodziłby,  na cztery świerki z gałęzi na gałąź  nie otrząsając z nich świeżego śniegu  zza stolika pod oknem patrzyłby.   Z bródką przyciętą w szpic,  łysawy, siwiejący, w okularach,  o pogrubiałych i znużonych rysach twarzy,  z brodawką na policzku i fałdzistym czołem,  jakby anielski marmur oblepiła ludzka glina -  a kiedy to się stało, sam nie wiedziałby,  bo przecież nie gwałtownie, ale pomalutku  zwyżkuje cena za to, że się nie umarło wcześniej  i również on tę cenę płaciłby.   O chrząstce ucha ledwie draśniętej pociskiem  - gdy głowa uchyliła się w ostatniej chwili -  "cholerne miałem szczęście" mawiałby.   Czekając aż podadzą rosół z makaronem  dziennik z bieżącą datą czytałby,  wielkie tytuły, ogłoszenia drobne,  albo bębnił palcami po białym obrusie,  a miałby używane od dawna dłonie  o spierzchłej skórze i wypukłych żyłach.   Czasami ktoś od progu wołałby:  "panie Baczyński, telefon do pana"  i nic dziwnego w tym nie byłoby,  że to on i że wstaje obciągając sweter  i bez pośpiechu rusza w stronę drzwi.   Rozmów na widok ten nie przerywano by,  w pół gestu i w pół tchu nie zastygano by,  bo zwykłe to zdarzenie, a szkoda, a szkoda,  jako zwykłe zdarzenie traktowano by.
	Wisława Szymborska

	Spotkajmy się u Baczyńskiego
	22 marca Dzień Patrona XVI LO, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
	Na kilka godzin jeden z holów Szesnastki zamienił się w Kawiarenkę u Baczyńskiego. To tutaj klasy 2A i 2B( grupa historyczna) zorganizowały spotkanie z młodym Baczyńskim. Wyobraziliśmy sobie świat widziany przez Baczyńskiego, maturzystę 1939 roku. Była krótka lekcja historii, quiz wiedzy o Baczyńskim, lista przebojów i rzut oka na modę lat trzydziestych. Prawdziwym hitem okazał się walc angielski wykonany przez grupę tancerzy z naszej szkoły. Elegancko i stylowo kawiarnia serwowała wyśmienite ciasta i ciasteczka, wszystko przygotowane przez naszych uczniów oraz  kawę i herbatę. Dochód przeznaczony został na cele charytatywne, wspomogliśmy leczenie Adasia, chłopca zbierającego  fundusze na operację umożliwiającą mu chodzenie. Adaś był naszym gościem w tym dniu, poprowadził z drużyną z klas wojskowych musztrę, samodzielnie wydając komendy. Klasa 1D podarowała naszemu gościowi wielkiego misia, który natychmiast otrzymał nowe imię- Kuba. Kadet sztabowy Włodarczyk z klasy 3B przekazał  Adasiowi swój prywatny beret.
	Zapraszamy do galerii zdjęć, a w niedalekim czasie do obejrzenia filmu.

	Niemcy w latach trzydziestych
	Pierwsza Wojna Światowa dobiegła końca. Wdrożony w życie Traktat Wersalski pozostawił negatywne odczucia na państwie niemieckim. Przez ciężkie warunki i sposób, w jaki powstał, umowa została uznana przez większość Niemców za bezprawną i poniżającą. Powstała Legenda o ciosie w plecy (niem.Dolchstoßlegende). Lecz to były tylko skutki psychiczne. Koszty za odnowienie strat po wojnie, mieszkańcy odczuwali na własnej skórze. Przez stratę miejsc produkcji (- 80% występowania rudy żelaza, -63% zapasów cynku, -23% węgla oraz -40% pieców hutniczych)  oraz obszarów (-15% areałów, -17% zbiorów zbóż, -12% zasób bydła) brutto projektu krajowego coraz bardziej spadało,  co w końcu doprowadziło do państwowego bankructwa (1923). Coraz więcej bezrobotnych i biedoty kształtowały Niemcy (na końcu ok. 7mln ludzi). W październiku 1929r zaczął się ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który Niemcy dotknął najmocniej po USA.  Rząd Weimaru był rządem wielopartyjnym(9 partii) i przez ich egoistyczne pomysły nie byli w stanie podejmować rozsądnych decyzji. Dnia 25.02.1932  do III Rzeszy wstąpiła nowa postać na polityczną scenę- Adolf Hitler. Jako przywódca NSDAP widział dla siebie w panującej sytuacji w państwie okazję, aby rozwinąć swoją partię. Jedna rzecz była pewna: on i jego partia była wspierana przez wszystkich. Jego tezy docierały do coraz większej liczby osób. Miał też zaufane osoby po swojej stronie, np. Joseph Goebbels. Ciągle pokazywano ludziom ich sytuację (ubóstwo, bezrobocie, głód itd.) i równocześnie podkreślano, kto rzekomo ponosił za to winę.
	Bolszewicy i Żydzi. Wrogie nastawienie do tej grupy osób coraz mocniej się zaostrzało. Po wielu wyborach do Reichstagu NSDAP było już drugą najsilniejszą partią z dużym wsparciem finansowym.  (20.09.1933 dostał Hitlera 3mln reichsmark). Wojska A.Hitlera, SS i S.A. zalewały państwo coraz większym terrorem. Decydującą datą był 30.01.1933.kiedy Hitler został kanclerzem. Za pomocą wielu praw stanu wyjątkowego wyeliminował politycznych wrogów. Ogłosił, że płacenie za odbudowanie szkód wojny dobiegło końca oraz wprowadził obowiązkową służbę wojskową. Wypowiedzią o odzyskaniu straconych ziem zdobył poparcie wojska. W tych czasach młodzież była mocno organizowana. Nazistowska organizacja młodzieżowa Hitlerjugend/HJ (chłopcy), Bund Deutscher Mädel (BDM, pol. Związek Niemieckich Dziewcząt), dyscyplinowała i nauczała pod względem politycznym, co doprowadzało do ciągle wzrastającej liczby zwolenników. Dzięki przerwaniu Traktatu Wersalskiego, przemysł znów się polepszał. Nagle dla wszystkich było wolne miejsce pracy.  Surowe egzekwowanie prawa przekonało ludzi. Czuli się znów bezpieczni. Wreszcie znalazł się ktoś, kto robił wszystko tak jak trzeba. Napływ do NSDAP nie miał granic. Trzeba się zastanowić- wcześniej- biedni, głodni, bez perspektywy, a później- wchodzący dobrobyt i ciągle wzrastające zadowolenie. Dnia 19.08.1934 wojsko po raz pierwszy honorowało przywódcę . W ten sposób cały naród stanął za Hitlerem.
	Każdy zna te obrazy. Adolf Hitler stojący w otwartym wozie, podziwiany przez tysiące ludzi. Sąsiedzi III Rzeszy również widzieli co tam się działo. Kto przeciwstawił się temu? Nikt. Wszyscy udawali, że nic nie widzą. W ten sposób tylko wzmacniali nazistów. Później, po odzyskaniu straconych obszarów i przyłączeniu Austrii, wrogów już było niewielu. Niemiec był znowu kimś.
	Jenifer Schmidt, 1D
	FILM: LATA 20, LATA 30.
	LISTA OSOBISTA
	"Czarnoksiężnik z Oz"
	Data premiery: 1939
	Obsada: Judy Garland, Frank Morgan,  Ray Bolger, Bert Lahr
	Film ten jest kamieniem milowym schyłku 20 lecia miedzy wojennego. Jego scenariusz jest oparty na baśni o tym samym tytule. Jest to jeden z pierwszych filmów z tak wysokim budżetem prawie 24mln dolarów co ówcześnie było nie banalną suma. Jest to miusucal który udał się tak naprawdę dzięki aktorce Judy Graland która gra pierwszoplanową role Dorotki. Zachwycała ona swoim śpiewem i wyglądem. Został on nakręcony wtedy nowoczesna technika technikolor.

	"Brzdąc"
	Data premiery: 1921
	Obsada: Charles Chaplin,  Jackie Coogan, Tom Wilson
	Film będący zerwaniem z wcześniejsza idea filmów dla wąskiego grona ludzi na uniwersytetach filmowych. Był to jeden z pierwszych filmów dla ludu. Dzieło oparte było na slapstickowy scenkach przerywanych kadrami z opisem dialogów i sytuacji ze względu na to że film ten jest niemy.

	"Parowiec Willie"
	Data premiery: 1928
	Obsada: film animowany
	Jeden z bardziej znanych animacji legendarnego Walta Disneya. Jest to krótka animacja z dźwiękiem co nie było oczywiste w tamtym czasie. Stworzenie animacji takiej animacji było bardzo mozolne powstawała ona w tępię 700 rysunków dziennie. Udźwiękowienie filmów składało się z kilku słów a głównym elementem udźwiękowienia była muzyka nagrana przez 20 osobową orkiestrę.

	"Upiór w operze"
	Data premiery: 1925
	Osada: Norman Kerry, Snitz Edwards, Chester Conklin
	Film ten jest horrorem który zyskał niesamowitą popularność. Film opowiada o tytułowym upiorze pojawiającym się w odmętach paryskiej opery. Film stał się ikoną pop kultury ewidentnie wpisał się w modę ponieważ po wojnie powstało wiele tworów osób prywatnych nawiązujących do tego filmu.
	Marcin Fajnkuchen, klasa 2B

	Moda w latach trzydziestych
	Lata trzydzieste przyniosły bardzo wiele zmian, zarówno w kulturze, gospodarce jak i w modzie. Przed tym okresem Panie nie pokazywały swoich atrybutów kobiecości. Na topie były wtedy ciemne kolory, słaby makijaż (albo jego brak) oraz ciemne włosy. To wszystko zmieniło się dopiero w latach 30. Kobiety były bardziej pewne siebie i zaczęły zakładać coś, co mogłoby być niezaakceptowane w poprzednich latach. Ubrania były szyte w coraz jaśniejszych kolorach, bardzo modny był wtedy pudrowy róż. Zaczęły pojawiać się koronki, sukienki podkreślające talię i kobiece krągłości oraz różnego rodzaju futra. Również w strojach kąpielowych, które były coraz mniej zabudowane - Panie pokazywały więcej swojego ciała. Jeśli chodzi o makijaż to w tym okresie przywiązywano uwagę do ust, które były bardziej podkreślone i tym samym lepiej widoczne, oczy natomiast nadal były malowane ciemnymi cieniami, co pozwalało ukazać kobiecą tajemniczość. Najmodniejszy stał się blond, a nawet platyna. Kobiety zaczęły robić sobie przedziałki oraz zapuszczać długie, piękne włosy.
	Kamila Bazan, klasa 2b


	RAPORT Z HISZPANII
	Hiszpańska wojna domowa (1936-1939) rozpoczęła się, gdy część hiszpańskiej armii osiedliła się w Maroku, a niektórzy z najbardziej wpływowych generałów armii
	hiszpańskiej, dowodzeni przez generała Francisco Franco, wystąpili przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi republikańskiemu pod przewodnictwem Manuela Azaña. Szeregi lewicy  składały się nie tylko z robotników, chłopów i związków zawodowych, ale także hiszpańskiego rządu i zbrojnych grup socjalistów, komunistów i anarchistów. Prawica (zwana także obozem nacjonalistów) miała poparcie rebelianckich frakcji wojska, przemysłowej oligarchii, właścicieli ziemskich, burżuazji i Kościoła katolickiego. Z różnych i nieco sprzecznych powodów Republikanie otrzymali wsparcie Związku Radzieckiego i europejskich demokracji, a nacjonaliści byli uzbrojeni i wyposażeni przez faszystowskie rządy Niemiec i Włoch. Hiszpańska wojna domowa okazała się tak zacięta, jak i krwawa.
	Chociaż niektóre grupy wolontariuszy z Europy i Ameryki Północnej walczyły o Republikę w ramach Międzynarodowych Brygad, a także wielu zagranicznych artystów i intelektualistów poparło sprawę Republiki (w tym Ernest Hemingway i George Orwell), ostatecznie zwyciężyli nacjonaliści.. Zwycięstwo generała Franco oznaczało początek czterdziestoletniej dyktatury w Hiszpanii (od 1939 do 1975 r.). Pod rządami Franco Hiszpania doznała międzynarodowej izolacji, choć w różnym stopniu.  Po śmierci dyktatora w 1975 r. koronowano króla Juana Carlosa I i przywrócono demokrację w Hiszpanii.
	Dominika Chuchmacz, klasa 1B

	Sytuacja międzynarodowa w latach 30 XX wieku
	1. Niemcy pod władzą Adolfa Hitlera próbują odzyskać potęgę uwalniając się od traktatu wersalskiego
	2. Natomiast na południu Europy inny dyktator Mussolini chce doprowadzić do powiększenia się potęgi Włoch oraz do ekspansji terytorialnej Włoch
	3. W latach  1936-1937r. dochodzi do polepszenia  stosunków między Niemcami,Włochami i Japończykami co doprowadza  do powstania osi Berlin-Rzym-Tokio określanej paktem antykominternowskim.
	4. Na zachodzie Europy w Hiszpanii trwa wojna domowa między generałem Franco a frontem ludowym dzięki poparciu Niemców i Włochów generał Franco obejmuje władzę w Hiszpanii w roku 1939.
	5. Potęgi takie jak Francja czy Anglia pozwalają  Niemcom na coraz  więcej. Hitler potrafi to  doskonale wykorzystać zajmując między innymi Austrię i likwidując ostatecznie  Czechosłowację.
	6. Po tym ruchu Hitlera wojna jest już właściwie nieunikniona, a podpisanie przez Niemców i Rosjan paktu Ribbentrop-Mołotow przypieczętuje ten fakt.
	7. Rosjanie do końca próbują  ukryć fakt pertraktacji  z III Rzeszą i prowadzą pozorne rozmowy z Francją i Anglią.
	8. Stany Zjednoczone w tym czasie pogrążone są  w kryzysie gospodarczym i walce z nim.
	Marek Hessel kl. 2B
	W okresie XX-lecia międzywojennego Polska znajdowała się w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej,  był to czas budowania  kraju, który przez 123  lata był rozdzielony pomiędzy trzech zaborców: Austrię, Rosję i Prusy. Przed Polską stanęło trudne wyzwanie połączenia państwa z trzech różnych części.
	I
	Pierwsza wojna światowa przyniosła ruinę przemysłu na ziemiach polskich, straty wyceniono na 10 mld franków (z czego 56% spowodowała grabież niemiecka, 22% grabież austriacka, a tylko 4% działania wojenne).
	W Królestwie Polskim zatrudnienie w przemyśle było bardzo niewielkie, ponieważ większość zakładów przemysłowych i ich pracowników Rosjanie przenieśli na tereny wschodnie. Dlatego uruchomienie jakiejkolwiek produkcji wymagało ogromnych środków finansowych.
	W Polsce były różne miary, wagi i pieniądze. Ciężko było połączyć drogi kolejowe między dawnymi zaborami gdyż nie były one  wcześniej połączone, przeszkadzały również szyny, które miały różną szerokość. Głównym zadaniem rządu było ujednolicenie nowego obszaru gospodarczego, zdobycie rynku zbytu, zbudowanie nowych linii kolejowych, które połączyłyby dawne zabory.  Z wyjątkiem ziem zaboru pruskiego na obszarze Polski dominował system gospodarstwa karłowatego.
	W pierwszych latach po wojnie duża ilość finansów przeznaczano na wojsko, co doprowadziło do załamania budżetu państwa. Głównym surowcem w Polsce był węgiel kamienny eksportowany przeważnie do Niemiec. W celu zwiększenia sprzedaży wybudowano tak zwaną magistralę węglową. Szybki wzrost gospodarczy został zahamowany dopiero poprzez wielki kryzys 1929 roku.  Dotknął on  w znacznym stopniu polską wieś. Rolników nie było na nic stać. Brakowało pieniędzy na zakup towarów przemysłowych, a niskie ceny produktów rolnych czyniły je nieopłacalnymi.
	Sytuacja poprawiła się dopiero po roku 1935, zwiększył się obrót towarów, do rządu wrócił Kwiatkowski który odciążył chłopów i rozpoczął program robót publicznych  Z tego powodu powstały dwie koncepcje planowania gospodarki. Jedna stworzona przez Eugeniusza Kwiatkowskiego, który twierdził, że gospodarka kraju powinna się opierać na aktywnym udzielaniu się państwa w gospodarce. Piłsudski wychodził z założenia, że gospodarka podlega naturalnym cyklom ekonomicznym i nie należy w nią zbytnio ingerować.
	Powstał Centralny Okręg Przemysłowy. Obejmował tereny województw: kieleckiego (część wschodnia), lubelskiego (część południowa), krakowskiego (część wschodnia) oraz lwowskiego (część zachodnia). Obszar COP należał do najbardziej przeludnionych. Było w nim wysokie bezrobocie. Na tym obszarze zbudowano ponad 100 zakładów. Znajdowała się tam między innymi fabryka samochodów oraz huta w Stalowej Woli. Tuż przed wybuchem wojny Kwiatkowski opracował 15 letni plan uwzględniając dalszą rozbudowę COP i kresów wschodnich. Zamierzał inwestować w modernizacje sił zbrojnych, przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.
	Bardzo trudno poddać jednoznacznej ocenie sytuację gospodarczą Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Podejmowane wysiłki, mimo piętrzących się trudności przynosiły pozytywne efekty. Niewątpliwym osiągnięciem było ożywienie górnictwa, któremu stworzono dobre warunki rozwoju czy poprawa systemów komunikacyjnych między dawnymi zaborami (rozbudowa kolei). Rozwój odbywający się nierównomiernie i w dużym uzależniony od środków zagranicznych, nie sprzyjał stabilizacji.

	Adrian Dorajczyk, kl. 2B
	MUZYKA I POEZJA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
	Naszą podróż w świat muzyki zaczniemy w klimatach JAZZ-owych a później przejdziemy do BLUES-a . Dlaczego? Bo to właśnie te dwa gatunki najczęściej towarzyszyły ludziom w tamtym okresie.Można powiedzieć, królowały na scenach nie tylko  lokali rozrywkowych.
	Jazz  łączy muzykę starego i nowego świata, różne style i kontynenty, łączy ludowość, artyzm i rozrywkę.Samo słowo JAZZ, jako określenie gatunku muzycznego pojawiło się około 1916 roku.
	Charakterystyczną cechą tego gatunku jest obecność podstawowej linii melodycznej, wokół której powstają wariacje i improwizacje instrumentalne.
	Najpopularniejszym w tamtych czasach jazzmanem był Louis Armstrong.
	Drugim muzycznym królem był BLUES.
	Blues to muzykasmutku imelancholii, operująca spokojną tonacją melodyczną. Tematyka utworów bluesowych oscyluje wokół miłości, śmierci, samotności.Główni przedstawicielami bluesa byli Bessie Smith i Lemon Jefferson.Piosenki powstałe w tamtym okresie wiązały się ściśle z teatrem albo filmem.
	Z polskich artystów warto wymienić Mieczysława Fogga, który był doskonałym artystą w swojej sztuce, koncertował w Stanach Zjednoczonych, do Warszwy wrócił w 1939 roku.
	Kacper Jezierski

	Osobisty ranking 10 najlepszych piosenek z lat 30
	1. "Ostatnia Niedziela", Mieczysław Fogg
	2. "Przyjdzie Dzień", Aleksander Żabczyński. Utwór zaśpiewany w komedii „Sportowiec mimo woli” z 39r.
	3. "Bo to się zwykle tak zaczyna", Tadeusz Olsza
	4. "Miłość Ci wszystko wybaczy", Hanka Ordonówna
	5. "Jakieś małe nic", Hanka Ordonówna
	6. "Wspomnij mnie", Maria Modzelewska
	7. "Związane mam ręce", Hanka Ordonówna. Oryginałem jest niemiecka piosenka o podobnym tytule
	„Gebundene Hände”, polski tekst napisał sam Julian Tuwim!
	8. "Każdemu wolno kochać", Adolf Dymsza i Mira Zimińska
	9. "Dobranoc, oczka zmruż", Włóczęgi
	10. "Ada, to nie wypada!", Loda Niemirzanka
	Kacper Jezierski

	Wynalazki codziennego użytku z okresu międzywojennego
	Rozwój wynikły w XIX-wiecznej rewolucji naukowo-technicznej spowodował, że wiele państw zaczęło na początku XX wieku osiągać status wielkich mocarstw. Obserwujemy także pierwsze oznaki mobilności społeczeństw na znaczną skale. Był to bardzo dobry okres dla rozwoju nauki i techniki na świecie, a także w Polsce. Poprawiła się także sytuacja ludzi w życiu codziennym, szczególnie poprzez uzyskiwanie nowych źródeł zarobku.
	Kino
	Światła uliczne
	Za pierwszą sygnalizację świetlną uznaje się urządzenie zamontowane na skrzyżowaniu ulic Bridge Street i New Palace Yard w Londynie Konstruktorem jej był inżynier kolejnictwa J.P. Knight. Sygnalizację uruchomiono 10 grudnia 1868 r. Oznaczenie trójkolorowe zastosowane po raz pierwszy w 1920 roku w Detroit.
	Telewizor mechaniczny


	„Nierówny”
	„Tęsknota”
	Bywać. Istnieć. Zaistnieć.
	Te trzy słowa w mojej głowie.
	Myśli już z czasem spłowiałe brudem,
	zarosły tym wszystkim,
	Byłem tam, Byłem tu.
	czym życie trudem.
	Na stałe osiedlić nie da rady.
	Wędrownik po świecie.
	Brak choćby...
	Bez przesady.
	Jednego spojrzenia.
	Kraj jeden, i ten drugi zwany nami,
	Jednego pocałunku.
	życie jedno przed wami.
	Jednej bliskości.
	Jednej jedynej w tobie jedności i świata całego.
	Życie daje:
	Szczęście.
	Czas mija nieubłaganie,
	Smutek.
	czy to lata czy dni za nami,
	Harmonię?
	odległość w miarze się liczy,
	Nawiązując do miłości.
	a miłość w uczuciu.
	A może jednak do nas samych.
	W tej ciszy.
	Istniejemy.
	Czy naprawdę?
	To właśnie ta cisza, tęskno mi za nią,
	Odpowiedź stoi przed wami.
	znaleźć w końcu tą ukochaną...
	Chciał człowiek raz.
	- Ducky
	Nie dał rady.
	Dosyć tej żenady.
	Czas zaistnieć.
	Świat ten zły.
	Człowiek gorszy.
	Nierówność przed nami.

	- Ducky

	Life
	„O Baczyńskim”
	The Death is Like penalty,
	Living, Dying, Rising,
	Polski poeta, żołnierz za wolność,

	Who is judging?
	Szare Szeregi, Kolumbowie,
	„Płomienie” czy „Droga”.

	The God upon The Sky?
	Nastolatek...

	People on Earth?
	Wszystko to o nim,

	I Don’t Know
	Jedna osoba!

	Maybe Better to me.
	Wielki czy mały,

	But who knows who can be next?
	bohater nasz stary,

	I can only say we must be prepared for everything...
	dwa odznaczenia,
	w sercu my sami,
	tak zawsze na

	Those feelings...
	To za nas poszedłszy,

	They Can Not  be explained.
	W krwawy bój!

	Take care of each other.
	Dziękuje i Wszyscy,

	This is So important.
	Pamięć zostanie,
	Poeto,

	From Dust you Rose, To Dust You Turn...
	Żołnierzu,

	- JoT
	Pisarzu
	Patronie naszych kochanych szkół...
	To wasza zasługa!
	Rozkaz padł jeden...
	- JoT
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