
 
 

  

       Gazetka „Geographiae lectio. Semestralnik geograficzny” 
jest nowym projektem szkolnym,  mającym na celu ukazanie 
jednych z najciekawszych przedsięwzięć. Hoffmaniacy tworzą 
wiele atrakcyjnych materiałów, które warto opublikować na 
skalę Hoffu.  
      Wydawana raz w semestrze zaprezentuje te najbardziej 
interesujące. A może i Ty stworzysz C O Ś, o czym napiszemy 

niebawem?     
 
 

Opera we Lwowie. 



      Jaka jest Warszawa każdy widzi. 
Trochę szara, trochę smutna, ale kiedy 
dobrze się przyjrzeć można pośród 
murów dostrzec pozytywne aspekty 
życia w stolicy. Miejsc na prawdziwy, 
iście jesienny spacer, obfitujący w 
rozmaite ciekawostki jest naprawdę 
wiele. Korzystając z chwil „oddechu od 
szkolnej codzienności” wybraliśmy się 
na jeden z nich. W ramach integracji, 
oczywiście ;)  
      Nasz „Warszawski sen” rozpoczął się 
 i zakończył w tym samym miejscu – pod 
pomnikiem Charlesa de Gaulle’a. 
Zatoczyliśmy spore „kółko”, które dobrze 
obrazuje mapka. Wbrew pozorom 
przechadzało się nam bardzo miło, mimo 
dokuczliwego zimna i nieprzyjemnego 
wiatru.  
      Z przyjemnością przespacerowaliśmy 
się Skarpą Wiślaną, zaglądając uprzednio 
Prezydentowi Francji w oczy, dziwiąc  

Trasa Łazienkowska. 

 
się, jak to możliwe, że palma nie zgubiła 
jeszcze liści i zastanawiając się, czy czołgi z 
Muzeum Wojska Polskiego mogłyby zostać 
uruchomione.  
   Z dumą spoglądaliśmy na jedną             
z najdroższych ulic świata, jaką jest Nowy 
Świat, założony na początku jako osada 
świecka (!).   
     Zarumienione twarze zdradzały, jak 
bardzo nam jest zimno, ale krótki wyścig 
wzdłuż Skarpy Wiślanej rozgrzał nas nieco, 
pobudzając szare komórki do wyrażania 
podziwu, że na ulicy Frascati    w swoim 
czasie rosło około dwustu odmian drzew.   
      Niemniejsze zainteresowanie wzbudził 
również nasz rodzimy Sejm.  Co ciekawe w 
krajach skandynawskich funkcjonuje idiom 
polsk riksdag (pol. polski parlament, sejm) 

czyli określenie oznaczające burzliwą, 
chaotyczną i bezproduktywną dyskusję, w 
szerszym znaczeniu. 
      Podziwialiśmy również budynek 
ambasady Francji oraz usytuowane w 
sąsiedztwie domki fińskie, które przypadły 
nam do gustu, ze względu na niespotykany 
widok, jaki sobą reprezentowały – urocze, 
drewniane domki w środku Warszawy. 
      Przeszliśmy nad Trasą Łazienkowską, z 
uśmiechem wystawiając twarze do słońca, 
w którego promieniach choć trochę 
ogrzaliśmy zziębnięte policzki. Potem krótki 
rzut oka na Stadion Legii, Agrykolę, 
kawiarnię wraz z restauracją „Rozdroże”.  
Szybki marsz przez Park Ujazdowski i już 
po chwili liczyliśmy wszystkie krzyże na 
Placu Trzech Krzyży. 
      
Dokończenie artykułu na stronie 8. 

 
  



     W niejasnych okolicznościach, 
ponad rok temu rozpoczęła się moja 
wielka przygoda z olimpiadą 
geograficzną. I choć nie zdołałem 
dostać się do ścisłej czołówki to i tak 
było to dla mnie niesłychane przeżycie. 
Olimpiada kosztowała mnie wiele 
zachodu i niejednokrotnie stanowiła 
dla mnie swoistą udrękę. Jednak z  tej 
„wielkiej próby”, wyszedłem bogatszy 
o kilka nowych doświadczeń.  
      Trasy moich częstych wypraw 
rowerowych wytyczałem szlakami 
przecinającymi wzdłuż i wszerz  Gminę 
Stare Babice. Dlatego też, nieskromnie 
myślałem, że o opisywanej Gminie wiem 
prawie wszystko, ale szybko przekonałem 
się, że jest odwrotnie. Wraz ze zbieraniem 
potrzebnych materiałów, cieszyłem się, że 
mogę dowiedzieć się tylu nowych, rzeczy    
o moim sąsiedztwie.  Taką możliwość dał 
mi temat: „Zróżnicowanie typologiczne wsi 
w Gminie Stare Babice”. 
       Pozwólcie, że przedstawię kilka 
faktów. 
Gminę Stare Babice – gminę wiejską 
utworzono w 1973 roku. Należy ona do 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
położonego w centralnej części 
Województwa Mazowieckiego. Obecnie 
Gmina rozpościera się na obszarze 63,49 
km2 i obejmuje 23 wsie, w których mieszka 
łącznie 14 tysięcy ludzi. Jeśli chodzi           
o geograficzne usytuowanie Gminy,          
to zgodnie z podziałem dokonanym przez 
Jerzego Kondrackiego, położona jest ona    
w Nizinie Środkowo-mazowieckiej. Teren 
gminy ma zdecydowanie charakter nizinny, 
pochylony jest z południowego-wschodu    
ku północnemu-zachodowi. 
      No dobrze, przyszedł czas na coś 
ciekawszego. Przynajmniej dla mnie, 
poznawanie historii osiedlania się ludzi było 
zdecydowanie ciekawszym zajęciem od 
gromadzenia danych dotyczących struktury 
zatrudnienia mieszkańców. Jak wiemy 
proces osadniczy był w przeszłości ściśle 
podporządkowany potrzebom rolnictwa       
a więc tym samym i warunkom środowiska  
naturalnego. W środkowym odcinku Wisły, 
gdzie gleby były lepsze i puszcze łatwiej  
dostępne, rozwijały się jeszcze przed XII 
wiekiem liczne grody, jak np. Wyszogród, 
Zakroczym, Warszawa – centra 
nowopowstających obszarów rolniczych. 

      W „okręgu” warszawskim rozwój 
rolnictwa i osad na obszarze obecnej Gminy 
Stare Babice  postępował przede wszystkim 
dzięki urodzajnym ziemiom Równiny 
Błońskiej, licznym kanałom         i rzekom 
(m.in. Struga, Lipkowska Woda) oraz 
obecności puszczy, z której pozyskiwano 
materiał budowlany – drewno. 
      W północnej części, gdzie były mniej 
żyzne ziemie i mokradła, wytyczano łąki 
i pastwiska. 
      Na skraju lasu powstawały osady 
trudniące się wyrębem drzew. Stąd też, 
pochodzi nazwa wsi Buda. Współcześnie 
związek z historycznym założeniem wsi jest 
łatwo zauważalny – wieś jest łańcuchówką 
położoną na skraju Kampinoskiego Parku 
Narodowego, liczącą zaledwie kilkanaście, 
luźno położonych gospodarstw. 
      W XVI wieku Zygmunt III przenosi 
stolicę kraju do Warszawy. Od tego czasu 
znacznie wzrosła jej przewaga 
ekonomiczna nad innymi miastami i tym 
samym został zapoczątkowany intensywny 
rozwój osadnictwa wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych prowadzących do stolicy. 
Tak było i w przypadku Traktu 
Królewskiego (nazwa ta pochodzi właśnie   
z XVI w.) – szlaku Warszawa – Leszno – 
Sochaczew, przy którym położone były 
m.in. Górce, Groty (obie osady dziś należą 
do Warszawy), Babice, Zielonki, Borzęcin 
Duży. 
      Następne lata przynosiły dalszy postęp 
osadnictwa i rozwój rolnictwa na tych 
obszarach. W XVII wieku zaproszono nawet 
holenderskich osadników, którzy przyczynili 
się do osuszenia i zagospodarowania części 
bagien.  Tym samym został 
zapoczątkowany intensywny rozwój 
osadnictwa. 
      Obecny kształt i wygląd wsi w gminie  
uległ głębokim przekształceniom               
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I tylko 
w niewielkim stopniu przypomina nam ten 
 
 

 
 
 
 
 



 
      
 
 
 
       Z okazji 200. rocznicy urodzin 
Karola Darwina oraz 150. rocznicy 
wydania jego najbardziej znanego 
dzieła "O powstawaniu gatunków" 
Uniwersytet Warszawski ogłosił rok 
2009 rokiem Karola Darwina. 
Charles Robert Darwin (ur. 12 lutego 1809 
w Shrewsbury, zm. 19 kwietnia 1882       w 
Downe) to jeden z najważniejszych XIX-
wiecznych biologów i jeden z pierwszych 
badaczy ewolucji, będący obecnie 
paradygmatem biologii. 
      W dzieciństwie uczęszczał do szkoły 
parafialnej, gdzie rozwinęła się w nim 
skłonność do nauk przyrodniczych. W roku 
1818 wstąpił do wielkiej szkoły D. Buttlera 
w Shrewsbury i pozostawał w niej aż do 
szesnastego roku życia. „Nic nie mogło 
gorzej wpłynąć na rozwój mego ducha – 
pisał w swej autobiografii — jak szkoła    D. 
Buttlera, ponieważ była wyłącznie 
klasyczna i niczego więcej nie uczyła, 
oprócz geografii i historii starożytnej, łaciny 
i greki”. 
      Jego niechęć do nauki była dla ojca 
nieustannym utrapieniem. Nauka szła mu 
średnio, zarówno ojciec jak nauczyciele 
uważali go za młodzieńca stojącego pod 
względem intelektualnym nieco niżej od 
przeciętnie rozwiniętych chłopców. 
      Pasja strzelecka towarzyszyła 
Darwinowi przez cały okres szkolny. 
Zarówno w Edynburgu, gdzie ojciec wysłał 
go na studia medyczne (porzucone zresztą 
przez chłopaka), jak i na późniejszych 
studiach w Cambridge. Czytając jego 
wspomnienia z tamtego okresu, 
zastanawiano się, jak bardzo nie pasuje to 
do popularnego wizerunku przyrodnika, 
który tylko „szkiełkiem i okiem” bada świat. 
Bo Karol wręcz oszalał dla polowań. 
Twierdził, że żadna nauka nie jest warta 
tego, by poświęcić dla niej polowanie na 
kuropatwy. „Będąc w Cambridge, 
próbowałem składać się przed lustrem, aby 
wiedzieć, czy robię to prawidłowo. Inny, 
lepszy jeszcze sposób polegał na tym, że 
prosiłem kolegę, aby poruszał zapaloną 
świecę, a ja strzelałem do niej z kapiszonu. 
Jeżeli dobrze wycelowałem,  

 
 
 

 
 
prąd powietrza gasił świecę. Kapiszon 
eksplodował z głośnym trzaskiem  
i opowiadano mi, że wychowawca naszego 
kolegium zauważył raz: » Dziwna rzecz - 
zdaje się, że p. Darwin spędza całe godziny 
w swoim pokoju na trzaskaniu z bicza; 
przechodząc pod jego oknami, często 
słyszę jakieś trzaskanie «. (...)” 
      Największy jednak wpływ na Darwina 
miała jego podróż statkiem Beagle.        To 
właśnie ta podróż zainspirowała słynną 
teorię ewolucji. Na pokładzie nie pełnił 
wcale funkcji przyrodnika. Był 22-letnim 
absolwentem uniwersytetu, a na wyprawę 
został zaproszony w charakterze 
towarzystwa do stołu dla kapitana statku. Z 
czasem Darwin zaczął kolekcjonować 
obrazy przyrodnicze myśleć o sobie jako     
o przyrodniku. Teorię, nazwaną własnym 
imieniem, tworzył i dopieszczał powoli. Swe 
koronne dzieło zatytułowane           „O 
powstawaniu gatunków” opublikował   w 
1859 roku. Darwin zawarł w niej podstawy 
swojej teorii ewolucji, przez co książka ta 
stała się jedną                         z 
najważniejszych prac w historii nauk 
przyrodniczych w ogólności. 
      Język książki jest jasny i przejrzysty 
nawet dla niespecjalistów, co przyczyniło 
się do dużego zainteresowania dziełem po 
jego wydaniu. Praca wzbudziła również 
kontrowersje, jako że przeciwstawiała się 
ówczesnym teoriom przyrodniczym, 
próbującym godzić wiedzę biologiczną       
z Biblią. Wzbudziła przez to ożywioną 
debatę w środowisku biologów, filozofów    
i ludzi Kościoła. Sama teoria ewolucji        z 
pewnymi zmianami stała się powszechnie 
akceptowana w środowisku naukowym, 
jednak kontrowersje z nią związane trwają 
do dziś. 

 
Joanna Adamska, 

 Julia Ryszkiewicz, 
 Aleksandra Janczak 

 
 

 
 



         Malezja to bardzo odległy              
i nieznany Polakom kraj… 

    Okazję zetknięcia się z niesamowitą 
kulturą malezyjską, dzięki inicjatywie 
pana profesora Adama Sochaczewskiego, 
miała niewielka grupa uczniów z klasy II E 
(w składzie: Natalia Bała, Paulina 
Karpacka, Aleksandra Nowak, Magda 
Sowierszenko, Sylwester Fronczak Igor 
Iwon, Adam Leśniewski oraz Maciej 
Kruszewski) podczas obchodów 52 Dnia 
Malezji. Uroczysty bankiet z okazji tego 
święta odbyły się 30 IX w Hotelu Kyriad. 
Wśród 280 zaproszonych gości byli przede 
wszystkim obywatele Malezji przebywający 
w Polsce oraz przedstawiciele prezydenta 
RP, ministra Spraw Zagranicznych oraz 
ambasadorzy     i viceambasadorzy. 
      Zadaniem grupy hoffmaniaków było 
zaprezentowanie narodowych strojów 
malezyjskich,. Miało to uświetnić całą 
uroczystość. Same przygotowania nas do 
uroczystości zajęły ok. 3 godzin. Trzeba 
przyznać, że piękne i nietypowe stroje 
wzbudziły zachwyt wielu osób.  
      Zaraz po zakończeniu części oficjalnej 
uroczystości, czyli przemówieniu pani 
Ambasador Malezji w Polsce, mieliśmy 
okazję porozmawiać z zaproszonymi 
gośćmi oraz spróbować malezyjskich 
specjałów.  
      Udział w uroczystości pozwolił nam na 
poznanie malezyjskiej kultury, kuchni         
i obyczajów   był dla nas świetną zabawą    
i cennym doświadczeniem na przyszłość… 

Aleksandra Nowak 
 
Geolog dawniej i dziś 
      Tradycja wyjazdów geologicznych       
w Hoffmanowej sięga już czasów prawie 
niepamiętnych – w 2007 roku odbył się 
jubileuszowy, dziesiąty obóz geologiczny! 
      Jedenasta odsłona obozu zaowocowała 
ważną zmianą kadrową -  do GeoKadry 
dołączyła po przerwie prof. Hnydka. Tym 
razem nie tylko w roli biologa, ale także 
Oberkuchenfürera. Faktycznie, władzę   w 
kuchni sprawuje niepodzielnie, co okazuje 
się mieć istotny wpływ na jadalność 
potraw. Wachta nie  
 
Jej ekscelencja Ambasador Malezji 

 
spóźnia się  z kolacją, naleśniki pojawiają 
się przed godziną 23… a mapę na wszelki 
wypadek trzyma kto inny☺… 
      Oczywiście gubimy się nadal, 
forsujemy kartofliska i gęste krzaki uparcie 
twierdząc, że tak było w planie. Czasem 
znajdował się ktoś oporny, kogo nie udało 
się wyprowadzić w maliny (dosłownie i w 
przenośni), ale dla niego mieliśmy plan 
awaryjny… W ramach gry terenowej i 
„poszukiwań skarbów rycerza Adama” 
wszyscy wylądowali w bagnie (dosłownie), 
choć zamierzenia były zupełnie inne. 
      W tym roku oglądaliśmy szwajcarskie 
krajobrazy, atakowaliśmy średniowieczne 
zamki, pełzaliśmy pod ziemią, szukaliśmy 
agatów, a nawet zdobywaliśmy szczyt 
wulkanu. Aż trudno uwierzyć, że tyle 
można zrobić na niepozornym Pogórzu 
Kaczawskim. 
      Niezmiennie również zakłócaliśmy 
spokój, wszak wszyscy mieszkańcy Jury i 
Sudetów usłyszeli już strofy geologicznych 
przebojów. Nie mieli zresztą innego 
wyjścia, bo liczba gitar wzrosła, a innymi 
instrumentami też nie gardziliśmy. 
      Do tej pory mówiliśmy, że geolog łączy 
ludzi. Teraz mamy na to dowody. Wszak 
nie każdy obóz może się szczycić byciem 
podróżą poślubną ☺… 
…aż strach pomyśleć, co będzie za rok. 

 Ewa Nizińska  



      Był to projekt edukacyjny, 
polegający na  bezpośredniej 
współpracy dwóch szkół średnich – 
polskiej i ukraińskiej. 
      Na celu miał przede wszystkim 
przełamywanie barier wiekowych ( w 
projekcie uczestniczyła młodzież 
ponadgimnazjalna w różnym wieku z racji 
odrębnych systemów edukacji w Polsce i na 
Ukrainie) oraz barier mentalnych młodych 
ludzi, nauka wzajemnej tolerancji i 
poszanowania różnic kulturowych. 
      Projekt cieszył się dość dużym 
zainteresowaniem i zaangażowaniem ze 
strony Hoffmaniaków, jak i naszych 
ukraińskich Przyjaciół. A wspomnień, które 
przywieźli z wycieczek, na pewno nie 
zapomną przez całe życie.  
 
Liebe Freunde! 
      Recht vielen Dank für Ihre 
Gastfreundschaft! Wir haben so viel erlebt, 
dass wir kaum für ein Jahr erlebt hätten! 
Wir haben Ihnen schon gesagt, dass 
Warschau in der Nacht auf uns einen 
großen Eindruck gemacht hat und wir 
haben schon nicht bedauert, dass wir nur 
diese nächtliche Stadt gesehen haben. 
      Die ersten Schritte zur Bekanntschaft 
unserer Jugendlichen waren bestimmt 
schüchtern. Aber aller Anfang ist schwer. 
Ukrainische Kinder begannen später etwas 
Polnisch zu sprechen. Und das war ziemlich 
lustig.  
      Wir sind Ihnen für ein so inhaltsvolles 
Programm wirklich dankbar! Wir haben 
alles gehabt: Ausflüge, ein gemeinsames 
Spiel, einen lehrreichen Vortrag im 
Museum, einen Anteil an der kirchlichen 
Prozession in Krakau und eine 
unvergessliche Tasse Schokolade in einem 
Krakauer Kaffeehaus. 
      Wir wissen, dass die Deutschlehrinnen 
aus dem Klementyna-Hoffmanowa-Lyzeum 
durch Lwów fahren werden. Wir hoffen auf 
einen Anruf und wir zeigen die Stadt in 
aller Pracht und Herrlichkeit.  
       Mit freundlichen Grüssen 
      Gruppe der Lyzeistinnen und Lyzeisten 
und Andrij Lewkun, Iwan Lozenko, Oksana 
Zura 
 

 



 
      Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że 
kuchnię ukraińską będę mogła uznać 
za bliską mojemu żołądkowi. Wiele 
słyszałam o tamtejszej kulturze 
jedzenia, m.in. to, że jest to jedzenie 
bardzo tłuste i ciężkie – syte. To od 
razu pozwoliło mi stwierdzić, że na 
pewno nie odnajdę tam nic dla siebie.        
I… pozytywnie zostałam zaskoczona. 
      Posiłki jakie jadaliśmy we Lwowie,      
w barze Pyzata Chata przechodziły moje 
wszelkie wyobrażenia smakowe. W tym 
lokalu wybiera się dania wedle gustu, 
podchodząc następnie do kasy                   
i płacąc. Nie sądziłam, że będę mogła się 
najeść już za 30 hrywien!          
Pierwszego dnia na łopatki rozłożyły mnie 
placki przypominające bliny,  „pielmieni”    
z  serem oraz ziemniakami polane 
śmietaną.  
      Warto było również  spróbować 
specjału kuchni ukraińskiej –  barszczu 
czerwonego oraz „barszczu zielonego” 
(polskiej zupy szczawiowej). Serwowane w 
małych, białych miseczkach, tradycyjnie ze 
śmietanką, którą należy wymieszać łyżką. 
      Chciałabym wspomnieć jeszcze          o 
ciekawym daniu, którego niestety nie udało 
mi się spróbować, a jedynie zauważyć w 
jednej z restauracji. Mowa     o solance. 
Jest to co prawda, danie rosyjskie, ale 
często spotykane na Ukrainie. To nic 
innego jak zupa na wodzie z ogórków 
kiszonych, z dodatkiem różnych rodzajów 
mięsa, wędlin oraz podrobów      i oliwek. 
We Lwowie można ją zjeść niemal w 
każdym lokalu. Nie można zapomnieć o 
szerokim asortymencie tortów, ciast oraz 
ciasteczek, które towarzyszą niemal 
każdemu posiłkowi.      A do tego: kwas 
chlebowy. Obowiązkowo! 
      Przechodząc lwowską, czy kijowską 
ulicą nie da się nie zwrócić uwagi na stoiska 
z hot-dogami (te słynne z sałatką z 
marchewki), perepiczkami (parówkami w 
cieście), bilaszami (bułeczkami z ciasta 
pączkowego z nadzieniem z mięsa, 
kapusty, etc.).  
      Jednymi z bardziej znanych 
przysmaków ukraińskich są słodycze. 
Konkretnie: chałwa, czekolady                 w 
typowych srebrnych opakowaniach, 
cukierki czekoladowe oraz orzechy           w  

 
 
miodzie. Te produkty można znaleźć 
niemalże w każdym sklepie.  
      Po kilku dniach pobytu za wschodnią 
granicą Polski, śmiało mogę polecić 
wszystkim miłośnikom słodko-słonych       i 
słodko-pieczonych potraw kuchnię 
ukraińską.  

Olga Ciechańska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



z minionych wieków. Transformacja 
ustrojowa, przemiany gospodarcze oraz 
wpływ cywilizacji technicznej dokonały 
wiele. Dzisiaj o dawnych formach wsi 
świadczy jedynie ich zauważalny, pierwotny 
charakterystyczny układ przestrzenny jak 
np. Starych Babic /typ-wielodrożnica/. 
      W ten oto sposób docieramy do granicy 
teraźniejszości. Przed naszymi oczami 
zaczyna coraz wyraźniej rysować się 
przyszłość Gminy Stare Babice. Według 
mnie należy ją wiązać z kilkoma atutami: 
znakomitą lokalizacją, unikalnymi walorami 
przyrodniczymi (Kampinoski Park 
Narodowy, Park Leśny Bemowo) oraz 
szybko rozwijającą się infrastrukturą 
techniczną. 
      Jak widzicie taka praca dała mi 
możliwość bliższego poznania swego 
otoczenia. Teraz, będąc bogatszym o te 
doświadczenia, znów przemierzam znane 
mi okolice. Z tym, że świat oglądany przez 
te same czarne soczewki okularów nabiera 
innych barw.       

  Jan Szewczuk 
(Artykuł powstał na podstawie pracy 
zaprezentowanej w I etapie Olimpiady 
Geograficznej.) 
 
 Dokończenie artykułu ze str. 2.     
      Ciekawie spoglądaliśmy też na gmach 
Giełdy, który z dumą prezentował osiem 
wspaniałych kondygnacji nad ziemią i po 
cichu chwalił się również pozostałymi 
dwoma podziemnymi. 
      Warszawa jest piękna, Warszawa jest 
interesująca, ale nie zawsze mamy 
sposobność ku temu, aby odkryć jej 
walory. Żyjąc codziennością nie zwracamy 
uwagi na otaczającą nas krasę miasta.      
A wystarczy przecież wybrać się na krótki 
spacer. 
Specjalne podziękowania: Asia, 
Natalia, Michał, Aga, Agraffka, Adam, 
Makej, Julia, Magda, Sylwek, 
Marchewka, Kovallo, Paulina, Kruszon, 
Asia, Maciek, Zysu, Ola oraz  Ajłon.  
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  Fot. od góry: Cmentarz Łyczakowski; 
Stara apteka przy rynku We Lwowie; 
pomnik T. Szewczenki.  




