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Jak skutecznie przygotowywać się do matury
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AAbbyy  sskkuutteecczznniiee  uucczzyyćć  ssiięę  ddoo  mmaattuurryy,,  nniiee  wwyyssttaarrcczzyy   jjeeddyy
nniiee   ssiieeddzziieećć   nnaadd   kkssiiąążżkkaammii..   ŻŻeebbyy   ddoo   eeggzzaammiinnuu   ppooddeejjśśćć  
ww   jjaakk   nnaajjlleeppsszzeejj   ffoorrmmiiee,,   wwaarrttoo   ooddrroobbiinnęę   zzmmiieenniićć   ttaakkżżee  
sswwóójj   ttrryybb  żżyycciiaa,,  ccoo  ppoommoożżee  CCii  uuzzyysskkaaćć   rróówwnnoowwaaggęę   ii  ddoo
bbrree  ssaammooppoocczzuucciiee..  
11..  MMąąddrrzzee  zzaappllaannuujj  sswwóójj  wwoollnnyy  cczzaass  

Każdemu  na
leży  się  odro
bina relaksu 
i  ucieczki  od 
stresu.  Lecz 
to, co w swoim 
wolnym  czasie 
robimy,  ma  ol
brzymie  zna
czenie  dla 
jakości  nasze
go  wypoczyn

ku.  Oczywiście  nie  ma  niczego  złego  w  obejrzeniu 
serialu  bądź  spędzeniu  chwili  na  Facebooku.  Jednak, 
jeżeli przez większość swojego wolnego czasu przerzu
casz  kanały  w  telewizji,  to  znak,  że  coś  powinieneś 
zmienić.
Przeczytaj książkę, pójdź na basen lub siłownię. Upiecz 
ciastka  albo  przygotuj  obiad  dla  rodziny.  To  czynności, 
po których będziesz bardziej zadowolony z siebie, Staraj 
się, by Twój relaks nie tylko sprawiał Ci przyjemność, ale 
przy okazji wzmacniał Twój umysł, tężyznę fizyczną 
i kreatywność – wtedy odpoczynek będzie pełen. Jeżeli 
jednak naprawdę danego dnia nic Ci się nie chce, to po 
prostu... wycisz się. Połóż się na kanapie  lub w gorącej 
kąpieli.  Zrób  sobie  kakao  lub  ulubioną  herbatę  i  zjedz 
swój ulubioną czekoladę. Dobór muzyki  też nie  jest bez 
znaczenia. Nawet jeżeli kochasz ciężkie, głośne brzmie
nia,  nie  odpoczniesz  przy  nich.  Do  relaksu  i  odpręże
nia  dobierz  sobie muzykę  spokojniejszą.  Po  ostrzejsze 
płyty sięgnij przy sprzątaniu, sporcie i na imprezie.
22..  ZZaaddbbaajj  oo  sseenn

Łatwo  mówić  – 
trudniej  wyko
nać. Wstajesz 
o  6,  nierzadko 
masz  zajęcia 
do  późna,  trze
ba  odrobić  lek
cje,  ale  długość 
snu  to  nie  jest 
jedyny  składnik 

dobrego  wypoczynku.  Spróbuj  możliwie  ustabilizować 
swój sen. Ponadto w ciągu dnia spróbuj nie siedzieć 
z laptopem na łóżku. Miejsce, w którym śpisz, nie może 
być jednocześnie miejscem Twojej pracy – ma się koja
rzyć jedynie z relaksem i wyciszeniem.
33..  PPoopprraaccuujj  nnaadd  sswwoojjąą  ddiieettąą  

Nie ma nic bar
dziej  osłabiają
cego  pracę 
umysłu  niż  piz
za  z  podwój
nym serem, czy 
wielka  porcja 
frytek.  Jedzenie 
nadmiernej  ilo
ści tłuszczów 
i  węglowoda

nów    spowalnia  proces myślenia.  Na  pewno  jest  wiele 
owoców, które lubisz jeść. W sklepach coraz łatwiej 
o  nowe  egzotyczne  smaki  –  kaki,  melony  czy  granaty. 
Paczka mrożonych truskawek w środku zimy może sku
tecznie poprawić humor i naładować porcją witamin. Nie 
zapominaj  o  warzywach  –  brokuły,  szpinak,  bakłażan, 
marchewka to niezawodne źródła zdrowia i dobrego sa
mopoczucia.  Poszukaj  w  Internecie  ciekawych  przepi
sów z Twoimi ulubionymi składnikami.
44..  UUwwoollnniijj  ssiięę  oodd  cchhaaoossuu

Jeżeli dobrze się 
zastanowisz, 
możesz  usunąć 
ze swojego życia 
mnóstwo  niepo
trzebnych  przed
miotów. 
Zobaczysz,  że 
poczujesz  się 
znacznie  lepiej, 
patrząc  na  swój 

„odgruzowany”  pokój. Nawet  nie  zdajesz  sobie  sprawy, 
jak nasz umysł jest obciążony strumieniem ciągle napły
wającej informacji. Jak go zatrzymać? Niestety, całkowi
cie  się  nie  da,  ale  możesz  go  trochę  ograniczyć. 
Oczywiście nie wszystko w Twoim życiu musi być ideal
nie  uporządkowane,  celowe  i  zdrowe.  Jednak wprowa
dzenie  tych  wskazówek,  chociaż  częściowo,  sprawi, 
że poczujesz się lepiej i będziesz miał więcej energii, 
a  to  niezawodnie  wpłynie  na  szybkość  i  efektywność 
Twojej nauki i wysokich wyników na maturze. 
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TRZY LATA MINĘŁY JAK JEDEN DZIEŃ...
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„WULGARYZMY – zaśmiecają nam ojczysty język”
NNiicc   nniiee   ppoowwiinnnnoo   ddzziiwwiićć   ww   ttyycchh   cczzaassaacchh..   JJeeddnnaakk   ssffeerraa  
nniieeppoopprraawwnnoośśccii   jjęęzzyykkaa  bbuuddzzii  kkoonnttrroowweerrssjjee..  GGddyy  zzaabbrroonnii
mmyy   cczzeeggoośś   cczzłłoowwiieekkoowwii,,   oodd   rraazzuu   oobbuuddzzii   ssiięę  ww   nniimm   cchhęęćć  
pprrzzeecciiwwssttaawwiieenniiaa   ssiięę..   ZZaappyyttaa::   ddllaacczzeeggoo??   OO   iillee   ooddppoo
wwiieeddźź   bbęęddzziiee   bbrrzzmmiiaałłaa   sseennssoowwnniiee,,   mmyyśślląąccyy      cczzłłoowwiieekk  
pprrzzyyjjmmiiee   jjąą   ddoo   wwiiaaddoommoośśccii   ii   zzaakkaazzuu   nniiee   zzłłaammiiee..   BBęęddzziiee  
wwiieeddzziiaałł,,  żżee  pprrzzyynniieessiiee  ttoo  nneeggaattyywwnnee  sskkuuttkkii  ddllaa  nniieeggoo  
ii   iinnnnyycchh..   JJaa   rróówwnniieeżż   zzaappyyttaałłaamm   kkiieeddyyśś::   ““DDllaacczzeeggoo   nniiee  
wwoollnnoo  pprrzzeekklliinnaaćć??””  SSłłyysszzaałłaamm   rróóżżnnee  ooddppoowwiieeddzzii..  AA  bboo   ttoo  
nniiee   łłaaddnniiee,,   aa   bboo   nniiee   wwyyppaaddaa,,   aa   bboo   ttaakk..   NNiiee   pprrzzeekkoonnaałłoo  
mmnniiee   ttoo,,   ddllaatteeggoo  ppoossttaannoowwiiłłaamm  sszzuukkaaćć  ddaalleejj..  TTeenn  aarrttyykkuułł  
jjeesstt  wwłłaaśśnniiee  oo  ppoosszzuukkiiwwaanniiuu  ooddppoowwiieeddzzii  nnaa  ppyyttaanniiee,,  ddllaa
cczzeeggoo  pprrzzeekklleeńńssttwwaa  ii  wwuullggaarryyzzmmyy  ssąą  zzłłee..

Wielokrotnie  słyszy  się  o  skandalicznych  wybrykach 
młodych ludzi, o kradzieżach, włamaniach. Istnieją także 
inne, które stały się ich znakiem rozpoznawczym, a któ
re mimo że są mniej szkodliwe, szokują  równie mocno. 
Mianowicie, chodzi o słownictwo współczesnej młodzie
ży  –  gwarę młodzieżową,  czyli  język,  który  charaktery
zuje się wulgaryzmami, przekleństwami.
Młodość ma  jednak    to do siebie, że szybko mija, a zły 
nawyk pozostaje z nami nawet przez całe życie. Niektó
rzy nie zdają sobie nawet sprawy, jak wielkie są ich błę
dy  językowe.  W  jak  dużym  stopniu  zaśmiecają 
polszczyznę  niepotrzebnymi,  nieprzyzwoitymi  słowami. 
Młodzi nie mają zahamowań słownych. Używają wulga
ryzmów zawsze i wszędzie.
Oburza  się  każdy,  ale  nie  każdy  ma  śmiałość  zwrócić 
uwagę, a nawet jeśli to robi, pada ofiarą kpin, żartów 

i wyzwisk.  Potencjalny słuchacz staje więc z boku 
i przysłuchuje się,  co młody człowiek ma do powiedze
nia. Jednak, używając wulgaryzmów, ma niewiele do za
komunikowania,  bo  czy  nieprzyzwoite  określenia mogą 
przesyłać jakąś treść? Są puste, a wyrażają zawsze tyl
ko  emocje,  nie  tylko  te  negatywne,  bo  z  przykrością 
trzeba  stwierdzić,  że młodzież ma wulgarne  określenia 
także na takie stany jak radość, zadowolenie, piękno.
Młodzi ludzie żyją w przeświadczeniu, że używanie wul
garyzmów jest czymś zupełnie naturalnym
i poprawnym. Nikt nie sprzeciwia się, gdy kolega lub ko
leżanka przeklina. Wręcz przeciwnie – chcąc upodobnić 
się  do  rówieśników,  zaczyna wysławiać  się w  podobny 
sposób. W większym gronie stają się wyjątkowo śmiali 
i bez zahamowań. Bluźnią wszędzie i przy każdym – 
w  autobusie,  na  przystankach,  w  szkole,  przy  nauczy
cielach  i  rodzicach. W szczególności  rażą  słowa wypo
wiadane  przez  dziewczęta.    Smutne  jest  też  to,  że  nie 
pojawiają  się  tylko w mowie,  ale przenikają  też do  tek
stów  pisanych,  np.  na  facebooku,  prywatnych  czatach, 
smsach.
W  tych czasach wulgaryzmy można usłyszeć  rzeczywi
ście wszędzie. Młodzi ludzie czerpią je  
z piosenek, filmów, z internetu. Winne są też i same me
dia,  które  pozwalają  na  pojawianie  się  nieprzyzwoitych 
słów  w  programach  i  filmach  –  wulgaryzmy  stanowią 
część słownictwa osób publicznych.
Najbardziej  niepokoi  używanie  ich  przez  małe  dzieci, 
które  często  nie  rozumieją  znaczenia  tych  słów  zasły
szanych  gdzieś  w  telewizji,  od  rodziców,  idoli  czy  też 
własnych  kolegów.  Dlatego  już  od  najmłodszych  lat 
ważne  jest  jak mówimy  do  własnych  dzieci,  jak  z  nimi 
rozmawiamy,  bo  przecież  język  polski  jest  bogaty  i  po
siada  inne  określenia  na wyrażenia  stanów  emocjonal
nych niż wulgaryzmy czy przekleństwa.                    
Najważniejsze  jest,  aby  czytelnik  tego  artykułu  zrozu
miał,  że  używanie   wulgaryzmów  i  przekleństw nie  jest 
ani modne, ani godne naśladowania, a wręcz wzbudza 
odrazę do takich osób. Dlatego warto uświadomić sobie 
bezsens  stosowania  takich  słów  i  za wszelką  cenę dą
żyć do wykorzenienia ich z języka.

KKaarroolliinnaa  MMaarrkkiieewwiicczz

O paleniu słów kilka.
Obecnie na świecie  istnieje wiele substancji, od których 
człowiek może się uzależnić. Jednym z najliczniejszych 
uzależnień  jest  palenie,  teraz  również  popularne  vapo
wanie. Zapewne każda osoba paląca orientuje się, jakie 
są skutki  tego, co robi, bo przecież w szkołach, na róż
nego rodzaju spotkaniach „słuchamy”, co mówią do nas 
osoby dorosłe. Nie chciałabym wymieniać Wam różnego 
rodzaju  chorób,  które  są  skutkiem wyżej wymienionego 
uzależnienia,  ale  zrobię  to,  między  innymi  dlatego,  że 
powinnam.  Jeżeli  mam  być  szczera,  to  długi  czas my
ślałam nad  tym, czy napisać  ten artykuł, bo  raczej nor
malne  jest  to,  że  dorośli  nas  przestrzegają  przed 
paleniem,  ale  co  jak  robi  to  rówieśnik?  Raczej  jest  to 
rzadkie  zjawisko.  Zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  że  po 
przeczytaniu nagłówka  ten artykuł  przez większą  część 

osób zostanie pominięty, bo przecież ile można słuchać 
w kółko o tym samym? Mimo to mam nadzieję, że ktoś 
poświęci swoje kilka minut na przeczytanie mojego tek
stu i chociaż w minimalnym stopniu coś do niego 
dotrze.  
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Na początek chciałabym przedstawić kilka założeń, któ
re bardzo często mają osoby palące.
 Dzięki paleniu mniej się stresuję.
 Pomaga mi to w odchudzaniu. 
 Bez zaciągnięcia się nie ma konsekwencji. 
 Bo cienkie mniej szkodzą. 
 Od czasu do czasu nic mi nie będzie.
 Dzięki temu jestem fajniejszy/a.
Wszystko  to,  co  wymieniłam  wyżej,  jest  kompletną 
bzdurą.  Udowodnię  to,  przedstawiając  kilka  moich  od
powiedzi na te założenia.
 Nikotyna raczej pobudza. Na uspokojenie polecam do
brą książkę, ulubioną muzykę, poruszanie się czy prze
pyszną melisę.
 Dobry skutek w odchudzaniu przynieść może  tylko do
bra dieta, picie wody i ruch. Nawet jeśli trochę schudnie
cie, to wasze płuca będą w tragicznym stanie!
 Jeżeli ktoś ma was polubić, to tylko i wyłącznie za wa
szą osobowość, postawę, a nie nałóg.

Jeżeli chodzi o skutki zdrowotne, to ich jest również du
żo: silniejsze odczuwanie bólu, częste migreny, zmęcze
nie  oraz  wypadanie  włosów,  żółta,  łatwo  łamiąca  się 
płytka paznokcia. Natomiast jeśli chodzi o zapadanie na 
różne  choroby,  to  są  to  przede  wszystkim  nowotwory: 
rak płuc, krtani, języka, wątroby, a także zakrzepica żył, 
obniżona  płodność,  różnego  rodzaju  choroby  sercowo
naczyniowe, oczu czy astma oskrzelowa.
Na  końcu  wspomnę  o  paleniu  epapierosów.  Okazuje 
się,  że  wcale  nie  są  „zdrowsze”  od  tych  zwykłych,  nie 
mają  tylko  tego  specyficznego  zapachu  co  zwykłe  pa
pierosy, ale działanie podobne. Zwróćmy też uwagę,  ile 
ta „przyjemność” kosztuje i ile innych rzeczy moglibyśmy 
sobie za nią kupić. 
Podsumowując, zastanówmy się czasem, co robimy 
z  samym  sobą  i  posłuchajmy  tych,  którzy  dobrze  nam 
radzą.

KKaallaa

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO
HHaarrrryy   &&   MMeegghhaann   ggiivvee   uupp   tthheeiirr   ffuunnccttiioonnss   aanndd   lleeaavvee  
tthhee  BBrriittiisshh  mmaannoorr   bbuutt  wwhhyy   hhaavvee   tthheeyy   ddeecciiddeedd   ttoo   ddoo  
tthhiiss??
On  the  8th  January  Meghan  Markle  and  Prince  Harry 
published the decision on giving up their important roles 
within  the  British  royal  family.  TThheeyy   rreettiirree   aass   ""sseenniioorrss""  
aanndd  iinntteenndd  ttoo  wwoorrkk,,  bbeeccoommiinngg  ffiinnaanncciiaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt..

TThhee   dduuccaall  
ppaaiirr   ooff  
SSuusssseexx  
aannnnoouunn
cceedd   tthhaatt  
tthheeyy   aarree  
rreettiirriinngg  
ffrroomm   tthheeiirr  
rrooyyaall   ffuunncc
ttiioonnss..  
Meghan 
and  Harry 

will strive for financial independence and intend to divide 
their  lives between Great Britain and America. Their de
cision surprised not only  the British and  the media, but 
above all the queen herself. Was it really so difficult for a 
couple to lead a royal life? 
  
MMeegghhaann  aanndd  HHaarrrryy  ggiivvee  uupp  tthheeiirr  rrooyyaall  pprriivviilleeggeess

HHaarrrryy  aanndd  MMeegghhaann  ssaaiidd   iinn  aa  ssttaatteemmeenntt   tthhaatt   tthheeyy  wwaanntt   ttoo  
ggiivvee  uupp  tthheeiirr  rrooyyaall  ffuunnccttiioonnss..  
From now on, they want to earn their own living instead 
of living at the expense of taxpayers like other members 
of the Windsor family. They also plan to divide their time 
between 
Great Britain  (Harry's  homeland) and  the United States 
(Meghan's homeland). 
Some support  their decision claiming that  last year was 
not easy for  them, others accuse them of  lack of consi
stency. OOnn   tthhee  oonnee  hhaanndd,,   tthhee  ccoouuppllee  wwaannttss   ttoo  rreejjeecctt   rrooyy
aall   lliiffee,,   bbuutt   ssttiillll   iinntteenndd   ttoo   eennjjooyy   rrooyyaall   ttiittlleess   aanndd   pprrootteeccttiioonn  

ffoorr  wwhhiicchh  ttaaxxppaayyeerrss  wwoouulldd  ppaayy..
WWaass  iitt  rreeaallllyy  ssoo  hhaarrdd  ffoorr  tthheemm??  22001199  wwaass  nnoott  tthhee  eeaassiieesstt  
yyeeaarr  ffoorr  tthheemm.. 
Combining  duties  on  behalf  of  the  queen  with  an  at
tempt to maintain normality turned out to be much more 
difficult  than  they  could  have  guessed. The  pair  began 
to be accused of inconsistency. Because how to explain 
the desire to preserve royal privileges, and at the same 
time  constantly  urging  people  to  protect  the  environ
ment, reduce travel or save life. 
The British press decided to point out to the princely co
uple what he was doing wrong and in this way Meghan 
and Harry began to sink under the mass of cruel articles 
about themselves.

HHoowweevveerr,,   MMee
gghhaann   bbeeccaammee  
tthhee   mmaaiinn   ttaarrggeett  
ooff   tthhee   aattttaacckkss.. 
Her  stylizations 
were  criticized, 
mishaps  were 
written,  and 
even  that  she 
was taking care 
of  her  son  ba
dly.  The  prince 

finally decided to openly defend his beloved by issuing a 
statement. However,  this did not help, and the negative 
publications  only  intensified.  The  marriage  sued  the 
press, which affected their image. Their popularity signi
ficantly decreased, so the princely couple decided to do 
everything  to  remove  themselves  from  the  "field  of  de
struction." They moved to Frogmore Cottage, moved the 
office away from Kate and William, and after the birth of 
their son, they did not take the title of queen from him so 
that he could live a private life in the future.
The  couple  finally  decided  to  spend  their  holidays  on 
another continent and take a few weeks vacation to or
ganize everything. Along with the new year,
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  they  decided  to  give  up  some  of  the  privileges.   WWhhaatt  
ddooeess   tthhee   qquueeeenn   ssaayy??   SSoo   oonn   MMoonnddaayy,,   sshhee   ccaalllleedd   aa   mmee
eettiinngg  wwiitthh  tthhee  mmoosstt   iimmppoorrttaanntt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  rrooyyaall  ffaammii
llyy   ttoo   ppeerrssoonnaallllyy   ddiissccuussss   tthhee   ffuuttuurree   rroollee   ooff   PPrriinnccee   HHaarrrryy  
aanndd   PPrriinncceessss   MMeegghhaann..   PPaarrttiicciippaatteedd   iinn   iitt   iinncclluuddee   PPrriinnccee  
CChhaarrlleess,,  PPrriinnccee  WWiilllliiaamm,,   tthheeiirr  pprriivvaattee  sseeccrreettaarriieess  aanndd   tthhee  
iinntteerreesstteedd  ppaarrttyy  hhiimmsseellff..  

QQuueeeenn''ss  ssttaatteemmeenntt  oonn  MMeegghhaann  aanndd  HHaarrrryy

The  meeting 
ended  with  a 
queenissued 
statement  in 
which  she 
showed  sup
port  for  Harry 
and  Meghan. 
Although  she 
would  prefer 
that  they  re

main full members of  the royal  family, she respects and 
understands  their  decision. Elizabeth  II  announced  that 
there will be a transition period during which the Sussex 

will  spend  time  in Canada  and Great  Britain.  "You  can 
leave  if  you  have  to"    that's  how  Harry's  decision  is 
commented on by the British press, which has no doubt 
that  the  queen  was  reluctant  to  say  goodbye  to  her 
grandson. "Today, my family had a very constructive di
scussion about the future of my grandson and his fami
ly," he writes  in a statement openly underlining the split 
of the family. 
The queen simply shows that she is not only the head of 
the  family,  but  above  all  a  grandmother,  who  is  very 
much affected by her grandson's decision.

And in fact, it is impossible not to notice that this is pro
bably  the most moving  and  personal  statement  issued 
by Elizabeth II. It certainly was a huge blow to her. After 
all, a sense of duty has always been most  important  to 
her. Although  further  decisions will  be made  in  the  co
ming  days,  no  one  expected  other  words  on  her  part. 
After all, openly criticizing the grandson's decision would 
expose her family to an even greater crisis. 
And  yet  for Elizabeth  II,  the  flawless  image  of  the mo
narchy is a sacred thing. 

„Trzeba być autentycznym i lubić to, co się robi”,
czyli wywiad z panią wicedyrektor 

Agnieszką Stefańską
RReedd..:  Czy  może 
Pani  powiedzieć, 
jak w  trakcie Pani 
kariery  zmieniła 
się edukacja 
w  Polsce?  Pa
mięta  Pani  swoją 
pierwszą  przepro
wadzoną lekcję?
AA..SS.:  Tak,  pamię
tam  swoją  pierw
szą lekcję 
w   klasie  IV, doty
czyła  powstania 
listopadowego. 

Przeprowadziłam ją jeszcze na studiach, ponieważ koń
czyłam wtedy Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W  trakcie 
studiów  mieliśmy  praktyki  w  szkołach,  prowadziliśmy 
lekcje  z  klasami,  których  zupełnie  nie  znaliśmy. Pamię
tam  ją  bardzo  dobrze  i  pamiętam  też  ogromny  stres, 
który mi towarzyszył w czasie tej lekcji. 
Edukacja w Polsce się  zmienia,  to  są zmiany systemo

we,  o  których  wolałabym  nie  mówić.  Natomiast  moim 
ogromnym marzeniem jest, żeby poszła ona w kierunku 
edukacji  fińskiej – myślę, że  to najlepszy przykład edu
kacji europejskiej. Stawia na rozwój dzieci i młodzieży 
w sposób niesztampowy. Polsce daleko do tego, 
ale marzę, by zmiany szły w tym kierunku.
RReedd.:  Jaka  jest,  Pani  zdaniem,  współczesna  rola  na
uczyciela? Czy powinien szukać własnych sposobów na 
dotarcie  do  ucznia,  czy  może  trzymać  się  ustalonych 
ram?
AA..SS.: W dobie informacji, które nas otaczają i tego, 
że uczniowie mają powszechny dostęp do Internetu, ro
la  nauczyciela  zmieniła  się  na  rolę  przewodnika.  Powi
nien on wskazywać, które  informacje są ważne,  jak  ich 
szukać, jak dotrzeć do ich źródeł. Nauczyciel jest osobą, 
która powinna  dostrzegać potencjał ucznia,  jego możli
wości, ale  też go wspierać. Nikt nie  lubi być krytykowa
ny,  a  bardzo  lubimy  być  chwaleni.  Jeśli  ktoś  zauważy 
nawet  nasz  maleńki,  niewielki  sukces,  to  czujemy  się 
wtedy  ważni  i  mamy  siłę,  żeby  radzić  sobie  z  różnymi 
problemami,  z  którymi  borykamy  się  na  co  dzień.  Na
uczyciel w dzisiejszym świecie to osoba towarzysząca 
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na drodze edukacyjnej ucznia.
RReedd.: A  co  doradziłaby  Pani  nauczycielom,  którzy  sta
wiają  swoje pierwsze zawodowe kroki?  Jak powinni  ra
dzić sobie z wyzwaniami?
AA..SS.:  Teraz  bardzo  mało  jest  takich  nauczycieli,  którzy 
stawiają swoje pierwsze nauczycielskie kroki, bo  to  taki 
zawód, który nie cieszy się popularnością. 
U nas w szkole nie ma osób bez doświad
czenia  zawodowego.  Wszyscy  mamy  już 
długi staż pracy. Nie wiem, czy  jestem  ja
kimś specjalnym ekspertem, ale z własne
go doświadczenia wiem, że trzeba 
w  swoim  otoczeniu,  w  swoim  środowisku 
znaleźć  swojego  mistrza.  Ja  w  naszej 
szkole  mam,  i  to  nie  jednego,  na  którym 
się wzoruję w zakresie pracy, umiejętności 
rozmowy z młodzieżą czy z rodzicami. 
RReedd.:  Jak  zbudować  autorytet  wśród 
uczniów?
AA..SS.: Myślę,  że  trzeba być autentycznym, 
trzeba być sobą, lubić młodzież, lubić z ni
mi  pracować.  Uczniowie  to  wyczuwają. 
Trzeba poświęcić  im  trochę  czasu,  trochę 
zainteresowania,  pochwalić,  ale  też  sta
wiać  granice.    Uczniowie  wcale  nie  lubią 
koleżeństwa  ze  strony  nauczyciela,  wolą, 
gdy wszystko  jest  na  swoim miejscu. My
ślę, że jeśli spełni się te warunki, to nie bę
dzie  problemu.  Uważam,  że  młodzież, 
która uczęszcza do naszej szkoły, jest naj
lepsza  na  świecie! Mamy  fantastycznych,  otwartych  lu
dzi  w  naszym  Bartoszu.  Ja  jestem  czasami  wręcz 
zdumiona ich  mądrością.
RReedd.: A czego Pani  życzyłaby sobie  i  innym nauczycie
lom?
AA..SS.: Przede wszystkim siły i wytrwałości w tym zmienia
jącym  się  świecie.  Tego,  żebyśmy mieli  czas  na  odpo
czynek,  bo  przynajmniej  dla  mnie  jest  go  trochę  za 
mało. 
RReedd.: Nie da się ukryć, że każdego dnia przychodzi Pani 
ze szczerym uśmiechem do pracy. Jak Pani dba o swój 
entuzjazm? 
AA..SS.: Bardzo lubię przychodzić do pracy i  lubię też kon

takt  z młodymi  ludźmi.  Chodzę  na  jogę  i  to mi  bardzo 
pomaga. Ze szkoły czasami wychodzę bardzo późno 
i bywam zmęczona, więc staram się złapać równowagę 
i  odpocząć. Poza  tym zostawiam swoje własne sprawy 
za drzwiami. Uważam, że  jeśli  ja uśmiecham się do  lu
dzi, to ludzie uśmiechają się do mnie. Uśmiech to jedna 

z najprostszych rzeczy, która może budo
wać  porozumienie.  Jeśli  ja  uśmiecham 
się do drugiej osoby, jestem dla niej miła, 
to ona też zaczyna się starać.
RReedd.: Dlaczego wybrała Pani właśnie za
wód nauczyciela? 
AA..SS..: Trudno w to uwierzyć, ale wybrałam 
go już jako sześcioletnia dziewczynka. 
W  dzieciństwie  postanowiłam,  że  będę 
pracować w szkole. Moja mama  jest na
uczycielką  i  tradycja  tego  zawodu  jest 
kontynuowana. Chyba nie miałam wtedy 
świadomości, w co się pakuję. Kiedy sły
szę,  że  ktoś  przymierza  się  do  tego  za
wodu,  to  mówię,  że  jest  on  trudny, 
wymagający dużo siły, wytrwałości. Trze
ba też cały czas się rozwijać, uczyć, żeby 
nadążyć, więc nie jest to łatwy zawód.
RReedd.: Czym, oprócz jogi, zajmuje się Pa
ni w chwilach wolnych? Jakie są Pani pa
sje? 
AA..SS.:  Uwielbiam  czytać  książki,  jednak 
mam trochę za mało czasu, ale nie odda
łabym tego za nic. Chodzę na jogę, cza

sami  jeżdżę  na  rowerze,  lubię  aktywne  spędzanie 
czasu, bo to pomaga, pozwala na odpoczynek.
RReedd..: A czy ma Pani swój ulubiony gatunek książek? 
AA..SS..: Lubię czytać biografie, książki historyczne, czasa
mi  kryminały.  Bardzo  się  cieszę,  że  znam  większość 
książek  Olgi  Tokarczuk  –  przeczytałam  prawie  wszyst
kie.  Bardzo  lubię  książki  Remarqua  i  Bułhakowa,  czyli 
klasykę.  Dużo  też  czytam  biografii.  Mimo  że  uczę  wy
chowania fizycznego, to z wykształcenia jestem history
kiem.  Czytam  biografie,  bo  lubię  wspomnienia,  lubię 
polskie  reportaże Kapuścińskiego. Wspomniałam o kry
minałach, więc z kryminałów lubię Katarzynę Bondę
 i Katarzynę Puzyńską. 

CIEKAWA OSOBOWOŚĆ UCZNIOWSKA
NNaattaalliiaa   HHoołłooddyy   ttoo   tteeggoorroocczznnaa   mmaattuurrzzyyssttkkaa,,   uucczzeennnniiccaa  
kkllaassyy  IIIIII  cc..  SSppoośśrróódd  iinnnnyycchh  uucczznniióóww  nnaasszzeejj  sszzkkoołłyy  wwyyrróóżż
nniiaa   jjąą  wwyyjjąąttkkoowwaa  ppaassjjaa    wwoolloonnttaarriiaatt..  OObbeeccnniiee  ppeełłnnii   ffuunnkk
ccjjęę  PPrrzzeewwooddnniicczząącceejj  SSzzkkoollnneeggoo  KKoołłaa  WWoolloonnttaarriiaattuu..  

RReeddaakkccjjaa::Jak 
długo działasz 
w  Szkolnym  Ko
le Wolontariatu?
NNaattaalliiaa::W  szkol
nym  Kole  Wo
lontariatu 
działam od około 
roku.
RReeddaakkccjjaa::  Skąd 
wzięło  się  zain
teresowanie  ta
kim działaniem?

NNaattaalliiaa::  Zainteresowanie wolontariatem pojawiło  się  już 
szkole  podstawowej.  Zaczęło  się  od  pomocy  przy  akcji 
Szlachetna Paczka, później  jako wolontariuszka WOŚP. 
Działanie  w  Samorządzie  Szkolnym  oraz  prowadzenie 
radiowęzła szkolnego...wszędzie było mnie pełno. 
Od  początku  gimnazjum  przez  4  lata  byłam  członkiem 

Młodzieżowej  Rady  Gminy  Sadowie,  w  której  pełniłam 
funkcję wiceprzewodniczącej. W zeszłym roku razem 
z grupą koleżanek i kolegów wzięłam udział w Projekcie 
Równać Szanse, którego celem była integracja młodzie
ży oraz osób starszych przy grach planszowych. To było 
świetne  doświadczenie,  które  nauczyło mnie współpra
cy, odpowiedzialności oraz bezinteresownej pomocy. 
RReeddaakkccjjaa:: Jakie akcje udało się zrealizować wolontariu
szom z „Bartosza”?
NNaattaalliiaa:: Ten  rok  był  bardzo  pracowity,  podjęliśmy wiele 
działań,  ponieważ  braliśmy  udział  w  konkursie  "Poma
gamy  innym!  Szkoła  promującą  wolontariat."  Uczestni
czyliśmy w akcji charytatywnej "Dobry kram dla Kamila" 
oraz  w  przedświątecznym  sprzątaniu  u  podopiecznych 
Ośrodka Opieki  Społecznej.  Przeprowadziliśmy  zbiórkę 
karmy i  leków dla naszych czworonożnych przyjaciół ze 
schroniska oraz przyborów szkolnych i gier planszowych 
dla  dzieci  potrzebujących. Współorganizowaliśmy Olim
piadę Specjalną. Za nami również Akcja Krwiodawstwa. 
Włączyliśmy  się w  akcję  "Cała Polska  czyta  dzieciom", 
odwiedzając  lokalne  przedszkole.  Zrealizowaliśmy 
wszystkie  zadania  konkursu  i  otrzymaliśmy  certyfikat! 
Wraz z wiceprzewodnicząca koła  Martyną Jarecką
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TTaaddeeuusszz  KKuucchhaarrcczzaakk  – podporucznik rezerwy wojska polskiego, mgr prawa.
Urodził się 27 czerwca 1905 roku w małej wsi Gojców, w powiecie opatowskim. 
Syn Piotra i Anny, wychowywał się w wielodzietnej rodzinie. Kształcił się w Gimnazjum 
im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, do którego zapisał się w 1917 roku tj. w roku 
założenia tej szkoły przez Włościański Związek Oświatowy Ziemi Opatowskiej. 
W 1926  roku  otrzymał  świadectwo  dojrzałości,  po  czym  zaczął  studiować  prawo  na 
Uniwersytecie  Warszawskim,  a  następnie  na  Uniwersytecie  Wileńskim.  Zdobywszy 
tytuł  magistra,  rozpoczął  prace  w  sądzie  w  Siedlcach,  gdzie  poznał  swoją  przyszłą 
żonę Wandę Stefanowicz. Młodzi  pobrali  się  i  zamieszkali  w Drohobyczu. W marcu 
1939  roku  Tadeusz  został  powołany  do  wojska,  w  którym  służył  w  randze 
podporucznika. Na kilka dni przed wybuchem wojny urodził im się syn Andrzej. 
Po agresji sowietów 17 września Drohobycz znalazł się w radzieckiej strefie okupacji. 
8 października Tadeusza zaproszono na konferencje w sprawie pracy, która okazała 
się pretekstem do pojmania. Został wywieziony do obozu jenieckiego w Ostaszkowie  

największego  i  najcięższego  obozu  specjalnego  podlegającemu  zarządowi  NKWD.  Jeńców  z  obozu 
ostaszkowskiego mordowano strzałem w potylicę. Ciała zamordowanych ładowano na samochody ciężarowe 
i wywożono do dołów na  terenie  leśnym nad  rzeką Twercą, koło wsi Miednoje. Pogrzebano  tu ponad 6300 ofiar: 
funkcjonariuszy policji,  żandarmerii wojskowej,  straży więziennej  i granicznej oraz wymiaru sprawiedliwości  II RP, 
którzy po 17 września 1939 roku znaleźli się w sowieckiej niewoli. Zbiorowe mogiły Polaków zostały odnalezione 
dopiero w 1991 roku, a po wielu latach powstał cmentarz.  2 września 2000 roku Polski Cmentarz Wojenny 
w Miednoje został uroczyście otwarty i poświęcony.
ŻŻoonnaa  cczzeekkaałłaa  5500  llaatt……
Wanda Kucharczak wraz z dzieckiem nie mogła czekać na męża, 4 maja 
wyjechała  z  Kresów.  Ruszyli  do  Przemyśla.    Kobieta  po  aresztowaniu 
męża nie miała od niego żadnych wiadomości, wyrzucili ją z domu 
w  Drohobyczu.  Pani  Wanda  cudem  uniknęła  wywózki,  była  na  liście. 
Przyjechali 2 kwietnia, przez okno obserwowała, jak zabierają ludzi, 
a  w  międzyczasie  szykowała  synka  do  drogi,  który  miał  zaledwie  kilka 
miesięcy. Wraz ze szwagierką uciekły. Dzięki tej decyzji ocalały. 
Po  wojnie  Pani  Wanda  zaczęła  pisać  do  wszystkich  ambasad,  do 
Czerwonego Krzyża, do Czerwonego Półksiężyca, do Moskwy. 
Po 50 latach Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża 
powiadomiło  panią  Wandę,  że  jej  mąż  Tadeusz  przebywał  najpierw  w 
obozie dla  jeńców wojennych w Ostaszkowie oraz że figuruje na wykazie 
sporządzonym 22 kwietnia 1940 roku przez NKWD w Moskwie i że 
z polecenia Stalina został zamordowany w Twerze w 1940 roku. 
Tadeusz  Kucharczak  za  pośrednictwem  Stowarzyszenia  ,,Rodzina 
Katyńska’’  otrzymał  pośmiertnie w  1994  roku  ,,Medal  za  udział w wojnie 
obronnej 1939’’. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 
2007  roku  mianowany  pośmiertnie  na  stopień  porucznika  wojska 
polskiego.

  oraz  naszymi  opiekunami:  panią 
Agnieszką  Miśkiewicz,  panią  Mał
gorzatą Kołodziej oraz panem 
Arturem Waszczykiem bardzo dzię
kujemy  wolontariuszom  (uczniom 
klasy  1D,  2A  i  1Ap)  za  zaangażo
wanie  i  pomoc  oraz  pani  dyrektor 
Małgorzacie  Szczepańskiej,  która 
"zaraziła"  nas  chęcią  niesienia  po
mocy.
RReeddaakkccjjaa::  Gratulacje.  Jakie  akcje 
są planowane?
NNaattaalliiaa::  Wkrótce  w  naszej  szkole  odbędzie  się  kolejna 
zbiórka krwi.

RReeddaakkccjjaa::  W  tym  roku  kończysz 
naukę  w  naszej  szkole.  Jakie 
masz dalsze plany?
NNaattaalliiaa::  Po  ukończeniu  szkoły 
planuję  pójść  na  studia  związane 
z  kierunkami  biologicznymi,  ale 
jestem pewna, że znajdę czas na 
pomaganie innym.
RReeddaakkccjjaa::  Dziękujemy  za  rozmo
wę.  Życzymy  wysokich  wyników 
na   maturze  oraz  samych  sukce
sów po opuszczeniu murów 

                                   naszej szkoły.
AAlleekkssaannddrraa  WWóójjcciikk

NASI SŁAWNI ABSOLWENCI
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KĄCIK HISTORYCZNY
Najdziwniejsze preteksty wojen – kibolskie gangi i barażowy mecz

Krzyki walczących, szczęk broni,  jęki rannych, hektolitry 
przelanej krwi, ale w imię czego? Okazuje się, że ludzie 
przez  wieki  nie  mieli  potrzeby  wymyślać  wyszukanych 
pretekstów do wszczęcia wojny  – wystarczył  przegrany 
mecz  czy  urażona  duma.  Walczono  o  wiadro,  krowę, 
wieprzowinę –  preteksty  były  błahe,  skutki mizerne. Co 
dziwne – dość powszechnym powodem do wojny była… 
rywalizacja sportowa.
W dzisiejszych czasach wiele słyszy się o zamieszkach 
czy  bijatykach  spowodowanych  przez  kiboli  zwaśnio
nych klubów. Jednak sytuacje te bledną w porównaniu 
z wydarzeniami,  jakie miały miejsce w 532 roku w Kon
stantynopolu,  który  stał  się  areną  krwawych  zamieszek 
z  powodu wyścigu  rydwanów. Grupy  kibiców  tej  dyscy
pliny  organizowały  się  w  prawdziwe  gangi,  wśród  któ
rych dominowały dwa ugrupowania – Zielonych 
i  Niebieskich.  Kiedy  cesarz  skazał  kilku  członków  obu 
klubów  na  śmierć  za  morderstwa  dokonane  w  czasie 
wcześniejszych bijatyk na hipodromie, kibice skłóconych 
dotąd zespołów połączyli siły i ruszyli na pałac Justynia

na  I.  Przez  pięć  dni  oblegali  jego  siedzibę,  plądrując 
miasto. Ogłosili  nawet wybór nowego cesarza – Hypa
tiusza. Justynian  I zdołał  jednak przekupić Niebieskich, 
którzy w chwili koronowania  „kibolskiego” cesarza opu
ścili  hipodrom. Wojska  cesarskie  ruszyły  na przebywa
jących  tam  Zielonych,  dokonując  rzezi  –  zginęło  około 
30 tysięcy osób. Nie  trzeba  jednak cofać się o kilkana
ście wieków, by odnaleźć  w historii preteksty do wojny 
spowodowane przez rywalizację sportową. W 1969 roku 
kamieniem  niezgody  między  Hondurasem  a  Salwado
rem  stała  się  piłka  nożna.  Napięcie  w  stosunkach  po
między tymi krajami sięgało kilku lat wcześniej, głównie 
z  powodu  osadnictwa  salwadorskich  rolników  na  przy
granicznych terenach Hondurasu. Przegrany przez Hon
duras barażowy mecz eliminacyjny Mistrzostw Świata 
w  1969r.  stał  się  więc  pretekstem  do  wyrównania  ra
chunków.   Wobec wrogich działań Hondurasu na grani
cy, Salwador 14 lipca zaatakował swego sąsiada. Walki 
trwały  przez  pięć  dni  i  dopiero  interwencja  Organizacji 
Państw Ameryki zatrzymała działania zbrojne. Tak zwa
na  „wojna  futbolowa”  pochłonęła  3  tysiące  ofiar,  a Sal
wador,  mimo  awansu  na  Mundial,  odpadł  już  w  fazie 
grupowej. Zaś traktat pokojowy podpisano dopiero 10 lat 
później.
Jak widać, sport nie zawsze wyzwalał w ludziach najlep
sze cechy ich charakteru i rozwijał osobowość. Czasami 
silne emocje towarzyszące różnym zawodom powodo
wały, że słabe antagonizmy między różnymi klubami czy 
państwami rozrastały się do krwawych konfliktów, w wy
niku których ginęło tysiące ofiar. Jakiekolwiek byłyby 
jednak ich przyczyny, to, jak mówił Abraham Lincoln: 
„Nie ma nic dobrego w wojnie. Z wyjątkiem jej 
końca”.                                                        PPaattrryyccjjaa  ZZiioołłoo

Historia najsłynniejszej filmowej nagrody świata
           Początek  roku zawsze wiąże 
się z niecierpliwym wyczekiwaniem 
na  to,  jakie  filmy  otrzymają  nomi
nacje  do  Oscarów.  Widowisko 
przyciąga co roku przed ekrany te
lewizorów  od  30  do  40  milionów 
widzów  w  ponad  200  krajach  na 
całym świecie. Gwiazdy światowe
go formatu szykują kreacje od naj
słynniejszych projektantów. W tym roku najsłynniejszymi 
produkcjami  czekającymi  na  nagrodę  były:  ,,Jo
ker''  ,  ,,Once  upon  a  time  in… Hollywood''  ,  ,,Parasite'' 

czy  ,,Little Women'',  a  także polski 
kandydat  w  kategorii  ,,najlepszy 
film  nieanglojęzyczny"  ,,Boże Cia
ło". 
     A jak wyglądał początek najbar
dziej prestiżowych nagród w historii 
kina  i  skąd  wzięła  się  ich  nazwa? 
Podobno  nazwa  statuetki  wywodzi 
się  od  spostrzeżenia  bibliotekarki 

Margaret  Herrick.  Miała  ona  stwierdzić,  że  figurka  wy
gląda jak jej wujek Oscar. Od tamtego czasu nazwa 35
cio centymetrowej nagrody z ,,Academy Award of Merit'
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  zmieniła  się    i  dostała  ,,imię''.  Postać  trzyma  oburącz 
miecz i stoi na rolce filmowej z pięcioma szprychami, re
prezentującymi  pierwsze  oficjalne  branże  Akademii. 
Przez lata zmieniało się tworzywo, z którego figurka była 
wykonywana, a w czasie wojny rozdawane statuetki zro
bione  były  z  gipsu. Co  ciekawe,  pierwsza  gala w  1929 
roku  trwała  zaledwie  15  minut,  a  uczestniczyło  w  niej 
około 250 osób, które musiały zapłacić za wstęp 10 do
larów, co odpowiadało wówczas cenie kilkudziesięciu bi
letów  do  kina. Przedstawiciele mediów  również  nie  byli 
zainteresowani całą uroczystością i mimo tego, że cere
monia  trwała  kwadrans,  opuścili  ją  jeszcze  przed  jej 
końcem. Nikt nie spodziewał się wtedy, że niedługo na
grody Akademii Filmowej staną się najważniejszymi wy
różnieniami,  jakie  filmowcy  mogą  otrzymać.  Drugie 
rozdanie nagród było  już  transmitowane w  telewizji, ce
remonia  była  ekscytująca,  a  nazwisk  laureatów  nie  po
dano z dużym wyprzedzeniem    tak  jak poprzednio. Za 
nami  już  92  rozdanie  nagród.  Obecnie  koncept  całej 
uroczystości się zmienił. Na galę zapraszane są najbar
dziej  znane  osobowości  z  całego  świata,a  transmisję 
uroczystości  można  oglądać  na  wielu  kanałach  telewi

zyjnych.  Jest  też  o  wiele  więcej  kategorii,  w  których 
można zdobyć statuetkę. Ponadto nagrodę może dostać 
też osoba, której nie widać na wielkim ekranie. O Osca
ra walczą: charakteryzatorzy, kostiumografowie, a nawet 
kompozytorzy.  Można  otrzymać  także  honorowe  i  spe
cjalne Oscary,  nagrodę  za  działalność  humanitarną  im. 
Jeana Hesholta,  nagrodę  im.  Irvinga G. Thalberga, na
grodę  im.  Gorda  E.  Sawyera  oraz  Academy  Juvenile 
Award.  Najwięcej  nagród  w  historii  otrzymały  3  różne 
produkcje,  które zdobyły po 11 nagród   2 z nich miały 
natomiast szanse na nawet więcej statuetek. Tymi dwo
ma  filmami  są  "Titanic"  Jamesa Camerona,  który mógł 
zdobyć aż 14 Oscarów oraz "BenHur" Wiliama Wylera. 
Produkcja  z 1959  roku była nominowana w 12 katego
riach.  Filmem numer  3  na  liście  największych  zwycięz
ców jest natomiast "Władca Pierścieni: Powrót Króla". 
           W  ciągu  ostatnich  92  lat  Polacy  kilkanaście  razy 
otrzymywali Oscary. W rodzimym dorobku kinematogra
ficznym  zapisało  się  wielu  twórców,  którzy  mogą  po
chwalić  się  statuetkami,  m.in.:  Leopold  Stokowski, 
Zbigniew Rybczyński,  Janusz  Kamiński, Andrzej Wajda 
czy Paweł Pawlikowski.

11 Oscarów dla ,,Ben Hura'', 
rok 1960

,,Titanic'' zdobywca 11 
Oscarów

,,Ida'' najlepszym filmem 
nieanglojęzycznym 

gala w 2015 roku

KĄCIK MUZYCZNY
6622..cceerreemmoonniiaa   wwrręęcczzeenniiaa   nnaaggrróódd  
GGrraammmmyy
              NNaaggrrooddyy  GGrraammmmyy  ssąą  pprrzzyyzznnaa
wwaannee   oodd   11995599   rrookkuu   pprrzzeezz   aammeerryy
kkaańńsskkąą   NNaarrooddoowwąą   AAkkaaddeemmiięę  
SSzzttuukkii   ii   RReejjeessttrraaccjjii..   MMoożżnnaa   jjee  
zzddoobbyyćć   zzaa   wwyyrróóżżnniiaajjąąccąą   ssiięę   ddzziiaa
łłaallnnoośśćć   mmuuzzyycczznnąą..  AArrttyyśśccii   zz   ccaałłee
ggoo  śśwwiiaattaa  uubbiieeggaajjąą  ssiięę  

oo   nnoommiinnaaccjjęę   ii   iicchh   wwiieellkkiimm   mmaarrzzeenniieemm   jjeesstt   ddoossttaanniiee  
GGrraammmmyy  zzaa  wwłłaassnnyy  wwkkłłaadd  ww  ttwwoorrzzeenniiee  mmuuzzyykkii..
       Tegoroczna ceremonia była inna niż dotychczas, po
nieważ stała się hołdem dla zmarłego koszykarza Kobe 
Bryanta. Uroczystość po  raz pierwszy w historii  została 
rozpoczęta  minutą  ciszy.  Znana  i  ceniona  piosenkarka 
Alicia Keys zaśpiewała a capella wraz z zespołem Boyz 
II  Man  piosenkę  ,,It’s  So  Hard  To  Say  Goodbye  To 
Yesterday”,  aby  upamiętnić  legendę  koszykówki.  Był  to 
bardzo wzruszający moment,  zwłaszcza,  że w miejscu, 
gdzie  odbywała  się  gala,  swoje  największe  sukcesy 
świętował zmarły tragicznie sportowiec.
     W tym roku ceremonia odbyła się 26 stycznia w hali 

widowiskowej Staples Center w Los Angeles w Kalifornii. 
Trwała prawie cztery godziny. Gospodarzem  już po  raz 
drugi  była  Alicia  Keys.  Najwięcej  nominacji  otrzymała 
Lizzo, aż osiem, udało jej się zdobyć trzy statuetki. Spo
ro nominacji dostała również Billie Eilish i Lil Nas X. Jed
nak  zdecydowaną  faworytką  została  Billie  Eilish,  która 
dosłownie zmiotła konkurencję. Młoda artystka zgarnęła 
nagrody, aż w pięciu  kategoriach: Album roku, Piosenka 
roku,  Debiut,  Nagranie  roku  oraz Album  wokalny  pop. 
Billie Eilish była zaskoczona wygraną, ponieważ nie są
dziła, że stanie się to tak szybko. Na gali wystąpiło wiele 
gwiazd m.in.: Camila Cabello, Ariana Grande, Demi Lo
vato, Gwen Stefani, Blake Shelton. Nie zabrakło również 
chórków  i  tancerzy, którzy uświetniali występy utalento
wanych  artystów.  Nagrodami  dla  wykonawców  były 
ręcznie wykonane statuetki,  przedstawiające pozłacane 
gramofony. Wręczono  je w  ponad  80  kategoriach. Nie
stety  żaden z polskich artystów nie  został  nominowany 
do  tegorocznej  gali.   Grammy  to  jedna  z  czterech  naj
ważniejszych  nagród  amerykańskiego  przemysłu  roz
rywkowego. 

MMaarrttyynnaa  ŚŚlleeddźź
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RECENZJA FILMU
„„PPSS..  WWcciiąążż  cciięę  kkoocchhaamm””
Jako,  że  jestem  miłośniczką 
komedii  romantycznych,  za
czynam od recenzji jednej 
z  nich.  Film  jest  kontynuacją 
miłosnej historii Lary Jean 
i Petera,  którzy od niedawna 
ze  sobą  chodzą,  za  sprawą 
pewnego  listu miłosnego wy
słanego  przez  jej  siostrę  – 
Kitty.  Pojawi  się  jednak  jesz
cze  jeden  adresat  listów  mi
łosnych,  który  może  nieźle 

namieszać w ich związku. Ta historia pokazuje, jak waż
ne jest zaufanie i przyjaźń w życiu każdego z nas, a tak
że,  że  na  prawdziwą miłość  warto  czekać.  Film  godny 
polecenia.
   

„„BBoożżee  cciiaałłoo””
To  film  reżysera  J.Komasy, 
który  w  tamtym  roku  miał 
swoją premierę  (nominowany 
do  Oskara).  Kameralny  dra
mat o chłopaku z poprawcza
ka,  który  udaje  księdza. 
Przedstawia  problemy  z  Ko
ściołem  i  z  podejściem  do 
niego.  Do małej  wsi  na  Pod
karpaciu  przyjeżdża  prze
stępca  z  poprawczaka,  który 
marzy  o  tym,  żeby  zostać 
księdzem, ale przez swój wy
rok  nigdy  nie  będzie  miał  ku 

temu  okazji.  Skłóceni mieszkańcy wsi  potrzebowali  ko
goś,  kto  uzdrowi  ich  dusze  od  nienawiści  i  pomoże  im 
wybaczać  sobie  nawzajem.  Nowy  ksiądz  będzie  głosił 
dobrą  nowinę,  różniącą  się  znacząco  od  zasad  kano
nicznych Kościoła. Gorąco  zachęcam do obejrzenia  fil
mu, a być może i was poruszy on tak jak mnie.

RECENZJA KSIĄŻKI
CCzzeerrńń  kkrruukkaa

W zimny, styczniowy poranek, w spokojnych, zasypanych niewinnym, białym 
śniegiem Szetlandach kobieta o imieniu Fran Hunter wraca do domu. Anielska 
biel  śniegu  została  zbrukana  przez  krwistą  plamę.  Zostaje  ona  zauważona 
przez kobietę, a nad nią krążą czarne jak smoła kruki. Okazuje się, że jest to 
ciało zamordowanej, nastoletniej sąsiadki.
Z  ogromną  ekscytacją  chciałabym Wam polecić  tę  książkę,  którą  jakiś  czas 
temu przeczytałam. Nosi tytuł „Czerń kruka”, napisała ją brytyjska pisarka Ann 
Cleeves. Powieść ta jest kryminałem, otrzymała ona Gold Dagger 
w 2006 roku. Jest to najważniejsza na świecie nagroda dla najlepszej powie
ści  kryminalnej.  Według  mojej  opinii,  książka  jest  bardzo  ciekawa.  Ukazuje 
ona codzienne życie mieszkańców, ujawnia ich styl życia, osobowość, wyda
rzenia  z  przeszłości,  które  mogą  zaburzyć  wizerunek  spokojnych  Szetland. 
Moją ulubioną postacią jest inspektor Jimmy Perez, który jest dość niezwykły. 
Pewnie zastanawiacie się, co w nim takiego niezwykłego. Otóż  ja Wam tego 
nie zdradzę. Dowiecie się sami, czytając książkę. 

KKaallaa

Nowinki technologiczne
IImmppllaanntt,,  kkttóórryy  pprrzzyywwrróóccii  wwzzrrookk  nniieewwiiddoommyymm

TTeenn   nnoowwaattoorrsskkii  
iimmppllaanntt   mmóózzggoo
wwyy   jjeesstt   oollbbrrzzyymmiiąą  
sszzaannssąą   ddllaa   oossóóbb  
cciieerrppiiąąccyycchh   nnaa  
śślleeppoottęę   nnaabbyyttąą..  
PPoozzwwaallaa   ttrraannss
mmiittoowwaaćć   oobbrraazz  
wwiiddeeoo   bbeezzppoo
śśrreeddnniioo   ddoo   oobb

sszzaarróóww  kkoorryy  mmóózzggoowweejj  ooddppoowwiieeddzziiaallnneejj  zzaa  wwiiddzzeenniiee,,  
zz   ppoommiinniięęcciieemm   ookkaa   ii   nneerrwwuu   wwzzrrookkoowweeggoo..  WW   tteenn   ssppoossóóbb  
uuddaałłoo   ssiięę   jjuużż   pprrzzyywwrróócciićć   cczzęęśścciioowwee  wwiiddzzeenniiee   ppiieerrwwsszzyymm  
sszzeeśścciiuu  ppaaccjjeennttoomm..

Implant  powstał  dzięki  zespołowi  specjalistów  z  Baylor 
Medical College w Teksasie oraz z Uniwersytetu Kalifor
nijskiego w Los Angeles. Pozwala  on  przekazywać ob
raz z kamery zamontowanej na okularach bezpośrednio 
do kory wzrokowej. Pomija przy tym nerw wzrokowy, co 
jest zupełnie nowym, niespotykanym dotychczas 
w świecie naukowym rozwiązaniem.
Zabieg  wszczepienia  elektrod  przeprowadzono  dotych
czas  u  sześciu  ochotników  w  Stanach  Zjednoczonych. 
Każdy  z  nich  od  wielu  lat  cierpiał  z  powodu  całkowitej 
utraty wzroku. Po zabiegu przeprowadzono prosty test  
badani mieli za zadanie wskazać białe koło pojawiające 
się  na  ciemnym  monitorze  komputera.  W  większości 
przypadków udawało im się to bezbłędnie.
Pacjenci twierdzą, że za sprawą implantu potrafią 
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rozróżnić natężenie światła, co z kolei pozwala im 
w pewnym stopniu na rozpoznawanie przedmiotów 
i orientację w terenie. Jak mówi dr Daniel Yoshor, neuro
chirurg  i  lider  zespołu  badawczego  z  Baylor  Medical 
College:  "To  jeszcze  daleka  droga  do  tego,  co  mamy 
nadzieję  osiągnąć". Tym  niemniej  już  teraz można mó
wić o prawdziwym przełomie w medycynie.

UUSSAA  vvss..  KKrrzzeemmoowwaa  DDoolliinnaa
CCzzaarrnnee   cchhmmuurryy  
zzbbiieerraajjąą   ssiięę   nnaadd  
GGooooggllee’’eemm,,   FFaaccee
bbooookkiieemm   ii   iinnnnyymmii  
ggiiggaannttaammii   bbrraannżżyy  
tteecchhnnoollooggiicczznneejj..  
DDeeppaarrttaammeenntt  
SSpprraawwiieeddlliiwwoośśccii  
ii   FFeeddeerraallnnaa   KKoommii
ssjjii   HHaannddlluu   UUSSAA  
((FFTTCC))   rroozzppoocczzyy

nnaajjąą   kkoonnttrroollęę   ppootteennccjjaallnneejj   ddoommiinnaaccjjii   nnaadd   kkoonnkkuurreennccjjąą  
nnaajjwwiięękksszzyycchh   ffiirrmm   zz   DDoolliinnyy   KKrrzzeemmoowweejj..   JJaakk   ppooiinnffoorrmmoo
wwaałł   ""WWaallll   SSttrreeeett   JJoouurrnnaall"",,   DDeeppaarrttaammeenntt   SSpprraawwiieeddlliiwwoośśccii  
sspprraawwddzzaa   oobbeeccnniiee   GGooooggllee’’aa,,   ppoozzoossttaawwiiaajjąącc   FFTTCC   pprrzzee

śśwwiieettlleenniiee   pprraakkttyykk   AAmmaazzoonnaa   ii   FFaacceebbooookkaa   ww   zzaakkrreessiiee  
nniieeuucczzcciiwwyycchh   ddzziiaałłaańń..   NNiieezzaalleeżżnniiee   oodd   ttyycchh   kkrrookkóóww,,   HHoo
uussee  JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee,,  cczzyyllii  ssttaałłaa  kkoommiissjjaa  IIzzbbyy  RReepprree
zzeennttaannttóóww   ddss..   ssąąddoowwnniiccttwwaa,,   ooggłłoossiiłłaa   wwłłaassnnee  
ddoocchhooddzzeenniiee   ww   sspprraawwiiee   ssttaannuu   ""kkoonnkkuurreennccjjii   nnaa   rryynnkkaacchh  
ccyyffrroowwyycchh""..
Batalia z potentatami występującymi czasem jako GAFA 
(skrót od Google, Amazon, Facebook  i Apple), albo  też 
Big Tech, nie będzie  jednak prosta. Zgodnie z większo
ścią  interpretacji prawnych,  rząd amerykański musi wy
kazać,  że  firmy  technologiczne  nadużyły  swojej  pozycji 
monopolisty  i  zaszkodziły  konsumentom. To  trudne  za
danie  w  odniesieniu  do  Google’a  i  Facebooka,  które 
przecież oferują większość usług za darmo. 
Niedawno  Google  został  ukarany  w  Europie  grzywną 
1,5 mld euro za tłumienie konkurencji na rynku reklamy. 
Amerykańskie organy ochrony konkurencji mają  jednak 
przewagę nad swoimi odpowiednikami w UE, ponieważ 
mogą  wymagać  "strukturalnych"  środków  zaradczych 
lub  nawet  podzielenia  firm,  które  zdominowały  rynek. 
Miało to już miejsce w latach 80., w odniesieniu do mo
nopolu telekomunikacyjnego AT&T, a także w przypadku 
pierwotnego orzeczenia przeciwko Microsoftowi, uchylo
nego potem w wyniku odwołania.

PREMIERY FILMOWE
„„CCóórrkkaa  ttrreenneerraa””
ddrraammaatt, PPoollsskkaa,,  9933  mmiinn..
rreeżżyysseerriiaa:: Łukasz Grzegorzek
oobbssaaddaa: Jacek Braciak, Karolina Bruchnicka, Bartłomiej Kowalski
Upalne lato. Maciej Kornet podróżuje po Polsce wraz z 17letnią córką Wiktorią. Od wielu lat 
są tylko we dwoje, zawsze razem. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie ziemnym. Ona 
jest jego oczkiem w głowie, córeczką tatusia i jego wielką chlubą. Chciałby, aby była 
najlepsza. On jest dla niej całym światem. Do czasu, gdy dołącza do nich Igor, dobrze 
zapowiadający się zawodnik, którego Maciej Kornet zacznie trenować. Dzięki niemu 
Wiktoria otworzy się na nowe doznania. Pierwszy papieros, pierwszy kieliszek alkoholu, 
pierwsza miłość. Cała trójka wyruszy w długą podróż rozklekotanym vanem, podczas której 
każdy będzie chciał osiągnąć swój cel.

„„WWiieeddźźmmaa””
tthhrriilllleerr,,  KKoorreeaa  PPoołłuuddnniioowwaa,,  112255  mmiinn..
rreeżżyysseerriiaa: Hoonjeong Park
oobbssaaddaa: Dami Kim, Minsoo Jo
7letnia dziewczynka ucieka z tajemniczego budynku rządowego. Wskutek szoku zapada na 
amnezję – nie wie, kim jest i skąd pochodzi. Znajduje ją starsze małżeństwo, które 
postanawia zaopiekować się dziewczynką. Pod opieką nowych rodziców bohaterka wyrasta 
na bystrą i dzielną nastolatkę. Mija 10 lat, a bohaterka kierowana chęcią pomocy 
przyszywanym rodzicom, występuje w programie telewizyjnym. Od momentu pojawienia się 
dziewczyny w mediach zaczynają się dziać w jej życiu dziwne rzeczy. Ludzie twierdzą, że już 
ją widzieli. 

„„WWiittaajjcciiee  ww  MMaarrwweenn””
bbiiooggrraaffiicczznnyy//ddrraammaatt//kkoommeeddiiaa,,  UUSSAA,,  111166  mmiinn..
rreeżżyysseerriiaa:: Robert Zemeckis
oobbssaaddaa: Steve Carell, Leslie Mann
Brutalny napad i w konsekwencji ciężkie obrażenia wymazały z pamięci Marka Hogancampa 
wszystkie wspomnienia. Nikłe były szanse, że kiedyś dojdzie do siebie. Jednak Mark, 
próbując pozbierać w całość części swego nowego i dawnego życia, wymyśla miasto Marwen. 
Marwen to makieta, instalacja, w której Mark jako kapitan Hogie, waleczny pilot z czasów II 
wojny światowej, z pomocą lalek  aktorów walczy zwycięsko z wrogami. Może polegać na 
swoich sprzymierzeńcach. To lalki, przedstawiające silne kobiety, które zna ze świata 
realnego, dają mu siłę. Pozwala mu ona stanąć do ostatecznej konfrontacji z wrogiem jak 
najbardziej prawdziwym.
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„„CCaałłee  sszzcczzęęśścciiee””
kkoommeeddiiaa,,  PPoollsskkaa
rreeżżyysseerriiaa:: Tomasz Konecki
oobbssaaddaa:: Roma Gąsiorowska, Piotr Adamczyk, Maks Balcerowski
W spokojne i uporządkowane życie Roberta, muzyka z orkiestry symfonicznej, który 
samotnie wychowuje dziesięcioletniego synka Filipa, niespodziewanie wbiega pełna 
energii i uroku popularna gwiazda fitness Marta. Dwa różne charaktery, spojrzenia na 
miłość i życie. Jej świat to wielkie miasto, egzotyczne podróże i sport. Marta ma swoje 
programy telewizyjne, wydaje książki kulinarne, a jej twarz gości na okładkach 
najpopularniejszych magazynów. Robert to chodzące zaprzeczenie „sportowego trybu 
życia”. Jego świat to spokojna przystań, rodzicielskie wyzwania, kosz pełen prania, 
klasówki z matematyki syna – wszystko to działa, dopóki w jego życiu nie pojawia się 
Marta… 

  „„WWssppoommnniieenniiee  llaattaa””
oobbyycczzaajjoowwyy,,  PPoollsskkaa,,  8877  mmiinn..
rreeżżyysseerriiaa:: Adam Guziński
oobbssaaddaa: Urszula Grabowska, Robert Więckiewicz
Akcja filmu rozgrywa się pod koniec lat 70. w Polsce. Wakacyjny gwar podmiejskiego 
kąpieliska miesza się z dźwiękami przeboju Anny Jantar. Film Adama Guzińskiego to 
intymna podróż do odchodzącego świata dzieciństwa widzianego oczami 12letniego 
Piotrka. Pod wpływem zmieniającej się relacji z matką i pierwszego zauroczenia 
chłopiec musi skonfrontować się z zupełnie nowymi dla siebie uczuciami, dokonać 
pierwszych dorosłych wyborów i zmierzyć się z ich konsekwencjami. Subtelne zdjęcia 
Adama Sikory, kreacje aktorskie Urszuli Grabowskiej i Roberta Więckiewicza oraz Maxa 
Jastrzębskiego w roli Piotrka sprawiają, że film Adama Guzińskiego jest niezwykle 
sugestywnym, ale zarazem wyważonym obrazem skomplikowanych emocji dziecka.

„„PPrrzzeemmyyttnniikk””
ddrraammaatt//kkrryymmiinnaałł,,  UUSSAA,,  111166  mmiinn..
rreeżżyysseerriiaa:: Clint Eastwood
oobbssaaddaa:: Clint Eastwood, Bradley Cooper
Eastwood wciela się w rolę Earla Stone’a. To 80kilkuletni mężczyzna, który nie ma 
grosza przy duszy, jest sam jak palec i grozi mu zajęcie przez bank zadłużonego 
biznesu. Właśnie wtedy otrzymuje ofertę pracy, która wymaga od niego jedynie jazdy 
samochodem. W ten prosty sposób Earl staje się kurierem narkotykowym na usługach 
meksykańskiego kartelu, z czego zupełnie nie zdaje sobie sprawy. Dobrze sobie radzi. 
W zasadzie tak dobrze, że wielkość przewożonych przez niego ładunków rośnie w 
tempie wykładniczym, a sam Earl dostaje pomocnika. Jednak nie tylko on śledzi 
poczynania Earla. Nowy tajemniczy przemytnik znalazł się także na celowniku znanego 
ze swej determinacji agenta DEA Colina Batesa. Mimo że problemy finansowe Earla 
odchodzą w niepamięć, błędy popełnione przez niego w przeszłości zaczynają mu coraz 
bardziej doskwierać. Nie wiadomo jednak, czy zdąży je naprawić, zanim dobiorą się do niego organy ochrony 
porządku publicznego lub egzekutorzy kartelu.

„„MMiiłłoośśćć  ii  MMiiłłoossiieerrddzziiee””
ffaabbuullaarryyzzoowwaannyy  ddookkuummeenntt,,  PPoollsskkaa,,  9900  mmiinn..
rreeżżyysseerriiaa:: Michał Kondrat
oobbssaaddaa:: Kamila Kamińska, Maciej Małysa, Janusz Chabior
Spokojne i przepełnione wiarą życie siostry Faustyny Kowalskiej zmienia się pewnego dnia 
nieodwracalnie. Oczom zakonnicy ukazuje się bowiem Jezus Chrystus, który zleca jej misję 
głoszenia prawdy o Jego Miłosierdziu i przygotowania świata na jego ostateczne przyjście. 
Zadanie to wydaje się niemożliwe do zrealizowania, ale siostra Faustyna zrobi wszystko, 
aby je wypełnić. Na światło dzienne wychodzą kolejne dowody na to, że zakonnica 
naprawdę widywała Jezusa. Po przeprowadzeniu badań naukowych, okazuje się, że 
podobizna Chrystusa widoczna na obrazie namalowanym według jej wskazówek jest 
identyczna z rysami twarzy i sylwetką uwiecznionymi na całunie turyńskim. Działalność 
polskiej zakonnicy daje początek kultowi Bożego Miłosierdzia, który czczony jest przez 
setki milionów osób na wszystkich kontynentach świata. Niezwykłe spotkanie siostry 
Faustyny i Jezusa zostało potwierdzone przez wielu papieży, w tym Jana Pawła II, który 30 
kwietnia 2000 roku oficjalnie uznał ją za świętą i ustanowił święto Bożego Miłosierdzia, którego w wizjach siostry 
Faustyny domagał się sam Jezus.
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Wywiad z pisarzem Arturem Dębskim
AArrttuurr   DDęębbsskkii   ttoo   ppooeettaa   ii   pprroozzaaiikk,,   mmiieesszzkkaanniieecc   OOppaattoowwaa..  
NNiieeddaawwnnoo   ggoośścciiłł      ww   nnaasszzyymm   BBaarrttoosszzuu   nnaa   ssppoottkkaanniiuu   aauu
ttoorrsskkiimm,,   ww   cczzaassiiee   kkttóórreeggoo   ddzziieelliiłł   ssiięę   zz   mmłłooddzziieeżżąą   sswwoojjąą  
ppaassjjąą   ppiissaarrsskkąą   ii   mmiiłłoośścciiąą   ddoo   zziieemmii   ooppaattoowwsskkiieejj..   WW   ttyymm  
mmiieessiiąąccuu   ppoopprroowwaaddzzii  wwaarrsszzttaattyy   lliitteerraacckkiiee,,   kkttóórree   ddllaa  mmłłoo
ddyycchh  ttwwóórrccóóww  bbęęddąą  ookkaazzjjąą  ddoo  ddoosskkoonnaalleenniiaa  wwaarrsszzttaattuu..

RReedd..::   OOdd   CCzzeeggoo   zzaacczzęęłłaa   ssiięę   PPaa
nnaa  pprrzzyyggooddaa  zz  ppooeezzjjąą??  
AA..   DD.:    Już  w  podstawówce  za
cząłem układać takie nie do koń
ca  poważne  rymowanki.  Były  to 
ody  do  pewnych  przedmiotów 
czy  narodowości,  jednak  później 
to  porzuciłem.  Jako  nastolatek   
miałem  tysiące  innych  ważnych 
rzeczy  do  zrobienia.  Moja  przy
goda  z  poważniejszą  twórczo
ścią, zaczęła się dopiero w 2000 
roku.  Proza  weszła  do  mojego 
życia  po  jakiś  12  latach,  za  na
mową żony. Powstała wtedy mo
ja pierwsza książka.
RReedd..::  CCzzyy  ttrruuddnnoo  jjeesstt  ppiissaaćć  wwiieerrsszzee??
AA..DD..: Czasami bardzo  trudno, gdy  jakaś nurtująca czło
wieka myśl kołacze po zwojach mózgowych, w duszy 
i sercu, ale on nie jest w stanie wydobyć jej z siebie. 
W tym czasie piszę inne wiersze, ale nie na temat, który 
tam  we  mnie  się  kołacze.  Tworzenie  wierszy  jest  więc 
trudne i łatwe, bo  niektóre przychodzą lekko np. fraszki 
(krótkie, niezobowiązujące, na wesoło).
RReedd..::  GGddzziiee  PPaann  zznnaajjdduujjee  iinnssppiirraaccjjee??
AA..DD.: Wy – młodzi, jesteście moją inspiracją. Choć może 
źle  to  zabrzmi,  ale  inspiruje  mnie  także  całe  zło  tego 
świata. Do głębi  przerażają mnie  zbrodnie,  gwałty, woj
ny,  morderstwa;  zwłaszcza  mordowanie  naszej  matki 
natury. To powoduje, że piszę. Piszę, by piętnować owo 
zło.  Inspiruje  mnie  mentalność  ludzka,  zarówno  ta  zła, 
jak i ta dobra; ludzkość jest dla mnie sadem owocowy, 
z którego mogę czerpać nieprzerwanie.
RReedd..::   CCoo   PPaann   pprraaggnniiee   wwyyrraazziićć   ppoopprrzzeezz   sswwoojjąą   ttwwóórr
cczzoośśćć??
AA..DD..::  Chciałbym zainspirować ludzkość do poprawy po
stępowania. Naprawę zacząłem od siebie, poprzez swo
je  przemyślenia  i  spisywanie  ich,  później  chciałby  tym 
objąć naszą małą ojczyznę, jeśli zechce  kroczyć drogą, 
którą wskazuję w swoich wierszach.
RReedd..::  JJaakkii  jjeesstt  PPaannaa  uulluubbiioonnyy  ppiissaarrzz??

AA..DD.: W dzieciństwie  czy  też  jako nastolatek  zachłysty
wałem  się  serią Alfreda  Szklarskiego.  „Przygody  Tom
ka”.  W  wieku  dwudziestu  kilku  lat,  postanowiłem 
zgłębiać  filozofię  Platona  i  Sokratesa. Dzięki  Platonowi 
poznałem Sokrates  i stał się moim guru. To  też był  taki 
człowiek,  którego w Atenach  nie  do  końca  tolerowano, 
był uważany za dziwaka. Miał niekonwencjonalne meto

dy nauczania i zaczepiania lu
dzi.  Też  lubię  myśleć.  Facet 
był po prostu,  takim po  trosze 
outsiderem. Ta filozofia powin
na  być  zgłębiana  dzisiaj,  bo 
współcześnie  ślizgamy  się  po 
powierzchni.  Zajmujemy  się 
rzeczami,  które  tak  naprawdę 
nie  są w  stanie  zmienić  świa
ta.  Dopiero,  jeśli  zaczniemy 
poruszać  kwestie  cnót  czło
wieka,  istoty człowieczeństwa, 
wtedy mamy szansę naprawić 
świat.
RReedd..::   CCoo   bbyy   PPaann   ppoorraaddzziiłł   ppii
sszząąccyymm??

AA..DD..: Nie poddawajcie się, bo od czegoś trzeba zacząć 
i nigdy nie wolno negować swoich wierszy. Jeżeli pisze
cie i macie wrażenie, że Wam wychodzi, to piszcie. Nie 
słuchajcie  ludzi,  którzy  będą Wam mówić,  że  powinni
ście  nad tym popracować, napisać tak a nie inaczej. Je
śli chodzi o poezję, to ona będzie się zmieniała wraz 
z Wami, będzie dojrzewała. Nie słuchajcie złych języków 
ludzkich,  bo  zapisujecie  swoje  życie.  Każdy  wiersz, 
choćby  najbardziej  banalny,  będzie  odbiciem  Was  sa
mych. 
RReedd..::  CCoo  PPaannaa  uurrzzeekkłłoo  ww  OOppaattoowwiiee,,  żżee  ppoossttaannoowwiiłł  pprrzzee
pprroowwaaddzziićć  ssiięę  zz  dduużżeeggoo  mmiiaassttaa  nnaa  pprroowwiinnccjjęę..
AA..DD.: Przede wszystkim sielskość, to, że życie płynie tu 
cudownie powoli. Ja, mając nieprzyjemność mieszkania 
w  Kielcach  przy  głównych  arteriach  ulicznych,  dostrze
głem tę cudowną różnicę, z której mieszkańcy Opatowa 
nie  potrafią  korzystać  i  nie  potrafią  się  nią  zachwycić. 
Nie potrafią  też dostrzec dobra,  jakie oferuje  to miasto. 
Opatów nie jest obciążony przemysłem i to go wyróżnia 
w stosunku do  innych miejscowości. Następnie historia 
naszego miasta  legenda o  templariuszach.  Jeżeli Dłu
gosz o tym wspomniał, to musi coś w tym być. Warto 
z tego skorzystać do celów turystycznych. Również nie
wiele miast w XVI wieku mogło  się  poszczycić  tym,  że 
posiada wodociągi. Opatów był perłą słynącą nie tylko
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PORADY ZDROWOTNE
KKoonniieecc  zziimmyy,,  ppoocczząątteekk  wwiioossnnyy,,  ccoorraazz  cciieepplleejjsszzee  ddnnii  zzaacchhęęccaajjąą  nnaass  ddoo  tteeggoo,,  bbyy  zzaacczząąćć  bbaarrddzziieejj  ddbbaaćć  oo  ssiiee
bbiiee,,  bbyy  ssppęęddzzaaćć  wwiięęcceejj  cczzaassuu  nnaa  śśwwiieeżżyymm  ppoowwiieettrrzzuu  ii  aabbyy  zzaacczząąćć  uupprraawwiiaaćć  nnaasszzee  uulluubbiioonnee  ssppoorrttyy..  OOttoo  kkiill
kkaa  ppoorraadd,,  jjaakk  wwiioossnnąą  zzaaddbbaaćć  oo  ssiieebbiiee..

  Po  leniwych,  długich,  zimowych  wieczorach  warto 
wyruszyć  na  wiosenną  podróż  rowerami,  pojeździć  na  rol
kach czy zagrać z przyjaciółmi w piłkę. W ten sposób popra
wimy swoją kondycję, wzmocnimy mięśnie, a nawet zrzucimy 
kilka  zbędnych  kilogramów.  Po  zimie  nasza  odporność  jest 
obniżona, dlatego ważna  jest odpowiednia dieta. Należy pa
miętać, by nasze posiłki były pełnowartościowe, by była 
w nich duża ilość warzyw i owoców. Wiosną słońce znajduje 
się coraz wyżej na niebie i dni stają się przez to coraz cieplej
sze, dlatego ważne staje się też nawadnianie. Należy spoży
wać  minimum  1,5  litra  wody  dziennie.  Warto  zajrzeć  do 
apteki i wykupić suplementy, witaminy, które wspomogą funk
cjonowanie naszego organizmu. 

Podczas przejścia z zimy do wiosny narażona jest nasza skóra. Używając odpowiednich balsamów, kre
mów i olejków możemy zapobiec jej niepotrzebnym podrażnieniom. Ważne jest, by dobrze dobrać odpo
wiednie produkty do naszej skóry. Należy dbać o usta, ponieważ wiosną nie zawsze jest ciepło, 
a chłodniejsze wiatry mogą doprowadzić do ich wysuszenia, a później do pękania i bólu. W tym przypad
ku dobrze sprawdzą się tłuste, mocno nawilżające pomadki. Warto jest 
także dbać o dłonie, których przesuszenie może doprowadzić do bole
snych pęknięć. W  tym przypadku dobrze  sprawdzi  się  olej  kokosowy 
lub  inne produkty zawierające tłuszcze. Wszystkie produkty do naszej 
skóry, powinny chronić nie tylko przed chłodniejszymi dniami, lecz tak
że przed promieniami słonecznymi, które wraz z wiosną występują co
raz częściej.

w naszym regionie świętokrzyskim, ale i w całej Polsce. 
O tym powinna wiedzieć przede wszystkim młodzież, 
by promować i rozwijać swoją małą ojczyznę. 
RReedd..::  DDllaacczzeeggoo  wwaarrttoo  ddbbaaćć  oo  sswwoojjąą  mmaałłąą  oojjcczzyyzznnęę   ii  pprroo
ppaaggoowwaaćć  llookkaallnnee  ttrraaddyyccjjee..
AA..DD..: Przede wszystkim ze względu na doniosłą historię 
miasta. Przestańmy się skupiać na  tym, co  tragicznego 
nas dotknęło, a zwróćmy uwagę, co pięknego mieliśmy 
w historii. Po drugie    tak  jak  już wspominałem   od  tej 
małej ojczyzny możemy zacząć budować lepszą całość. 
Jeżeli  mała  ojczyzna  będzie  zdrowa,  to  i  ludzie  w  niej 
żyjący będą szczęśliwsi. Warto dbać o to miasto i z ape
lem o to zwracam się zwłaszcza do wszystkich młodych. 
Naprawdę,  w  waszych  rękach  leży  dobro  naszej  małej 
ojczyzny.  Jesteście  też  odpowiedzialni  za  język  polski. 

Pomyślcie,  jak mocno jest w dzisiejszych czasach spły
cany. Nie zwraca się uwagi na to, jak można pięknie bu
dować zdania. Język polski wymaga reanimacji. 

RReedd..::   BBaarrddzzoo   ddzziięękkuujjęę   zzaa   wwyywwiiaadd..   ZZ   nniieecciieerrpplliiwwoośścciiąą  
cczzeekkaammyy  nnaa  wwaarrsszzttaattyy  zz  PPaanneemm  ww  nnaasszzyymm  BBaarrttoosszzuu..
AA..DD.: Ja  też chciałbym podziękować, przede wszystkim 
pani Agnieszce  i  pani  Joannie  za  zorganizowanie  spo
tkania z młodzieżą, jak i uczniom, którzy cierpliwie mnie 
wysłuchali  i  nie  obrzucili  pomidorami.  Cieszę  się  rów
nież  z planowanych warsztatów, chociaż wolałbym, że
by  przybrały  formę  koleżeńskich  rozmów.  Będą  one 
okazją, by się zastanowić, co się z nami dzieje, jak two
rzymy i jak do tego wykorzystamy  nasz piękny  język.

KKrryyssttiiaann  SSzzkkooddaa
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Start w dorosłość
CCzzaass   ddoojjrrzzeewwaanniiaa   mmłłooddyycchh   lluuddzzii   ssaamm   ww   ssoobbiiee   jjeesstt   bbaarr
ddzzoo   ttrruuddnnyy..   MMiieerrzzyymmyy   ssiięę   zz   ttrruuddnnoośścciiaammii,,   jjaakkiiee   pprrzzyynnoossii  
nnaamm  cczzaass..  NNiiee   zzaawwsszzee  wwsszzyyssttkkoo  wwyyddaajjee   ssiięę   pprroossttee..  CCzzyy  
ddaajjeemmyy  rraaddęę  zz  nnaasszzyymmii  pprroobblleemmaammii??  
AA  mmoożżee   ppoo   pprroossttuu   uuddaajjeemmyy,,   żżee   wwsszzyyssttkkoo   jjeesstt   ww   ppoorrzząądd
kkuu??

CCzzyymm   ssąą   ttee  
zzmmiiaannyy??
Często  mierzy
my  się  ze  zmia
nami, których nie 
do  końca  rozu
miemy;  zarówno 
psychicznymi, 
jak  i  fizycznymi. 

Zmienia  się  nasze  ciało,  nasz wygląd. Często  spotyka
my  się  z  presją,  której  wcześniej  nie  doświadczyliśmy. 
Nie  pomaga  nam  szybkie  tempo  życia.  Żyjemy  w  cią
głym stresie  i sądzimy, że  tak musi być, że  to  już nigdy 
się nie zmieni. Po dłuższym czasie zdajemy sobie spra
wę,  że  nie  jest  nam  wcale  dobrze.  Przestajemy  mieć 
ochotę na wszystko, co się wokół nas dzieje. Jesteśmy 
młodzi, a nie cieszymy się z życia.
PPrroobblleemmyy  nnaassttoollaattkkóóww..
Słyszymy, że młodzi ludzie nie mają problemów, ale czy 
naprawdę tak jest? Okazuje się, że mają, często to  lek
ceważymy.  Borykamy  się  z  nieśmiałością,  nie  akceptu
jemy  siebie,  zakochanie,  rozstanie,  samotność,  brak 
uwagi  rodziców  ze  względu  na  pracę,  ciągła  pogoń  za 
lepszym  jutrem. Brakuje  nam opieki  rodzicielskiej. Czę
sto  rodzice mówią: masz wszystko,  jakie możesz   mieć 
problemy, ale czy o  to w tym chodzi? Może właśnie nie 

potrzebujemy  wszystkiego,  a  wystarczy  rozmowa, 
wsparcie, zaufanie i bliskość z ich strony.
DDeepprreessjjaa  uu  nnaassttoollaattkkóóww..
Mamy ograniczone możliwości  radzenia sobie z  trudny
mi sytuacjami. Często ukrywamy złe nastawienie do ży
cia.  Boimy  się  odrzucenia  rówieśników.  Unikamy 
rozmów,  zamykamy się w  sobie. Takie  zachowanie po
winno  zwrócić  uwagę. Często  powodem  takich  sytuacji 
są bolesne doświadczenia z przeszłości, nieumiejętność 
radzenia  sobie  z  problemami.  Nasza  samoocena  ma 
wielkie znaczenie. Wmawianie sobie: nie umiem, do ni
czego się nie nadaję, nie pomaga, a powinno niepokoić. 
Tego  typu  zachowanie  prowadzi  nas  do  samobójstwa. 
Udawanie  chorób,  by  zwrócić  na  siebie  uwagę,  to  sy
gnał  od   młodego  człowieka,  który  potrzebuje  pomocy. 
Trudno  pomóc  takiej  osobie,  ale  warto  spróbować,  bo 
może chodzić o życie.
JJaakk  zzmmiieenniićć  nnaasszzee  nnaassttaawwiieenniiee??
Wszystko  zaczyna  się  od  postrzegania  siebie  i  innych. 
Pozytywne myślenie to droga do naszego sukcesu. Na
sze  myśli  tworzą  rzeczywistość.  Ta  rzeczywistość  jest 
kreowana przez nasz umysł, oczekiwania, marzenia 
i  obawy.  Każdego  dnia  cieszmy  się  z  małych  rzeczy, 
bądźmy wdzięczni  i  celebrujmy  każdą miłą  chwilę. Wy
ciągajmy  wnioski  z  życiowych  doświadczeń.  Na  nasze 
nastawienie wpływa również otoczenie. Przebywajmy 
z osobami, które dają nam szczęście i są dla nas ważni. 
Trzeba  skupiać  się  na  przyszłości,  na  tym,  co  chcemy 
osiągnąć.
Mój ulubiony cytat brzmi: „Jeśli ciężko pracujesz, w koń
cu osiągniesz to, do czego dążysz”.

MMaajjaa  GGoorraazzdd

Jak zdążyć z formą do lata? 
WWiieellee  oossóóbb  nnaarrzzeekkaa  nnaa  sswwóójj  wwyygglląądd  ppoo  ookkrreessiiee  zziimmoo
wwyymm  ii  ssttaarraa  ssiięę  nnaa  ssiiłłęę  sscchhuuddnnąąćć,,  aallee  cczzyy  ttee  ddzziiaałłaanniiaa  ssąą  
sskkuutteecczznnee??  WW  ttyymm  aarrttyykkuullee  pprrzzeeddssttaawwiięę  WWaamm  kkiillkkaa  ssppoo
ssoobbóóww  nnaa  ttoo,,  jjaakk  sskkuutteecczznniiee  zzaacczząąćć  ććwwiicczzyyćć,,  żżeebbyy  zzddąą
żżyyćć  ddoo  llaattaa!!
JJeeżżeellii  ppoossttaannoowwiiłłaaśś//eeśś    bbaarrddzziieejj  oo  ssiieebbiiee  zzaaddbbaaćć,,  ppoossttaaww  
ssoobbiiee  jjaassnnee  cceellee,,  kkttóórree  bbęęddąą  łłaattwwee  
ddoo  zzrreeaalliizzoowwaanniiaa  ii  pprrzzyynniioossąą  eeffeekkttyy!!
11..  AAkkttyywwnnee  zzaajjęęcciiaa  ssttaannąą  ssiięę  mmooiimm  
pprrzzyyzzwwyycczzaajjeenniieemm..
Zacznij od małej zmiany, jak na 
przykład krótki spacer przed obia
dem, a następnie powtórz to działa
nie następnego dnia. I kolejnego. 
I jeszcze jednego. Jeżeli spaceru
jesz, pływasz lub chodzisz na 
ściankę wspinaczkową, zaplanowanie tych czynności na 
określony dzień i godzinę sprawi, że dbanie o zdrowie 
stanie się Twoim przyzwyczajeniem.
22..  BBęęddęę  sskkuuppiioonnaa..
Jesteś osobą, która szybko się rozprasza? Podczas 
ćwiczeń ogranicz korzystanie z urządzeń elektronicz
nych czy Internetu.  Jeżeli nie będziesz 

mogła wytrzymać bez tego, to przypomnij sobie po co 

i dla kogo to robisz!
33..  ZZnnaajjddęę  ppookkrreewwnnąą  dduusszzęę,,  zz  kkttóórrąą  bbęęddęę  ććwwiicczzyyćć..
Jeśli chodzi o ćwiczenia – im nas więcej, tym weselej! 
Znalezienie koleżanki, z którą będziesz ćwiczyć, pomo
że Ci utrzymać odpowiednią motywację. 
DDbbaajjąącc  oo  ffoorrmmęę  mmoożżeesszz  zzyysskkaaćć  wwiięęcceejj  ppeewwnnoośśccii  ssiieebbiiee

  ii  zzmmnniieejjsszzyyćć  rryyzzyykkoo  rróóżżnnyycchh  cchhoo
rróóbb  zzaarróówwnnoo  tteerraazz,,  jjaakk  ii  ww  pprrzzyysszzłłoo
śśccii..  PPoozzaa  ttyymm  ffaajjnniiee  jjeesstt  zznnaalleeźźćć  
sswwoojjąą  uulluubbiioonnąą  ffoorrmmęę  rruucchhuu..  
  DDbbaanniiee  oo  ffoorrmmęę  jjeesstt  cczzęęśścciiąą  zzddrroo
wweeggoo  ssttyylluu  żżyycciiaa..
Dobra forma fizyczna nie oznacza 
idealnej sylwetki, ale zdrowie i do
bre samopoczucie. Dobra forma to 
zdrowa równowaga pomiędzy od

powiednią ilością ćwiczeń a właściwym odżywianiem 
się. 
  WW  uuttrrzzyymmyywwaanniiuu  ddoobbrreejj  ffoorrmmyy  nniiee  cchhooddzzii  oo  wwaaggęę..
Nie musisz być szczupła, abyś czuła się zdrowa, szczę
śliwa i sprawna fizycznie. Piękne ciała występują w róż
nych  rozmiarach  i  kształtach.  Dobra  forma  oznacza 
kontrolę nad własnym życiem.

NNiikkoollaa  BBuukkaałłaa
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Moda wiosną
NNiiee   ddaa   ssiięę   uukkrryyćć,,   żżee   wwiioossnnaa   jjuużż   ddoo   nnaass   zzaawwiittaałłaa..   DDllaa  
wwiieelluu  oossóóbb  oozznnaacczzaa   ttoo  zzmmiiaannęę   ii  ooddśśwwiieeżżeenniiee  sswwoojjeejj  ggaarr
ddeerroobbyy..   MMuussiimmyy   pprrzzyyggoottoowwaaćć   ssiięę   nnaa   nnaaddcchhooddzząąccee   cciiee
ppłłee,,  ssłłoonneecczznnee,,  wwiioosseennnnee  ddnnii..  NNiieekkttóórree   ttrreennddyy  mmooggąą  bbyyćć  
ddllaa  wwiieelluu  oossóóbb  nniieeoocczzyywwiissttee,,  aallee  nniieekkttóórree  kkoojjaarrzząą  ssiięę  
zz  ppoowwiieewweemm  wwiioosseennnneeggoo  kklliimmaattuu..

Tak  jest na przykład z ubraniami w kwiaty  i motywy  ro
ślinne.  To  jeden  z  najbardziej  uniwersalnych,  a  jedno
cześnie  najchętniej  noszonych  przez  kobiety  wzorów. 
Ubrania w  pastelowe,  delikatne wzory  polnych  kwiatów 
oraz  ziół  będą  idealnym  rozwiązaniem na wiosnę. Gro
chy i groszki tej wiosny zdominują damskie szafy. 
W 2020 najmodniejsza wersja grochów to  ta utrzymana 
w  czerni  i  bieli.  Najmodniejszym  zestawem  na  wiosnę 
2020  będą  glany  i  zwiewne,  kobiece  sukienki.  W  tym 
połączeniu chodzi o  to, aby kontrast między  formą, sty
lem i materiałem był jak największy. 
Teraz  trochę o  jednym z najmodniejszych dodatków na 

wiosnę  2020,  czyli  naszyjniku  przypominającym  gruby 
łańcuch. Taka biżuteria po kilku  latach wraca w nowym 
wydaniu. Ważne, aby ta ozdoba nie była za długa. Taka 
biżuteria  idealnie  pasuje  do  białych  koszul  i  jeansów. 
Wiosna 2020 to również wielki powrót falban oraz bufia
stych, wiktoriańskich rękawów, które sprawiają, że Twoja 
stylizacja wyróżnia się pośród innych bluzek i sukienek. 
Pozwól rękawom lub falbanom grać pierwsze skrzypce
  i  zestaw  je  z delikatnymi,  subtelnymi akcesoriami. Ko
biety przejęły już z męskiej szafy garnitury, a teraz czas 
na  garniturowe kamizelki. Wiosną 2020 noś je zarzuco
ne na  ramiona  jak narzutkę, a pod spód zakładaj białą 
koszulę. Całość dopełnią eleganckie spodnie w kolorze 
kamizelki. 
Każda  osoba  ma  swój  własny  styl,  ale  nadchodzące 
wiosenne trendy zainspirują wiele kobiet do odświeżenia 
swojego wyglądu na wiosnę.

WWiikkttoorriiaa  FFaalliisszzeewwsskkaa

KULINARIA 
„Prawdziwy” polski obiad – starter pack 

RRoossoołłeekk

SSkkłłaaddnniikkii::  
* 2,5 litra zimnej wody
* 2 cebule
* 3 marchewki
* 2 pietruszki
* 1 duża bulwa selera, zielone liście pora
* natka pietruszki
* 1 łyżka oleju
* 2 goździki
* 10 ziaren pieprzu
* 4 liście laurowe
* 2 ząbki czosnku
* szczypta soli

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee::
Dokładnie umyj warzywa. Obierz cebulę, łupiny przełóż 
do garnka (dodadzą pięknego koloru) a wnętrze cebul 
przekrój na pół i każdą opal nad ogniem kuchenki do 
czasu, aż będzie wyraźnie przypalona. Opalone cebule 
dodaj do warzyw w garnku, do tego dodaj natkę 
pietruszki, pozostałe składniki wraz z przyprawami 
i łyżeczką soli. Wlej 2,5 litra zimnej wody, następnie 
przykryj i podgrzej na średnim ogniu do czasu, aż się 

zagotuje. Do garnka dodaj wszystkie warzywa. 
Kiedy woda zacznie wrzeć, zmniejsz gaz i gotuj na 
minimalnym ogniu przez przynajmniej 3 godziny. Wywar 
powinien jedynie „mrugać”, a garnek musi być przez 
cały czas przykryty.
Ugotowany rosół przecedź przez sito, na którym 
zostaną wszystkie warzywa i przyprawy. Na koniec 
bardzo dokładnie wyciśnij warzywa tak, aby oddały 
wszystkie soki do garnka, bo to w nich najcenniejsze. 
Do smaku dodaj sól, pieprz. Możesz też rosół podawać 
tradycyjnie z makaronem, posiekanymi liśćmi pietruszki 
i małym kawałkiem marchewki.
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Ciekawostki o USA
1)W  stanie Montana jest 3 razy więcej krów niż ludzi.
2)Około 25% Amerykanów wierzy w reinkarnację.
3)1 na 3 Amerykanów jest otyłych.
4)Stany Zjednoczone zużywają 18% światowej energii.
5)Alaska jest stanem z najwyższym odsetkiem osób 
chodzących pieszo do pracy.
6)Błędy medyczne są szóstą główną przyczyną zgonów 
w USA.
7)25% Amerykanów nie wierzy, że wylądowano na 
księżycu.
8)Więcej płatków śniadaniowych produkuje się w Battle 
Creek w Michigan niż w jakimkolwiek innym mieście na 
świecie.
9)Deklaracja niepodległości została napisana na 
papierze konopnym.
10)Amerykański dolar zawiera kilka ukrytych obrazów, 
w tym pająka w prawym górnym rogu.
11)Co godzinę co najmniej 1 osoba jest zabijana przez 
pijanego kierowcę w USA.
12)Każdego roku w Kalifornii występuje około 500 000 
wykrywalnych wstrząsów sejsmicznych.
13)Obecna flaga amerykańska zawiera 50 gwiazdek i 
została zaprojektowana przez ówczesnego licealistę 
Roberta G. Hefta. W 1958 roku stworzył on 
amerykańską flagę jako projekt w szkole średniej. Heft 
zdobył ocenę B, ale jego nauczyciel Stanley Pratt 

obiecał, że jego ocena zostanie ponownie rozpatrzona, 
jeśli Kongres Stanów Zjednoczonych zaakceptuje 
projekt flagi. Został on nie tylko wybrany, ale również 
przyjęty przez prezydenta w 1959 roku.
14)Palenie papierosów jest w rzeczywistości całkowicie 
legalne dla nieletnich dzieci, ale ich kupowanie jest 
nielegalne.
15)Chociaż większość Amerykanów mówi po angielsku, 
nie ma oficjalnego języka narodowego.
16)Co ósmy Amerykanin w pewnym momencie swojego 
życia pracował McDonaldzie.
17)Apple ma więcej pieniędzy niż Departament Skarbu 
USA.

KKoottlleecciikkii  
SSkkłłaaddnniikkii::
* 2 słoiki ugotowanej ciecierzycy (u mnie 2 x 375 g 
brutto)
* 1 cebula
* 200 ml bułki tartej (u mnie bezglutenowa)
* 200 ml mąki (u mnie mieszanka bezglutenowa na 
chleb)
* 60 ml mleka roślinnego (u mnie sojowe naturalne, ale 
może być ryżowe)
* 45 ml sosu sojowego
* 23 łyżeczki dowolnej przyprawy (u mnie mieszanka 
pieprzu ziołowego)
* olej do smażenia i bułka tarta do obtaczania

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee::  
Ciecierzycę odlej na sicie, jednak pozostaw wodę 
w słoiku. Zmiksuj ciecierzycę, obraną i pokrojoną 
wstępnie cebulę, przeprawy, mąkę, bułkę tartą, mleko 
roślinne, sos sojowy i sól. Powstałą kulę ciasta 

rozdrobnij. Podziel ją na 8 kawałków. W dłoniach 
ukształtuj kotlety i ułóż je na blasze z papierem do 
pieczenia wysypanym mąką. Kotleciki włóż do 
zamrażarki na 80 minut.
Po wyjęciu do  jednego talerza wsyp bułkę tartą, a do 
drugiego wlej wodę ze słoika z ciecierzycą. Każdego 
kotleta obtocz w wodzie po ciecierzycy, następnie 
w bułce i znowu ułóż  na papierze do pieczenia. Znowu 
schłodź w zamrażarce przez 30 minut.
Gdy będą gotowe, usmaż z obu stron na rozgrzanym 
oleju, na średniej wielkości gazie. Kotlety możesz podać 
z „prawdziwymi, polskimi” ziemniakami i mizerią. 

DDżżuulliiaa
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CIEKAWOSTKI
,,,,WWaażżnnee  jjeesstt,,  bbyy  nniiggddyy  nniiee  pprrzzeessttaaćć  ppyyttaaćć..  CCiieekkaawwoośśćć  
nniiee  iissttnniieejjee  bbeezz  pprrzzyycczzyynnyy..  WWyyssttaarrcczzyy  wwiięęcc,,  jjeeśśllii  
sspprróóbbuujjeemmyy  zzrroozzuummiieećć  cchhooćć  ttrroocchhęę  tteejj  ttaajjeemmnniiccyy  
kkaażżddeeggoo  ddnniiaa..  NNiiggddyy  nniiee  ttrraaćć  śśwwiięętteejj  cciieekkaawwoośśccii..  KKttoo  nniiee  
ppoottrraaffii  ppyyttaaćć,,  nniiee  ppoottrraaffii  żżyyćć..  ''''

AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn
CCzzyy  wwiieesszz,,  żżee  ......
•Najkrótsza mowa oskarowa trwała sekundę 
i brzmiała: ,,Dziękuję''.
•1 kwietnia oprócz Prima Aprilis obchodzi się również 
Dzień Walki na Poduszki.
•Szkocja posiada 421 słów określających ''śnieg''.
•Artysta, który zaprojektował logo ,,Nike", dostał za to 
jedynie 35$.
•W Singapurze kupienie gumy do żucia możliwe jest 
jedynie w aptece na receptę.
•Tokio zostało uznane za najbezpieczniejsze miasto 
2019.
•Królowa Elżbieta II i jej mąż są kuzynostwem w trzeciej 
linii.

•Somnifobia to strach przed zasypianiem oraz snem.
•Statystycznie człowiek przesypia 1/3 swojego życia.
•Gdy umiera człowiek, pierwszym zmysłem, jaki traci, 
jest wzrok, a ostatnim słuch.
•Scooby Doo powstał, by odzwierciedlić nastolatków 
palących marihuanę.
•Mniej niż 1% populacji stanowią osoby z niebieskimi 
oczami i rudymi włosami.
•Królowa Elżbieta pije 4 razy dziennie alkohol.
•Z 711 uratowanych pasażerów z Titanica, zaledwie 
58 było mężczyznami.
•Masz urodziny w tym samym dniu co średnio 
21 milionów ludzi.
•Gdy Polacy obchodzą Walentynki, w Bułgarii świętują 
Dzień Wina.
•Kaczor Donald został zakazany w Finlandii, ponieważ 
nie miał spodni.
•Puszka Cocacoli była pierwotnie zielonego koloru.
•17 jest pechową liczbą we Włoszech.

HOROSKOP 
BBaarraann  ((2211..00332200..0044))  
W najbliższych  tygodniach będziesz szczególnie praco
wity  i obowiązkowy. Zrealizujesz wszystko, co sobie po
stanowisz. Nie odkładaj więc ważnych spraw na później, 
bo właśnie  teraz  szczęście  Ci  sprzyja. Twoje  zdolności 
do  organizowania  i  planowania  bardzo  się  wszystkim 
przydadzą.  Będziesz  decydować  o  cudzych  sprawach, 
rozsądzać spory między przyjaciółmi. 
BByykk  ((2211..00442200..0055))  
Uwierz w swoje siły i przestań być w stosunku do same
go siebie aż tak bardzo krytyczny. Nie wstydź się prosić 
o  naukę  i  radę. W najbliższych  tygodniach  poznasz  lu
dzi, którzy pokażą Ci, w jaki sposób uniknąć problemów. 
Zaplanowane  teraz  podróże  lub  szkolenia  okażą  się 
bardzo udane. W szkole możesz liczyć na sukcesy, 
a  nawet  nagrodę.  Zapowiadają  się  tygodnie  pełne  cie
kawych wydarzeń.  
BBlliiźźnniięęttaa  ((2211..00552211..0066))  
W  najbliższych  tygodniach  ogarnie  Cię  wiosenne  leni
stwo, a  jedyne,  co będzie w stanie Cię  teraz  zmotywo
wać  do  pracy  i  ruszenia  się  z  domu,  to  pieniądze. 
Będziesz  układać  plany  awansu,  szukać  nowego  zaję
cia, a wszystko po  to, aby zaspokoić swoje najskrytsze 
zachcianki.  W  miłości  spokojnie.  Mimo  kilku  okazji  do 
nowych flirtów, nie pozwolisz sobie na zbyt wiele emocji 
i wzruszeń.
RRaakk  ((2222..00662222..0077))  
Bądź wytrwały,  a osiągniesz sukces, o  jakim  inni mogą 
tylko  pomarzyć.  Planety  sprzyjają  Ci,  choć  jak  zwykle 
możesz zupełnie niepotrzebnie wątpić w swoje umiejęt
ności  i siły. W miłości czekają Cię spokojne chwile. Do
bry humor i powodzenie nie opuszczą Cię,
 a okazji do romansów i flirtów będzie o wiele więcej, niż 
w poprzednich miesiącach.
  

LLeeww  ((2233..00772233..0088))  
Czekają  Cię  dni  pełne  ciekawych  wydarzeń  zawodo
wych  i  rodzinnych. Nie wpadaj w panikę,  bo dzięki  do
brej  organizacji  na  wszystko  wystarczy  Ci  czasu.  Jako 
Lew jesteś przecież królem zodiaku. Postaraj się jednak 
unikać ryzykownych sytuacji  i nie zajmuj się teraz spra
wami,  które  są  dla  Ciebie  zupełnie  nowe.  Zbyt  wiele 
szczegółów i nowych spraw może Cię zdenerwować 
i rozproszyć.  
PPaannnnaa  ((2244..00882233..0099))  
Mów otwarcie,  co  potrafisz  i  jakie  są  twoje  rzeczywiste 
obowiązki. Jeśli  już zdobyłeś w życiu odpowiednią  ilość 
gotówki, to teraz zaczniesz zastanawiać się nad dalszy
mi  inwestycjami.  Będziesz  chciał,  aby  twoje  dokonania 
były bardzo trwałe i przydały się innym. Niestety, rodzina 
i  przyjaciele mogą  nie  zrozumieć  przyczyn,  dla  których 
upierasz się tak mocno przy swoich pomysłach. 
 WWaaggaa  ((2244..00992233..1100))  
W  najbliższym  miesiącu  odkryjesz  cudze  sekrety.  Za
chowaj  je dla siebie  i nie próbuj zza sceny wpływać na 
bieg wydarzeń. Lepiej zajmij się swoimi sprawami. 
W  szkole  wpadniesz  na  kilka  odkrywczych  pomysłów, 
ale  twoje  otoczenie  może  Cię  nie  zrozumieć  od  razu. 
Zamiast się tym przejmować, po prostu rób swoje. 
SSkkoorrppiioonn  ((2244..1100  2222..1111))    
Zapowiada  się  spokojniejszy  miesiąc.  Będziesz  w  do
brym  nastroju,  ale  do  podróży  lub  szalonych  przygód 
trudno będzie Cię namówić. Intuicja Cię nie zawiedzie 
i  dzięki  jej  podszeptom  unikniesz  kilku  towarzyskich 
konfliktów. W domu spokojnie. Będziesz mógł skupić się 
na  własnych  sprawach. Twoje myśli  krążyć  teraz  będą 
wokół wielkich  romansów,  a  nawet  przeżyć  z  przeszło
ści. Nie myśl jednak zbyt wiele o tym, co minęło!  
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SSttrrzzeelleecc  ((2233..11112233..1122))  
Korzystny wpływ  planet  pomoże Ci  w  najbliższym mie
siącu szybko uporać się z trudnymi sprawami. Będziesz 
pomysłowy i otwarty na ryzykowne propozycje. Dbaj tyl
ko o zdrowie! Twoje pomysły w szkole będą bardzo no
watorskie  i  nauczyciel  nie  od  razu  da  się  do  nich 
przekonać. 
KKoozziioorroożżeecc  ((2244..11222200..0011))  
Zapowiada  się miesiąc pełen  towarzyskich atrakcji. Bę
dziesz  energiczny  i  optymistyczny.  Wykorzystaj  nada
rzające  się  okazje,  nie  oglądaj  się  w  przeszłość. 
Poszukasz  nowych  wyzwań  i  zrobisz  wszystko,  aby 
uciec przed nudą i codzienną rutyną. Będzie więcej oka
zji do spotkań z przyjaciółmi  i wspólnego układania fan
tastycznych  planów.  Daj  się  ponieść  fantazji,  bo  czeka 
Cię mniej trudności i kłopotów. 

WWooddnniikk  ((2211..00112200..0022))  
Czeka  Cię  pracowity  miesiąc.  Energicznie  zabierzesz 
się  za  wszystkie  ważne  sprawy.  Nie  umknie  Ci  żaden 
istotny szczegół. Uporasz się z zaległościami, pokonasz 
przeciwników i udowodnisz wszystkim, że można na to
bie polegać. Choć planety sprzyjają  też zabawie  i miło
ści,  to  Wodniki  na  przekór  wszystkim  postarają  się 
umknąć przed uczuciami. 
RRyybbyy  ((2211..00222200..0033))    
Bądź dobrej myśli. W marcu znajdzie się okazja do po
rzucenia  niechcianych  spraw,  rozwiązania  niekorzyst
nych  umów,  a  nawet  niektórych  znajomości.  Problemy 
przestaną Ci doskwierać, a wrogowie sami wyciągną rę
kę  na  zgodę.  Będziesz  chciał  pomóc,  ale  nie  bierz  na 
siebie odpowiedzialności za cudze decyzje. Możesz bo
wiem wplatać  się w miłosną  aferę,  która  tak  naprawdę 
wcale nie będzie Ciebie dotyczyć.  

ZZeessppóółł  rreeddaakkccyyjjnnyy: Maja Nowak, Patrycja Zioło, Nina Religa, 
Karolina Stańczak, Patrycja Wójtowicz, Katarzyna Zdyb, Julia 
Szemraj,  Wiktoria Faliszewska, Martyna Śledź, Nikola Bukała, 
Dominika Szostak, Aleksandra Gibała, Aleksandra Wójcik, Alicja 
Dachowska, Klaudia Kierzkowska, Patryk Bober, Patrycja 
Szczepańska, Aleksandra Baran, Karolina Szemraj, Karolina 
Markiewicz, Viktoria Janiczek, Maja Gorazd, Zuzanna Grabarczyk, 
Krystian Szkoda.

OOppiieekkuunn  ggaazzeettkkii: mgr Joanna Lawęda

SSkkłłaadd  ii  łłaammaanniiee: Aleksandra Szymczyk 

1. … Czwartek.

2.  Objawia się katarem, łzawieniem oczu.

3.  Żółte kwiaty zwiastujące nadejście wiosny. 

4.  Kolor kojarzony z wiosną. 

5. Inaczej szafran.

6. Odbywają się one licznie 21 marca. 

7. Kwiat symbolizujący przedwiośnie.

8. Niedziela … 

9. W tym miesiącu topimy marzanny.


