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Kolejny miesiąc dobiega końca i jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki do końca roku szkolnego pozostało ich nie 10, a już jedynie 2,  

a co szczęśliwszym (oraz nieco bardziej zestresowanym) całe zero. 

Współczynnik skupienia na zajęciach drastycznie spada, czego powodem 

są marzenia na jawie o nadchodzących wakacjach, jedynych w swoim 

rodzaju przygodach, dłoniach wyciągniętych w stronę spadających 

gwiazd. Śnimy o tym, co w przeciągu kilkunastu tygodni stanie się 

wspomnieniami przesiąkniętymi słońcem i poczuciem wolności. Ogarnia 

nas nieodparta chęć przekroczenia niewidzialnej granicy dzielącej nas od 

przyszłości, a przecież ona nadchodzi z prędkością sześćdziesięciu minut 

na godzinę, nieubłaganie i definitywnie. Dlatego rozejrzyjmy się wkoło, 

obierzmy cel i nie  zatrzymujmy się – aż po horyzontu kres. 

Karolina Kaim
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5 kwietnia 2014r. odbył się finał XXVI Olimpiady 

Filozoficznej, w którym wzięły udział dwie uczennice 

naszego liceum – Monika Pławecka, która uzyskała tytuł 

Laureata i Klaudia Miśkowicz, która zdobyła tytuł Finalisty. 

Tegoroczne absolwentki z klasy 3e potwierdziły, iż należą do 

elity inteligentnych umysłów w  naszym kraju. 

Przed dziewczynami ogromne wyzwania  

i rozstrzygnięcia związane z wyborem studiów. Tytuły, które 

uzyskały, otwierają ścieżki na sporo kierunków i dają  wiele 

możliwość  na zdobycie stypendium na prestiżowych 

uczelniach.   

Gratulujemy maturzystkom i Pani Profesor Annie 

Smadze-Trojanowskiej, która była opiekunem 

merytorycznym zdolnych humanistek.

 
Uczeń naszego Liceum Bogdan Marek z kl. 3a1 został jednym  

z finalistów II edycji Olimpiady Wiedzy o Bankach pod 

hasłem: „Oszczędzam i inwestuję”. Uczeń naszej szkoły 

pokonał 21092 uczestników z całej Polski. Finał i uroczysta gala 

wręczenia uczniom zaświadczeń, odbyły się w Gnieźnie. Po 

części artystycznej finaliści odebrali dyplomy i gratulacje od 

przedstawicieli Biura Informacji Kredytowej, Narodowego 

Banku Polskiego i Szkoły Głównej Handlowej. 

Gratulujemy uczniowi  i pani wicedyrektor Sylwii Stelmach! 

 

 

11 kwietnia w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 

Sączu odbył się finał VII Konkursu Wiedzy Ekonomicznej. Dwa pierwsze miejsca zdobyli 

uczniowie naszego Liceum. Drugi rok z rzędu zwyciężył Bogdan Marek, II miejsce zajął jego 

młodszy kolega - Witold Pacholarz, którzy będą mieli okazję do zwiedzenia Parlamentu 

Europejskiego podczas wyjazdu studyjnego do Brukseli, Brugii, Gandawy i Ostendy. Ponadto 

zostali nagrodzeni imponującymi kwotami, odpowiednio w wysokości: 2000 i 1500 zł. 

Opiekunem merytorycznym uczniów była Pani Profesor Sylwia Stelmach. 

Serdecznie gratulujemy!  
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Uczennica naszego Liceum Karolina Kaim  zajęła I miejsce 

i  w nagrodę spędzi 4 tygodnie w USA, w Wake Forest 

University, gdzie wraz z uczniami z innych krajów Europy 

 i Azji weźmie udział w projekcie edukacyjnym 

organizowanym przez Benjamin Franklin Transatlantic 

Fellows Summer Institute. Oprócz nagrody głównej, którą 

jest wyjazd do USA, Karolina mogła powalczyć  

o miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej  

w Warszawie lub indeksy na studia I stopnia w Ośrodku 

Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. 

Gratulujemy Karolinie i  Pani Profesor Joannie Wójtowicz. 

Laureatami zostali: 

 Adam Olesiak z kl.3c2 

 Maciej Matląg z kl.3c2  

 Adriana Król z kl. 2d. 

Laureaci  otrzymali indeksy na 

Wydział Chemii UJ. 

Wyróżnienia zdobyli: 

 Dawid Stach z kl.3c2 

 Kamil Rapacz z kl.3c2 

 Lidia Bubula z  kl. 2d 

Gratulujemy uczniom oraz przygotowującym ich Paniom Profesorkom - Barbarze Kalicie  

i Joannie Oleksy. 

Nasza szkołę w etapie rejonowym reprezentowały:

 Iwona Matras z kl. 3e, która zajęła II miejsce; 

 Patrycja Marcisz z kl. 2g, która zajęła III miejsce 

Obie zdobyły kwalifikacje do finału wojewódzkiego w Krakowie. Gratulujemy uczennicom 

oraz przygotowującym ich Paniom Profesorkom – Jolancie Bugajskiej i Zofii Ociepce. 

Zebrała Sylwia Pasionek
©
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   I LO w roku szkolnym 2013/2014 osiągnęło wiele sukcesów sportowych, co zawdzięczamy 

utalentowanym uczniom, jak i zarówno świetnym nauczycielom wychowania fizycznego. 

22 października 2013 roku odbyły się zawody o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego w piłce ręcznej 

(w ramach Licealiady Młodzieżowej dziewcząt ur. 1994 i młodszych). Reprezentacja naszej wywalczyła 

II miejsce. Opiekunem reprezentacji jest Profesor Anna Dyląg. 

18 listopada 2013 roku w hali sportowej ZS nr 1 w Limanowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce 

ręcznej (w ramach Licealiady Młodzieży chłopców ur. 1994 i młodszych). Nasza szkoła zdobyła II 

miejsce.  Drużynę prowadzi Profesor Feliks Smęda.  

3 grudnia 2013 roku w hali sportowej w ZS1 Limanowa odbyły się Mistrzostwa Powiatu  

w Koszykówce chłopców (w ramach Licealiady Młodzieży). Reprezentacja naszej szkoły zajęła I 

miejsce. Opiekunem zespołu jest Profesor Feliks Smęda.  

   4 grudnia 2013 roku na hali 

sportowej przyI LO odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu w koszykówce 

dziewcząt (w ramach Licealiady 

Młodzieży).  Nasza reprezentacja 

zajęła I miejsce. Opiekunem zespołu 

jest Profesor Krystyna Wojtowicz. 

 

    6 grudnia 2013 roku odbyła się Powiatowa Licealiada Młodzieży w Pływaniu Indywidualnym 

Dziewcząt i Chłopców. 

Konkurencja dziewcząt:  

styl dowolny dystans 50m  – miejsce I Sylwia 

Sajdak,  

styl grzbietowy dystans 50m - miejsce IV 

Magdalena Wańkowicz, miejsce VI Natalia 

Smoleń,  

styl klasyczny dystans 50m - miejsce I Sylwia 

Szubryt, miejsce II Karolina Limanówka, miejsce 

III Magdalena Wilczek,  

styl motylkowy dystans 50m - miejsce I Anna 

Tobiasz, miejsce II Iwona Lenartowicz, 

sztafeta 8x50 m stylem dowolnym: I miejsce. 

  Konkurencja chłopców:  

styl dowolny dystans 50m - miejsce II Tymoteusz Błażkiewicz,   

styl grzbietowy dystans 50m - miejsce I Wojciech Gajewski, miejsce V Mateusz Bobek, miejsce VI 

Wojciech Dutka,  
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styl klasyczny dystans 50m - miejsce I Oskar Guzik, miejsce III Kacper Jasica, miejsce IV Karol 

Dyrek, miejsce VI Łukasz Papież,  

sztafeta 8x50 m stylem dowolnym: III miejsce.  

Do zawodów dziewczęta przygotowała 

Profesor Justyna Kożuch, a chłopców 

Profesor Feliks Smęda.  

12 grudnia 2013 roku odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu w drużynowym 

tenisie stołowym (powiatowa licealiada). 

Chłopcy zajęli I miejsce. Opiekunem jest 

Profesor Feliks Smęda. 

   24 stycznia 2014 roku w ZS nr 1 w Limanowej odbył się XXI Międzyszkolny Turniej Szachowy 

(Powiatowa Licealiada Młodzieży). W kategorii dziewcząt IV miejsce zajęła Justyna Dutka, a w 

kategorii chłopców II miejsce wywalczył Wiktor Bieda. I LO drużynowo zajęło I miejsce. 

Opiekunami są Profesor Krystyna Wojtowicz i Profesor Feliks Smęda. 

   5 lutego 2014 roku odbył się Turniej Halowy Piłki Nożnej dziewcząt (Licealiada Młodzieży). 

Reprezentacja I LO wywalczyła I miejsce. Opiekunem drużyny jest Profesor Justyna Kożuch.  

   Podczas ferii miały miejsce dwa turnieje nie wchodzące w skład Licealiady Młodzieżowej. 5 lutego 

w hali sportowej I LO w Limanowej odbył się II Siatkarski Turniej Orkana chłopców. Nasza 

reprezentacja wywalczyła II miejsce. 6 lutego w hali sportowej  

ZS Nr 1w Limanowej odbył się Turniej Piki Koszykowej chłopców o Puchar „Ekonoma”. 

Reprezentacja I LO wygrała wszystkie mecze i zdobyła I miejsce. I LO było jednym z organizatorów 

dwóch turniejów dla gimnazjalistów podczas ferii: II Zimowego Turnieju piłki siatkowej o Puchar 

Dyrektora I LO w Limanowej i II Zimowego Turnieju piłki koszykowej o Puchar Dyrektora I LO w 

Limanowej.  

   18 lutego 2014 roku w hali sportowej I LO w Limanowej odbyły się zawody  

o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego w piłce siatkowej dziewcząt (Licaeliada Młodzieży). 

W rywalizacji udział wzięło siedem zespołów. Reprezentacja I LO zajęła  

I miejsce i wywalczyła awans do zawodów rejonowych. Opiekunem drużyny jest Profesor Krystyna 

Wojtowicz. 

   Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Starosty 

Limanowskiego (Powiatowa Licealiada) odbył się 21 lutego 2014 roku. W kategorii dziewcząt IV 

miejsce zajęła Magdalena Drzyzga, a VI miejsce Kinga Kądziołka. W kategorii chłopców I miejsce 

wywalczył Emil Szot, V miejsce Kacper Pala i VI miejsce Damian Janczyk. Drużynowo dziewczęta 

zajęły II miejsce, a chłopcy I miejsce. Zawodników przygotowali Profesor Anna Dyląg i Pan Feliks 

Smęda.  

   25 lutego odbyły się zawody o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego w piłce siatkowej w 

kategorii chłopców (Licealiada Młodzieży). Drużyna I LO zajęła II miejsce. Opiekunem zespołu jest 

Profesor Feliks Smęda.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.   

Patrycja Marcisz
©
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W życiu każdego ucznia szkoły średniej nadchodzi pewien moment, dla jednych wyjątkowy,  

dla drugich niekoniecznie. Wiąże się to z zakończeniem pewnego etapu życia, osiągnięciem 

magicznej, niekiedy wymarzonej liczby 18. Dorosłość, dzień dobry! Przynajmniej w teorii.  

Słyszy się przecież: „gdy miałem dziesięć lat to myślałem, że osiemnastolatkowie są dojrzali”. 

Coś chyba w tym jest. Na ogół przekroczenie tej bariery wiekowej nie sprawia, że 

automatycznie wylatuje się z domu, ludzie głównie skupiają się na tym, że mają legalny dostęp 

do pewnych rzeczy i mogą brać udział w wyborach. I jeszcze jeździć samochodem… A gdyby 

mieszkali gdzieś tam w USA, nawet mogliby kupić broń… To dziwne uczucie, że im bliżej jest 

się tego dnia, tym dziwniejsze myśli przychodzą do głowy. Co jest potem? To samo co 

wcześniej, z taką różnicą, że w rubryczce wiek wpiszesz 18? Z dnia na dzień przecież twoja 

psychika nie ulegnie zmianie, a gdy się obudzisz (zakładając że mimo emocji będziesz spać), nie 

będziesz wyglądać jakoś inaczej. Następnie oczywiście coś dla 80% osiemnastolatków 

najważniejsze - impreza. W domu? Nieee, kto robi teraz coś takiego w domu… Najlepiej gdzieś 

w plenerze, z najlepszymi przyjaciółmi. Chociaż….zróbmy jeszcze lepiej, wynajmijmy lokal! 

Na szczęście rezerwacja była zrobiona już pół roku wcześniej. To co, zapraszasz całą klasę? 

Znajomych z gimnazjum też? Nie chcesz chyba, żeby ktoś się na ciebie obraził. Za drogo? 

Trudno, przecież żyje się tylko raz. Poproszę o rachunek…  Zgadza się, miło jest zorganizować 

coś takiego. Niech impreza będzie niezapomniana. Ale czy warto robić z tego wesele, 

ewentualnie małą galę Oskarów? Bez przesady, nie musi to wyglądać jak z plastikowego filmu  

o nastolatkach. Kult osiemnastki mnie przeraża. Najbardziej chyba osiemnaście pasów. I ta 

dziwna otoczka czegoś w formie właśnie takich niezrozumiałych pseudotradycji. 50 lat temu 

chyba ludzie nie mieli takich problemów. Kolejna ważna rzecz - prezenty. Część przydatna, 

miło będzie przypominać ten dzień. Szczególnie ta kartka z tandetnym wierszykiem. Sklepy 

internetowe pękają od najbardziej wymyślnych dziwadeł, które niektórzy nazywają 

wyjątkowymi podarunkami. Jesteś chłopakiem? Ten kubek w kształcie kobiety jest naprawdę 

bardzo ładny. Rzeczywiście, aż ekscytacja wisi w powietrzu. Oj dobra, koniec tego narzekania. 

Może to też jest czas, w którym należy zauważyć, jak wiele pracy czeka, aby osiągnąć jakiś cel. 

Warto pomyśleć o przyszłych problemach, które nikogo nie ominą. Wygląda na to, że kończy 

się twój „okres ochronny”. W szkole jest ciekawie, później szara rzeczywistość – więc pomyśl  

o tym, jak ją urozmaicisz, jaki masz pomysł na siebie. Masz teraz nie tylko więcej praw, ale też 

większą odpowiedzialność. Korzystaj więc z chwili, dopóki możesz. 

Ten dzień będzie wyglądał jak każdy 

inny. Nie spodziewam się niczego 

nadzwyczajnego. Wcale nie boję się tego, 

że gdy popatrzę w lustro, będzie tam stał 

dokładnie ten sam idiota… 

 Mateusz Król
©
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            25 maja odbędą się trzecie w historii Polski wybory do Parlamentu 

Europejskiego. Niestety się odbędą, bo oczywiste, że lepiej, gdyby nasz kraj nie 

musiał w tym uczestniczyć. Lecz skoro bieg naszej najnowszej historii potoczył 

się tak, a nie inaczej, to musimy pogodzić się z faktem dokonanym  

i zastanowić się nad wyborem naszych reprezentantów do europarlamentu. 

 

        Znowu wszyscy obywatele Polski posiadający czynne prawo wyborcze staną przed 

dylematem: głosować, czy nie? Taki problem będzie więc miało także około połowy uczniów 

naszego liceum (wliczając oczywiście maturzystów, którzy w praktyce będą już wtedy 

absolwentami). Warto więc zastanowić się już dziś czy zagłosować i, jeśli tak, to na kogo. 

Pierwszą i naczelną zasadą jest nie zastępowanie myślenia telewizją. Najgorsze co można zrobić 

to kierować się nośnym medialnym głosem. Trzeba pamiętać, że media zwane informacyjnymi  

w istocie nie mają za zadanie informować opinii publicznej, ale nią sterować. Dlatego szczytem 

nieodpowiedzialności jest kierowanie się przy urnie szeroko rozumianym przyzwyczajeniem 

zarówno do nazwisk jak i partii. Te wybory powinny wydobyć z politycznego cienia tych, którzy 

stoją w opozycji do naczelnych demagogów III RP zapewniających nas od bez mała dziesięciu 

lat, że członkostwo w UE przynosi Polakom same korzyści zarówno na płaszczyźnie 

gospodarczej jak i politycznej i kulturowej; tych którzy pojadą do Brukseli z merytoryczną 

 i obiektywną oceną wpływu całej instytucji na nasz kraj. Tylko takim wyborem, który może coś 

wnieść jest wybór eurosceptyków. Dlaczego? Dlatego, że głosowanie na euroentuzjastów  

(a może lepiej pasuje tu określenie „unioentuzjastów”) jest jak dosładzanie przesłodzonej 

herbaty. W teorii można, ale po co? Będzie to tylko nic nieznacząca masa, która nie wniesie 

niczego do samozadowolonego z siebie, rozentuzjazmowanego swoją kruchą paneuropejską 

ideologią zgromadzenia europosłów, zajmujących się tylko wspomnianym wcześniej słodzeniem. 

Największym problemem, przed którym stoi Europa jest dla nich znalezienie sposobu jak 

wyeliminować „faszystów” a wprowadzić, najlepiej od przedszkola, „dżender” (nieważne czy 

jest nauką czy ideologią, istotne, że jest idiotyzmem). Nie powinniśmy się im dziwić, bo jakie 

mogą mieć inne problemy ludzie, których dieta poselska wynosi 7700 euro miesięcznie. Tu 

właśnie dochodzimy do sedna sprawy – pieniądza. To jest ten magnes, który przyciąga do 

Brukseli wszystkich, od krajowych polityków, po byłych piłkarzy i celebrytów „szoł” TVN-u, bo 

i tacy są na listach wyborczych poważnych podobno partii. To może lepiej jednak nie iść na te 

wybory i nie przykładać ręki do tego kosztownego, także dla Polaków, cyrku? Być może jest to 

pewne wyjście, nawet rozsądne, ale tylko i wyłącznie w takim przypadku kiedy do tych wyborów 

nie poszedłby nikt, a to jest oczywiście niemożliwe. Tak należy liczyć się z opcją, że jeśli my nie 

pójdziemy zagłosować to może pójść ktoś inny i wybierze ludzi, którzy albo mają problem  

z określeniem własnej płci, więc nie mogą władać nawet sobą, nie mówiąć już o kolegialnym 

władaniu Unią Europejską, albo będą w europarlamencie częścią tłumu i będą robić to co tłum.  
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Wniosek z tego taki, że lepiej się wybrać do urny, ale zagłosować rozsądnie, to znaczy na 

ugrupowanie, które będzie w imieniu Polaków starało się dołożyć trochę goryczy do tej 

brukselskiej sielanki, a nade wszystko, będzie wykorzystywało całą organizację dla 

polskiej racji stanu. Na dłuższą metę, choć dla wielu wydaje się to niedorzeczne, powinno 

też zainicjować poważną narodową dyskusję na temat sensu naszej obecności w Unii  

i ewentualnych innych dróg polskiej polityki w przyszłości. Dyskusji, co należy 

zaznaczyć, rzeczowej, która przyniesie pewne rozstrzygnięcia i konsekwencje, a nie 

dyskusji, która na słowach się kończy. Niestety, polska elita idzie tropem wzorców 

brukselskich i wzbudza burzliwe medialne dyskusje, czy zboczeńca można nazwać po 

imieniu, czy też nie (a raczej jak ktoś śmie to zrobić). Lecz wbrew nadziejom polityków 

nie wpływa to wymiernie na poprawę stopy życiowej Polaków. Tymczasem bez większego 

rozgłosu przechodzą kluczowe fakty, na przykład takie, ile procent prawa funkcjonującego 

w naszym państwie stanowione jest w Brukseli, lub czy narzucane prawo nie ogranicza 

naszej suwerenności. Nikt Polaków nie pyta o zdanie, czy chcą żyć w UE, mimo że od 

referendum w tej sprawie minie w czerwcu już jedenaście lat, tylko wciąż karmi się nas 

propagandą i wmawia, że są sprawy, które nie podlegają dyskusji. Co do jednego nie 

powinniśmy mieć wątpliwości. Od czasu kiedy władzę na Zachodzie przejęło pokolenie 

rewolucji obyczajowej integracja europejska kroczy w złym kierunku.    

 Oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś zmuszać czy nakłaniać do wyboru 

niezgodnego z własnym światopoglądem. Jeśli ktoś jest zagorzałym zwolennikiem obecnej 

formy europejskiej integracji (a legenda głosi, że tacy są) to niech głosuje zgodnie ze 

swoimi przekonaniami. Ale naturalnym jest, że większość nie wie na kogo zagłosować, 

mimo to pójdzie do urny i wybierze tych, których najczęściej widzi przed kamerami. 

Chodzi tu o to, żeby pamiętać, że lepiej nie głosować wcale niż głosować źle. 

Kazimierz Wielki
©
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Rozprawa o higienie, bezpieczeństwie i edukacji 

Gdyby miało to coś skrót to by było BHE, ale nie ma, więc nie będzie skrótu. 

 

  Nadejszła wiekopomna chwila, kiedy w artykule pojawiają się 3 rzeczy, które są często 

zaniedbywane w dzisiejszych czasach. Świat bowiem stawia na inne wartości i coś tam jeszcze, 

ale nie zwróciłem uwagi na co, ponieważ są inne niezwykle bardziej interesujące rzeczy, jak 

wiosna, która wjechała do nas z buta i zmazała swój dług za poprzedni rok. 

Z czym się je higiena każdy potrafi powiedzieć. To mycie rąk przed posiłkiem, mycie 

produktów przed zjedzeniem, mycie przed myciem, żeby być czystym. Generalnie głównym 

składnikiem tego obrzędu jest woda. Jest to niezwykle ważne, gdyż „woda to życie” i nie można 

lekceważyć dobrodziejstw płynących z dwóch atomów wodoru i tlenu (bardzo naukowe, gdyby 

ktoś się zgubił to może się odnaleźć idąc na lekcje chemii). Woda może wystąpić w różnych 

stanach skupienia- jako lód, który pęka pod naszymi stopami, jako ciecz, która leje się ciurkiem 

nam na głowę, czy jako para wodna boleśnie parząc wszystko. Jak więc widać jest nam 

pożyteczna, szczególnie w stanie ciekłym, ponieważ może służyć do wyżej wymienionego 

mycia. To nic, że „częste mycie skraca życie, skóra się ściera i człowiek umiera”, bo i tak się 

kiedyś umrze, a warto być świeżym i pachnącym. Dodatkowo poprawia się zdrowie 

(dowiedzione naukowo chyba), co powoduje wydłużenie życia. Gdyby ktoś czuł się zagubiony 

po tym wszystkim to krótka piłka- warto się myć. 

Kolejnym punktem jest bezpieczeństwo. Chodzi tutaj o to, aby przetrwać najgorsze paskudztwa 

mając asa w rękawie. Zwykle jest to kask na budowie, ochraniacze na kolana, czy kombinezon 

na motocykl. Gdyby nie ta drogocenna sztuka ochrony już dawno populacja na świecie zbliżyła 

by się do dolnej granicy normy z powodu mniej lub bardziej przypadkowych wypadków. Jak to 

mawiają: „Przypadki chodzą po ludziach”, a po niektórych wręcz galopują. Na szczęście ku 

pokrzepieniu ducha znaleźli się mądrzy ludzie, którzy postanowili w pewnym stopniu zapewnić 

bezpieczeństwo dla malućkich i wynaleźli te wszystkie ustrojstwa. Oczywiście każdy sam 

decyduje o swojej głowie, ale lepiej się oddać w ręce fachowców, pragnących jak najlepiej (albo 

chcących zarobić ciut pieniążków). W razie braku specjalnych przedmiotów dodających 

ochronę, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie ulec wypadkowi. To nie są żarty, to 

jest szczera i najprawdziwsza prawda, która może przynieść wiele dobrego.  

O edukacji nie ma co pisać, bo to chleb powszedni każdego czytelnika. Do edukacji zaliczają się 

nauczyciele, szkolna brać, przedmioty i egzaminy. Jednym słowem: wszystko naraz. Cały cymes 

w tym, że pomimo tak wielkiego rozgałęzienia to nawet jest w tym jakiś sens. Oczywiście nie 

filozoficzny, tylko bardziej przyziemny. Zdobywając niezbędne doświadczenie stajemy się 

gotowi do podjęcia wymarzonej pracy jako Pierwszy Łopatolog Rzeczypospolitej i możemy  

z dumą dźgać ziemię łopatą. 
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Płyną z tego obopólne korzyści, ponieważ być może tworzymy miejsce pod budowę nowej szkoły, 

która przyniesie więcej łopatologów, a to z kolei przyśpieszy kopanie i będzie to coraz sprawniej 

szło. Są wyjątki, które się wyłamują z tego schematu, ale to tylko margines społeczny, który nic  

w życiu nie osiągnie, ale nie mam serca, żeby im to powiedzieć. To już przegrani ludzie, którzy 

znajdują pracę jako wielkiej sławy lekarze, czy inżynierzy, ale tracą przyjemność przebywania ze 

szpadlem. Nie wszystko złoto, co się świeci i ryzykowanie wielkiej kariery dla niepewnej pracy 

podrzędnego fachowca nie jest mądrym posunięciem. Znany łopatolog Andre potwierdza, że 

„wszędzie dobrze, ale z łopatą najlepiej”. To nie była reklama usług tegoż pana, ponieważ tylko 

nieliczni mogą starać się o tak zacnego człowieka. 

Jak więc widać rozprawa ta nie ma absolutnie żadnego sensu i znaczenia. Jest tylko kolejnym 

zapychaczem wolnego miejsca, który powoduje, że gazetka rozrasta się do olbrzymiego rozmiaru. 

Nie ma tutaj walorów edukacyjnych, a tylko wszechobecne dziwactwo i różne inne pomylone 

rzeczy. Skąd pomysł na tytuł? Jest to 12 artykuł, więc można powiedzieć, że to jakiś jubileusz. 

Zwykle mają numery typu 10/15/100, więc inne numerki się odrzuca i czują się gorsze. Dlatego 

właśnie ten artykuł będzie jubileuszowy, na przekór wszystkiemu i dla poprawy samopoczucia 

wszystkich innych tekstów. Gdyby ktoś, kiedyś, jakimś cudem wyniósł cokolwiek dobrego  

z przeczytania tego artykułu niech się zgłosi, bo chętnie zapoznam się z tak bardzo dziwnym 

człowiekiem (Nie chodzi mi tu o zapoznaniu się z konkurencją, aby potem cichaczem się pozbyć, 

ależ skąd, nigdy) w celu wymiany poglądów i opracowania nowych, ciekawych metod, a może 

nawet (chyba w snach) współpracy. Nie podaję adresu, bo i tak nikt się nie zgłosi. 

A i ponoć matury idą znowu. To tak, żeby być na bieżąco, co się dzieje. 

Pro Nose Picker ®©™ 
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- Kto odkrył w Tobie niezwykły talent?  

- Odkryli go moi rodzice. Od małego  brzdąca 

biegałam po domu z grzebieniem w ręku, 

śpiewając  do niego swoje „wymyślanki”, a oni 

musieli to znosić xD. Doskonale wiedzieli, że 

śpiewanie jest czymś, co kocham, a także czymś, 

co w przyszłości  będzie dla mnie istotne. Dlatego 

też robili i  wciąż robią wszystko, co w ich mocy, 

by mi tą drogę ułatwić. 

- Od kiedy występujesz na scenie ?  

- Hmm… Pierwszy występ przed większą 

publicznością był, jak się nie mylę, w wieku 7 lat 

na Dniach Limanowej. Chyba od tego wszystko się 

zaczęło… Początkowo konkursy gminne, 

powiatowe… aż w końcu ogólnopolskie. 

- W jaki sposób rozwijasz swoje umiejętności?  

- Póki co jestem samoukiem, nigdy nie uczyłam się emisji głosu. Staram się sama kształcić, 

wzorując się na artystach, którzy są według mnie godni podziwu. 

- Czy przed występami w szkole, na konkursach itp. odczuwasz jeszcze stres, czy już się z 

nim oswoiłaś?  

- Stres zawsze się pojawia, mimo że to nie są pierwsze występy, trema i  tak jest, ale myślę, że taka 

mobilizująca. Z biegiem czasu i nabieranym doświadczeniem ona maleje, przypuszczam, że 

całkowicie jednak nigdy nie zniknie. 

- Jakie masz inne hobby?  

- Oprócz śpiewania gram też na kilku instrumentach, ale pomijając już całkowicie kwestie muzyki 

to lubię sport… Ręczną, tenis stołowy i  piłkę nożną xD I jak na humanistkę przystało czytam 

książki .:) 

- Wiążesz swoją przyszłość ze śpiewaniem?  

- Zawsze chciałam  w przyszłości  śpiewać zawodowo, jednak to nie takie proste. Są  miliony 

osób, które mają na przyszłość takie plany jak i ja, przebić się jest zatem bardzo ciężko. Myślę, że 

wszystko pokaże czas  

- Jakie są Twoje największe osiągnięcia?  

 Największe osiągnięcie… Patrząc z perspektywy  zajętego miejsca…  było  to 2. miejsce  na  

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej w Krakowie,  tytuł finalistki Ogólnopolskiego 

Festiwalu Tęczowych Piosenek Jana Wojdaka itp., a dla mnie najważniejszym osiągnięciem było 

dostanie się na warsztaty  wokalne z takimi artystami jak: Marek Piekarczyk, Adrianna 

Biedrzyńska, Andrzej Lampert, Artur Barciś, czy Anna Rusin. Myślę, że to one miały dla mnie 

największą wartość. 

z Olą Semerdą rozmawiał Kuba Rusin 
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 Jak radzić sobie ze stresem przedmaturalnym to pytanie z pewnością zadaje sobie spora 

część maturzystów.  Wiele źródeł mówi, że stres przed maturą, jak i podczas egzaminu 

dojrzałości, jest zjawiskiem naturalnym. Znana i podziwiana aktorka Dominika Ostałowska 

wspomina, że podczas matury ogromnie się stresowała, jednak w takich przypadkach 

najważniejsze jest pozytywne myślenie i nie można dopuszczać złych myśli. Trzeba wierzyć, że 

wszystko skończy się dobrze, a nawet jeśli nie, to przecież nie ma sytuacji bez wyjścia. 

Natomiast tuż przed egzaminem odradzam naukę - książki precz! Najważniejszy jest relaks  

i myśl: skoro uczę się już tyle lat, to coś mi się przypomni. Będzie dobrze!  

Uczniowie klasy 3d pod pseudonimami : Barabarsz, Trybson, Jastrząb, Lew, Końrad, Węgorz  

i Bocian postarają się nas przekonać, że matura nie jest aż tak bardzo stresująca. 

Czego najbardziej obawiają się tegoroczni  maturzyści  i jaki jest  ich poziom stresu… 

- Czy stresujecie się przed egzaminem dojrzałości? 

 

- A dość nawet nie.  Jeśli się będziemy stresować to tylko  gorzej napiszemy, w tym przypadku 

stres jest zbędny. Z doświadczenia wiemy, że  stres w dużych dawkach nie jest wskazany, 

przeszkadza w trzeźwym myśleniu. 

 

- Znacie jakiś „złoty środek” jak obniżyć stres przed maturą? 

 

- Nie myśleć o maturze zbyt często, oczywiście 

przygotowywać się do niej systematycznie-to chyba 

najlepsza rada. Nie można postrzegać  świat w ciemnych 

kolorach i matury też  ;-) Polecamy również przerobienie 

matur z poprzednich lat. 

- Jakiego przedmiotu najbardziej się obawiacie? 

- Raczej nie ma  takiego, ale mamy tylko taką cichą nadzieję, 

że na wypracowaniu z  języka polskiego klucz będzie  

w miarę łagodny i nie będzie przypominał swoją trudnością  

odpowiedzi niczym z kosmosu ;-) 

- Czy nauczyciele przypominają Wam o maturze każdego dnia?  ;-) 

- Od pierwszej lekcji w klasie pierwszej nauczyciele przypominają nam o egzaminie dojrzałości, 

nie można uciec od tego jakże ważnego tematu. 

 

Życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom, aby ich poziom stresu maturalnego był taki jak 

nasz, czyli na niskim poziomie, a wyniki maturalne wręcz odwrotnie.  

Rozmawiała: Dominika Twaróg 
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CZYLI 

POŻEGNANIE Z AFRYKĄ1 

Przyznam się Wam szczerze, że dobre 40 minut siedziałam przed pustym dokumentem  

w Wordzie, nie wiedząc, co napisać. Co roku odchodzą maturzyści i przychodzą nowe 

pierwszaki, co roku w kwietniowej gazetce królują wspomnienia z trzech lat pełnych… 

Powiedzmy, że różnych rzeczy, niekoniecznie nauki. I po tych trzech latach opisy wrażeń 

ze szkoły stają się najzwyczajniej w świecie nudne. Dlatego uznajmy, że obowiązek 

spełniony, pożegnanie odbębnione, o słowie na M nie mówimy i w ogóle o relacjach typu 

„Przed trzema laty z bijącymi sercami, nie wiedząc, jeszcze, co nas czeka, 

przekroczyliśmy progi I LO…” najlepiej zapomnieć, i przejdźmy do innych, bardziej 

interesujących tematów.
1
  

 Przeglądając niedawno pewną gazetę, natrafiłam na artykuł o powstałej właśnie  

w USA grupie nowoczesnych stoików, którzy w codziennym  życiu starają się realizować 

idee Seneki i Marka Aureliusza. W wielkim skrócie, polega to na uniezależnieniu się od 

popędów i emocji, wyzbyciu się negatywnych uczuć oraz życiu w harmonii z kosmosem – 

czyli po prostu na zachowaniu spokoju bez względu na okoliczności (definicja bardzo 

okrojona, ale mniej więcej oddaje sens). Moja pierwsza myśl: ja też tak chcę! Stoicy 

wiodą niemalże bezstresowe życie (przecież starają się niczym nie przejmować), nie mają 

kłopotów przez swój temperament i zachowują równowagę psychiczną i emocjonalną. 

Ach, będąc nastoletnim cholerykiem (choleryczką), wydaje się to marzeniem. Ta burza 

hormonów, irytacja, gniew o byle co, huśtawki nastrojów… Czego by człowiek nie dał, 

byleby się czasami nieco uspokoić. Jeśli też miewacie ten problem, to zdradzę Wam, że 

uniwersalna metoda – liczenie do 10 – naprawdę pomaga. Oczywiście, pierwsza 

dziesiątka rzadko kiedy skutkuje – ale już piąta albo dzięsiąta… Po pewnym czasie nic 

Was nie ruszy (oprócz każdego bezsensownego drobiazgu), a nawet jeśli, będziecie się 

 z tym dobrze maskować.  
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 I na koniec taka drobna refleksja. Miałam nie mówić o M i końcu szkoły, ale jest 

jeszcze jedna dość ważna rzecz – wybór studiów. Jeśli nie możecie się zdecydować, 

przyjmijcie metodę wypróbowaną już przez wielu, w tym pisarza fantasy Patricka Rothfussa. 

Może już o niej słyszeliście, nazywa się to „wieczny student”.  Trochę kreatywności  

(i pieniędzy), i przez kilka(naście) lat można zajmować się czym się żywnie podoba, skacząc  

z kierunku na kierunek i przyprawiając dziekanat o apopleksję. Kusząca wizja, nie sądzicie?  

 No dobra, już koniec. Ale taki koniec że koniec. Nie będę Was już nigdy dręczyć, 

męczyć, nudzić i (może czasami) rozśmieszać. Fin. Amen. Żegnajcie, współwięźniowie! 

Maturo (uff, powiedziałam to słowo), nadchodzę! 

Ju
©
 

PS Cytat dnia (niestety nie pamiętam, z czego): 

 „Przemoc nie jest 

rozwiązaniem – ale może być 

niezłą zabawą!” 

I jeśli uda Wam się kiedyś wysadzić 

w powietrze chemiczną
1
 – dajcie 

znać, proszę.  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
1
 „z Afryką” brzmi jakoś ładniej niż „ze szkołą” albo „z fabryką rozpaczy”…  

1
 Oczywiście, zdarzają się też ciekawe wspomnienia z liceum – np. „Dzień, w którym wysadziliśmy salę 

chemiczną w powietrze, był naprawdę piękny” – ale z jakiś dziwnych powodów jeszcze nigdy się z takimi 

nie spotkałam. A szkoda, szkoda… 
1
 Nie próbujcie tego w domu. 
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1. Czuję, że nadmiernie martwię się o swój wygląd. 

2. Często sprawdzam, jak w danej chwili wyglądam w lusterku lub innych obiektach, w których 

mogę zobaczyć swoje odbicie (np. w szybach, zderzakach samochodowych, łyżkach itp.). 

3. Przesadzam w wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych i upiększających (np. 

mycie skóry, czesanie włosów, makijaż, wyzywający strój), żeby - na ile to możliwe - 

zamaskować wady, bądź też zaniedbuję się, gdyż pielęgnacja w moim przypadku i tak nie ma 

sensu, nie poprawi mojego wyglądu. 

4. Próbuję ukryć wadę (np. przez zasłanianie jej rękami, włosami czy siedząc w niektórych 

pozycjach, lub przez pobyt w miejscach, w których moim zdaniem będę mniej zauważalna przez 

innych), a nawet potrafię izolować się z tego powodu od towarzystwa. 

5. Regularnie porównuję swój wygląd z innymi, co najczęściej bardzo pogarsza mój nastrój. 

6. Podczas rozmowy skupiam się na mimice mojego rozmówcy i staram się odczytać z jego 

twarzy, czy uważa mnie za atrakcyjną osobę, czy go nie odrzucam, jak widzi mnie w danej 

chwili. 

7. Zazwyczaj, gdy mam sposobność, dyskutuję na temat własnej aparycji, pytam o zdanie na 

temat mojej wady inne osoby, drażliwie reaguje na wszelkie uwagi odnośnie własnego wyglądu, 

nawet te pozytywne, gdyż nie wierzę w ich szczerość. 

8. Codziennie poświęcam więcej niż godzinę na co najmniej jedną z tych czynności : myślenie  

o wadzie/wadach, dotykanie, masowanie, mierzenie miejsc w których znajduje się defekt. 

9. Robię sobie mnóstwo zdjęć gdyż czuję, że wtedy kontroluję to, jak wyglądam lub chorobliwie 

unikam zdjęć (stanowi to nawet powód do zrezygnowania z uczestnictwa np. w wycieczkach, 

imprezach które są kamerowane i fotografowane). 

10. Czuję, że operacja plastyczna jest 

słusznym rozwiązaniem i w niej 

pokładam nadzieję na rozwiązanie 

problemów albo przeszedłem co 

najmniej jedną operację plastyczną, 

ale to nie polepszyło mojego 

samopoczucia. 

 

 



 

 

 

19 

 

11. Wierzę, że moje środowisko krytykuje mój wygląd, naśmiewa się z niego za moimi 

plecami. 

12. Uważam, że wygląd odgrywa ogromną rolę w moim życiu - od niego w znacznym 

stopniu uzależnione są relacje zawodowe i osobiste. 

13. Przynajmniej przez dłuższy okres w życiu miałem poważne myśli samobójcze, których 

podstawą był właśnie wygląd lub nawet podejmowałem się prób odebrania sobie życia. 

Jeśli odpowiedziałeś na większość pytań twierdząco, to powinieneś przeczytać 

poniższy artykuł. 

 Dysmorfofobia jest dosłownie lękiem przed brzydotą, nadmiernym 

zaabsorbowaniem rzekomym defektem własnego wyglądu. Owszem, chyba każdy nie 

przepada za jakimś aspektem swojego ciała, to normalne. Jednak u części ludzi jest to 

chorobą psychiczną, występującą częściej niż schizofrenia. 

 Charakterystyka tej choroby kształtowała się od końca XIX wieku. Początkowo 

uważano, że to rodzaj nerwicy. W drugiej połowie XX wieku zaczęto rozróżniać 

dysmorfofobię urojeniową (psychotyczną) i nieurojeniową (nerwicową). Taki podział 

funkcjonuje do dnia dzisiejszego.  

 Skąd bierze się ta przypadłość? Przyczyny są nieznane. Jednak sama choroba 

często jest powiązana z depresją. Ludzie dotknięci dysmorfofobią często są tak 

zdesperowani, że decydują się na samobójstwo.  

 Co w sobie można aż tak nienawidzić? Statystyki pokazują, iż największe 

kompleksy dotyczą skóry, nosa i twarzy. Cierpiący na schorzenie starają się maskować 

swoje defekty poprzez korzystanie z solarium, mocny makijaż, odpowiedni ubiór  

i uczesanie, przemyślane pozycje układania ciała czy operacje plastyczne. Często 

przeglądają się w lustrach, szybach samochodów. Nie do końca robią to świadomie, to 

rodzaj natręctwa. Żyją w ciągłym strachu, mogą nie wychodzić z domu z powodu swojej 

urojonej szpetoty, przez co są niezdolni nawet do pracy. Myślą o kompleksach nawet do  

8 godzin dziennie. 

 Co można zrobić? Przede wszystkim porozmawiać z taką osobą, choć przekonanie 

jej do swoich racji nie będzie łatwe. Bagatelizowanie schorzenia nie jest wskazane. Osoba 

podejrzana o dysmorfofobię powinna poddać się leczeniu farmakologicznemu  

i psychoterapii. Prawidłowe leczenie może nie tylko umożliwić choremu normalne 

funkcjonowanie, ale także uratować mu życie. 

 

Magdalena Trzeciecka
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 Każdy z nas ma swoje nawyki. Obgryzanie paznokci, objadanie się słodyczami, 

wieczne spóźnianie, plotkarstwo czy niezorganizowanie... Aby sobie z nimi poradzić, należy 

najpierw zrozumieć ich podłoże. 

 

 Niezorganizowanie, inaczej bałagan : 

Niektórzy mówią, że nie maja czasu na sprzątanie, gdyż maja dużo pracy i innych 

obowiązków. Z powodu bałaganu nie mogą często znaleźć potrzebnej rzeczy i marnują tym 

samym swój czas. Na początek można sobie zakupić specjalne pudełka czy segregatory, które 

sprawią, że oszczędzimy swój czas, oraz posprzątać teren, gdzie pracujemy, np. biurko. 

Porządek w miejscu, w którym pracujemy, sprawi, że będziemy skoncentrowani na swojej 

pracy niż na bałaganie wokół nas. 

 Jednym z najczęstszych złych nawyków jest odkładanie spraw na później. 

Dokładnie wiemy, co mamy zrobić, a jednak trwonimy czas, wykonując bezużyteczne rzeczy 

lub surfując po internecie. Potem uświadamiamy sobie, ile czasu zmarnowaliśmy i mamy jak 

zwykle za mało czasu, aby się wszystkiego nauczyć. Aby sobie z tym poradzić, należy 

zwiększyć swoją motywację. Za każde wykonania zadania można sobie przyznawać małą 

nagrodę, należy też pamiętać, że każde zadanie wykonane do końca sprawia przyjemność  

a niewykonanie prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji. Organizowanie pracy jest 

skuteczne w walce z tym częstym nawykiem. Pomocne może być zapisywanie, co musimy 

zrobić w danym dniu. Należy skupiać się na jednym zadaniu  i nie rozpraszać czy poddawać 

pod nawałem pracy. 

 Plotkarstwo to sposób na odwrócenie uwagi od własnych wad, ujawniające wady 

innych. Aby się tego pozbyć, należy podczas rozmowy skupić się na opowiadaniu o sobie. 

Mówiąc o bieżących wydarzeniach będziesz mieć w zanadrzu tematy lepsze niż inni ludzie. 

Aby ograniczyć ten nawyk, należy sobie uświadomić, że plotkowanie sprawia, że można być 

odbieranym jako osoba niegodna zaufania. 

Opisałam tylko niektóre ze złych nawyków, które pojawiają się w naszym życiu. 

Nasuwa się pytanie, czy jesteśmy do końca życia skazani na bałagan, odkładanie spraw na  

później czy plotkarstwo? Na szczęście liczne badania są po naszej stronie i pokazują, że 

nawyków się uczymy, dlatego jesteśmy też w stanie się ich oduczyć. Albo zastąpić nowymi… 

 
Wypisz więc wszystkie nawyki, które sprawiają, że Twoje życie jest nieproduktywne 

albo te, które źle wpływają na Twoja przyszłość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, poproś 

bliskie Ci osoby, aby wskazały to, co wg nich ogranicza Cię w Twoim zachowaniu 
  

 Gdy skończysz swoją listę, znajdź lepsze i bardziej produktywne zamienniki dla 

Twoich spowalniaczy. Jeśli w nawyk weszło Ci spóźnianie się, ustawiaj sobie 

"przypominacz" kilkanaście minut wcześniej i jak tylko zadzwoni, rozpocznij przygotowania 

do wyjścia. Bądź konsekwentny. Gdy masz coś do zrobienia, zajmij się tym od razu. Niech to 

będzie jedna czynność podjęta od razu w ciągu dnia, ale niech będzie tak każdego dnia, a nie 

raz w tygodniu. Z czasem dodawaj czynności, aż dojdziesz do takiego nawyku, który niejako 

pchać Cię będzie w kierunku zrealizowania tego, co wymaga Twojego zaangażowania. 
 

 Badania naukowe wykazały, że wystarczy 13 tygodni, by dane zachowanie utrwaliło 

się na resztę życia. Z każdym dniem będzie coraz łatwiej, ale na początku musisz mieć 

wsparcie. Poproś kogoś, by cię wspierał i dopingował. 

 

Anna Gąsiorowska
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Niedawno rozpoczęto test opon Dunlop z wbudowanym chipem już rozpoczęty. 

Chip ten ma pomóc w odpowiedniej alokacji opon, a w przyszłości może posłuży jako 

element telemetrii. To rozwiązanie to nowość w wyścigach motocyklowych,  ponieważ 

w przypadku samochodów jest to już stosowane od 2011 roku. Nowa technologia 

nazywa się RFID (Radio-Frequency Identification, czyli identyfikacja przy pomocy fal 

radiowych). Jak to działa? Chip o wymiarach jednego centymetra jest montowany w 

oponach. Każdy ma swój indywidualny kod, który pozwala upewnić się, że dany team  

w zawodach otrzymał odpowiednie opony. W wyścigach system ten sprawdza się 

doskonale. Obecnie chip służy jedynie do identyfikacji opon, ale możliwe, że  

w przyszłości będzie mógł w czasie rzeczywistym przekazać dane dotyczące ich zużycia. 

Jak dotąd opony z systemem RFID były jedynie testowane, ale już w tym sezonie 

pojawią się również w czasie rund MotoGP.  

Honda zaprezentowała technologię chroniącą życie.  

 

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, Honda 

zaprezentowała technologię chroniącą życie. Po raz pierwszy w Europie, pojawił się 

system komunikacji motocykla z samochodem. System ten pozwala na ostrzeganie 

motocyklistów i kierowców samochodów o niebezpieczeństwie kolizji. Jest to możliwe 

dzięki ciągłej wymianie danych o pozycji pojazdów, uzyskiwanych za pośrednictwem 

odbiorników sygnałów GPS. Jest to szczególnie przydatne, gdy pojazdy zbliżają się do 

skrzyżowania, a o ich potencjalnie kolizyjnym kursie kierowcy zostają uprzedzeni na tyle 

wcześniej, by sytuacja ta nie była dla nich zaskoczeniem. Stworzenie systemu 

porozumiewania się pojazdów jest dla Hondy częścią programu mającego na celu 

poprawę bezpieczeństwa użytkowników jednośladów.  
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Wśród opracowanych już technologii prewencyjnych znalazł się symulator jazdy na 

motocyklu oraz trenażer jazdy. Innym przełomowym rozwiązaniem było zastosowanie  

w motocyklu Honda Gold Wing (model 2006) pierwszej motocyklowej poduszki 

powietrznej.  

Większość wypadków z udziałem motocykli jest spowodowana zbyt późnym 

zauważeniem jednośladu przez innego użytkownika ruchu, który po dostrzeżeniu go nie 

jest w stanie prawidłowo zareagować. Błędna ocena odległości i prędkości motocykla 

również przyczynia się do wypadku. Sytuacja ta jest rezultatem kilku czynników. Po 

pierwsze, przód motocykla, jest znacznie mniejszy od samochodów osobowych  

i ciężarowych. Motocykla można więc nie tylko nie zauważyć, ale też może on łatwo 

zostać zasłonięty przez większe pojazdy lub może schować się za słupkiem „A” 

samochodu zbliżającego się. Po drugie, łatwo popełnić błąd oceniając odległość  

i prędkość zbliżającego się jednośladu. Wynika to z mniejszych rozmiarów, ale także  

z wad układu oświetlenia motocykla. Dlatego Honda już poprawiła wyrazistość 

oświetlenia swoich maszyn, co przyniosło efekty w postaci poprawy oceny ich odległości 

i szybkości.  

Po analizie 921 wypadków w 5 krajach Europy stwierdzono, że 88% tych wypadków 

spowodowały błędy popełnione przez uczestników ruchu, a 8% wywołały czynniki 

zewnętrzne, jak pogoda lub stan dróg. W 37% wypadków winę ponosił kierujący 

motocyklem, a w 50% - kierowcy samochodu. Spośród 50% wypadków spowodowanych 

przez innych kierujących, 72% wynikało z tak zwanych błędów percepcyjnych, 

polegających na niezauważeniu motocykla, a w 3% wypadków kierowca widział 

motocykl, ale jego mózg nie rozpoznał prawidłowo tego obrazu. Kolejne 20% wypadków 

wynikało z błędnej oceny sytuacji (kierowca widział motocykl, ale mimo to kontynuował 

wykonywanie zamierzonych manewrów). Tak więc problem widoczności motocykli  

i świadomości, że uczestniczą one w ruchu, nie może dłużej pozostawać niezauważony. 

piter12v
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Zastanawialiście się kiedyś, co można spotkać w koreańskich, meksykańskich… 

restauracjach? W tych odległych miejscach ludzie spożywają dania określane przez innych 

jako okropne, wywołujące wiele kontrowersji i odruchów wymiotnych. A jednak wśród nas 

znajdują się odważni smakosze, którzy ryzykują zdrowie a nawet życie, by spróbować czegoś 

nowego. 

Oto lista dosyć off-putting  dishes. 

1) CASU MARZU: Jeżeli jesteś wielbicielem/ką serów to coś właśnie dla Ciebie. Casu 

marzu potocznie nazywany jest „zgniłym serem”, nie bez powodu, ponieważ larwy 

much są mile widziane podczas produkcji tego sera. Owady te doprowadzają do 

odpowiedniej fermentacji, która nadaje wyrobowi oryginalny smak.  

2) SANAKII: Żywa ośmiornica na talerzu? Czemu nie? Ludzie zjadają ją żywą. Jest to 

specjał kuchni Korei Południowej. Spożywanie tej potrawy jest ryzykowna z jednego 

powodu, istnieje zagrożenie udławienia się.  

3) SMAŻONE TARANTULE: Jest to przekąska kochana przez mieszkańców 

Kambodży. Przysmak ten mieszkańcy i turyści mogą kupić wszędzie, np. na ulicy. 

Smażenie sprawia, że robaczki są chrupiące z wierzchu, w środku miękkie i soczyste, 

natomiast smakiem przypominają kurczaka.  

4) HAGGIS: Jest to jedna z popularnych potraw kuchni szkockiej. Do jej przyrządzenia 

potrzebne są m.in. wątroby, serca i płuca owiec, które później zostają zamknięte  

w żołądku owcy. SMACZNEGO!  

5) BALUT:  Jajko niespodzianka! :D nie, to nie jest czekoladowe jajko, w którym 

znajdziemy zabawkę. Balut popularny jest w Filipinach. W gotowanym kaczym jajku 

znajduje się zarodek ptaka.  

6) CUY: Czyli - pieczone świnki morskie, potrawa ta wywodzi się z Peru. Okazuje się, 

że w Polsce świnka morska jest zwierzątkiem domowym, a w Ameryce służy jako 

obiad.  

7) FUGU: Jest to danie bardzo podobne do sushi, ponieważ fugu jest rybą serwowaną na 

surowo. Ryba ta z natury jest trująca, więc danie to skierowane jest wyłącznie do osób 

lubiących adrenalinę.  

8) ESCAMOLES: Escamoles można spotkać w Meksyku. Jest to danie składające się  

z jaj lub larw dużych mrówek. Często dodawane są do np. tortilli, a swym wyglądem 

przypominają twarożek lub ryż. 

9) KANAPKI Z MÓZGIEM CIELĘCYM: Przed chorobą wściekłych krów były bardzo 

popularne w USA. Odpowiedni przygotowany mózg podawany był w bułce.  

10) MEDUZY Z ECHIZEM: Potrawa ta jest przyrządzana przez Japońskich kucharzy, 

Meduzy z Echizen są trujące, jednak w kuchniach zostają poddane odpowiednim 

procesom. Należy pamiętać, że zawsze istnieje ryzyko zatrucia.  

Gdybyście mieli  wybrać pomiędzy polskim schabowym z ziemniakami a wyżej 

wymienionymi potrawami, co byście wybrali jako pierwsze? Spróbowalibyście, którejś  

z najdziwniejszych potraw? Jeżeli tak, to życzę SMACZNEGO!  

         Michał Smoter
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Każdy z nas wygląda tak jak chce. Do czasu kiedy do gry wkraczają statuty, 

zakazy... Ale wszyscy swoim wyglądem manifestujemy to, kim jesteśmy albo to, za kogo 

chcielibyśmy być uważani. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, bo większość ludzi i tak 

nie pozna Cię osobiście, a w dodatku tym, którzy będą Cię obgadywać zapewne 

wystarczy. Ale to do Ciebie należy wybór, kim zostaniesz. No to co wybierasz?  

Może po prostu nie będziesz zwracał uwagi na to co ubierasz, byleby było czyste  

i najlepiej w odcieniach szarości, może czasami jakiś kolor - bo niby po co się wyróżniać  

i przyklejać sobie etykietkę wariata. Schludnie (o ile mama wyprasuje), klasycznie, bez 

szaleństw. Zawsze na czasie, na wieki obecne w szkolnej modzie. W dodatku ludzie będą 

Cię mieć za normalnego człowieka, bez zbyt wysokiego mniemania o sobie. 

Zaoszczędzisz sobie kilku plotek i zaskakujących informacji na swój temat. Będziesz 

prostym uczniem, na którego ludzie nie zwracają uwagi, ale to same plusy. 

Chyba, że to Ci nie wystarcza. Wolisz błyszczeć i czuć spojrzenia innych na sobie, 

wiedząc, że  Ci zazdroszczą. Ale to trudne zadanie i duża inwestycja. Po pierwsze zaopatrz 

się w dużą ilość „hajsu” i sporo  wolnego czasu. Bycie „trendsetterem” wymaga 

poświęceń. Jeśli jesteś zdecydowany, to ubieraj ciepły dres, grzej rączki kawą w kubku 

termicznym i na bieżąco czytaj wszystkie czasopisma i blogi modowe. Pamiętaj, musisz 

być pierwszy, jeśli kupisz coś jako  drugi, nie będzie już wtedy takiego efektu. To nic, że 

osobiście uważasz, że ta rzecz jest  brzydka - ważne jest to, że Maffashion czy inna 

Mercedes ma w niej zdjęcie. Dla polepszenia efektu załóż Instagrama i udostępniaj tam 

zdjęcia każdego nowego zakupu, efekt „vintage” i ciekawa sentencja na temat życia jest 

obowiązkowa. Misja spełniona, możesz spokojnie przychodzić do szkoły. Ale uważaj! 

 O ile kilka osób będziecie Cię podziwiać i naśladować, to reszta będzie w Tobie widzieć 

tylko zadufane w sobie i rozpieszczone dziecko, które uważa się za ważniejsze i lepsze od 

innych. Będziesz miał masę znajomych, którzy tak naprawdę nawet Cię nie lubią, ale 

wiedzą, że czasami dobrze jest się z Tobą pokazać. Nie ma wątpliwości, że będziesz 

popularny, ale radzę Ci, zastanów się,  czy to jest tego warte. Powiedzenie: „Nieważne co, 

ważne, żeby mówili” nie jest dobre. 

 A może chcesz ułatwić wszystkim sprawę? Nosisz koszulki z logiem zespołów, 

których słuchasz, glany... Myślisz, że wszyscy uważają Cię za w porządku 

chłopaka/dziewczynę? No i wiele się nie mylisz. Ale o ile z chłopakami nie ma problemu, 

to z  dziewczynami bywa różnie. Niektórzy stwierdzą, że w ten sposób dziewczyna chce 

się tylko pokazać, podrywać  chłopaków. Stwierdzą, że zapewne zna tylko kilka piosenek 

danego zespołu, a w domu, gdy nikt nie patrzy, słucha One Direction czy innych głupot. 

Jeśli mają rację, to radzę Ci, przestań udawać, ale jeżeli nie, to nie pozwól sobie nic 

wmówić, bądź taka jak chcesz.  
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Teraz moja ulubiona wersja. Zdanie ludzi, którzy rozmawiają o Tobie za twoimi 

plecami i nie potrafią powiedzieć Ci nic w twarz, nie jest nic warte. Dlatego wyglądaj tak 

jak się Tobie podoba. Noś wszystko co chcesz i śmiej się z tych ludzi, którzy mają z tym 

problem. Pewnie powiedzą, że jesteś nienormalny, ale przecież to oni cały czas kogoś 

udają. Nawet nie ma po co słuchać tego, co mówią o Tobie inni, bo to wyssane z palca 

głupoty oparte tylko i  wyłącznie na odwiecznej potrzebie krytykowania kogokolwiek. Ale 

to opcja tylko dla odważnych. 

Zatem na co się decydujesz? Zastanów się dwa razy i wszystko dokładnie 

przemyśl. Ale w takiej kwestii to Ty jesteś najważniejszy i ty musisz czuć się dobrze. 

Życzę miłego podejmowania decyzji, obyś został dobrze zrozumiany. 

 

Justyna Dutka
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Ruszanie nogą  

Marszczenie nosa 

Drapanie po ręce 

Strzepywanie popiołu z płaszcza 

Szybkie oddychanie 

 

Zastój i działanie 

Poprawianie włosów 

Obserwowanie dziecka 

Myślenie o świecie 

Pisanie o sobie 

Słuchanie ciszy 

Powiew wiatru i zimno 

 

Zastój i działanie 

Zatracanie i umieranie 

 

____________________________________________ 

 

Widzisz szarość. Dym. Drewno, dużo drewna. Płomienie. Języki ognia. Liżą 

jej stopy. Chcą więcej. Kto je powstrzyma? Ona? Przecież jest związana. Ledwie 

przytomna. Czasem tylko się ocknie, zakrzyczy. A Ty spokojnie patrzysz na jej 

cierpienie. Na jej stos. Karę. Bo ból wyzwala. Przynajmniej oni w to wierzą.  

Oprawcy. Że ją to oczyści. To nie pomoże. Po prostu się spali. Tyle. Zostanie proch 

i resztki śmierdzących kości. 

 A Ty patrzysz. Na obraz nędzy. Ludzkiej marności. Niesprawiedliwości. 

Odejdź już od tego lustra. 

 

Magda Trzeciecka
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Przychodzi Polak do baru w Papui – i co? Nie rozumie ani słowa! Bo... 

…Jak podaje nieoceniona Wikipedia, na świecie istnieje w sumie 6 do 7 tysięcy 

różnych języków (od czasów Wieży Babel sporo się zmieniło). Niektórymi posługują się 

na co dzień miliardy ludzi, innymi tylko kilka osób – tak jak w przypadku narzecza 

pewnego plemienia Indian z Ameryki Południowej, którym mówi dwoje ostatnich jego 

członków, na dodatek nie rozmawiających ze sobą od 20 lat. Niemożliwe zdaje się ich 

policzenie, a co dopiero sklasyfikowanie – jednak mimo to nadal urządzane są rankingi na 

najtrudniejszy/ najciekawszy/najdziwniejszy język świata.  

Język językowi nierówny… 

Czytając wypowiedzi i informacje związane z tym tematem, można dojść do 

jednego, w sumie dość oczywistego wniosku – dla każdego użytkownika danego języka 

każdy inny będzie się zdawał egzotyczny, poza tym odczucia bywają różne. Weźmy 

chociażby rosyjski – dla nas to język niemalże sąsiadów zza miedzy, przy odrobinie dobrej 

woli da radę się dogadać – a dla takiego biednego Anglika jest to najzwyczajniejszy   

w świecie bełkot. Dlatego wybaczcie, ale zawarte w tym artykule porównanie będzie 

subiektywne i (niestety) mocno okrojone. 

   Co mówi Wujek Google 

Wg internetowych rankingów, do 

najłatwiejszych języków należą angielski, 

włoski i hiszpański. OK, są w miarę proste, 

nieskomplikowana gramatyka i częstość 

występowania w filmach czy piosenkach 

z pewnością pozwalają utrzymać ten status. 

Nieco trudniejsze są francuski i niemiecki, zaś 

do języków trudnych zalicza się chiński 

i japoński (to wszystko przez te krzaczki, 

mówię Wam), estoński, finlandzki i węgierski 

(o których mowa będzie za chwilę) oraz 

(uwaga!) polski.  
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Tak, moi drodzy, polski jest trudny, nawet bardzo trudny!  

 Ale nie. Zaraz. Coś tu nie gra. Bo gdzie w tej klasyfikacji mieści się telugu, urdu, 

minnański czy pendżabi, nie wspominając o hattam, morai lub chociażby osławionym 

esperanto? No właśnie. Dlatego na momencik przyjmijmy, że obchodzą nas tylko języki 

europejskie. 

Magyar vezet! 

Niekwestionowanymi zwycięzcami  w tej kategorii są dla mnie języki z grupy 

ugrofińskiej, czyli fiński, estoński i węgierski, a także kilkanaście innych. Czy 

zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nawet „restauracja” to po węgiersku „vendéglő”, 

zamiast uczciwego „restaurant” lub „ristorante”? Odpowiedź znajdziecie w książce do 

geografii, w końcu gazetka szkolna musi (ponoć) jakoś zachęcać do sięgnięcia po 

podręczniki (fuuuuuj).  

 Podsumowując, istnieje jedna prosta zależność – im bardziej odległy język, tym 

dziwniejszy i trudniejszy się on wydaje – o wiele łatwiej jest nam przecież nauczyć się 

czeskiego niż walijskiego.  

 Na koniec: mały słowniczek – jak powiedzieć „pomocy” w kilku najbardziej obcych 

językach. 

Jeśli wpadniesz w kłopoty, krzycz te słowa, będąc w: 

 RPA – „Usize!” (zulu) 

 Indiach – „مدد!” (urdu) lub „मदत करणे!” (marahti) 

 Kenii lub Ugandzie – „Msaada!” (suahili) 

 Japonii - „助け!” (japoński, oczywiście) 

 Nowej Zelandii – „Te tauturu ia!” (maoryski). 

Na pewno ktoś odpowie  

A propos esperanto, właśnie się dowiedziałam, że mówi nim do 2 mln ludzi na świecie – 

na dodatek część słów pochodzi z polskiego, np. „dom” to, uwaga, Panie i Panowie, 

„dom”! Dziwny jest ten świat… 

Ju
©
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Przed Wami kolejna część artykułu wspierającego językowych zapaleńców. Ostatnio 

poznaliśmy jedne z najbardziej przydatnych stron do nauki. Dzisiaj również będzie o paru 

serwisach i wybranych zagadnieniach. 

Kanały na YT, podcasty  

YouTube można wykorzystać jako niemal idealny portal do nauki. Znajdziemy tutaj masę 

świetnych filmów wzbogacających naszą znajomość języków. Słuchanie podcastów czy 

zagranicznych wideoblogów i wypisywanie z nich nieznajomych słówek czy wyrażeń świetnie 

ćwiczy zdolności rozumienia mowy, a przy okazji można posłuchać wypowiedzi na różne 

ciekawe tematy.W kwestii angielskiego, z mojej strony polecam: Let’s Master English 

Podcast TED.com Jade Joddle oraz Head Squeeze. 

Książki, książki!  

Krótkie teksty w podręcznikach są niczym wobec prawdziwych książek napisanych w obcym 

języku. Warto sięgnąć najpierw do czegoś prostego, zanim rzucimy się na głębokie wody – 

wydawnictwa Macmillan oraz Penguin Readers oferują skrócone i uproszczone wersje 

najsłynniejszych utworów. Dzięki Google Books (dostępne w każdej przeglądarce oraz na 

smartfonach z Androidem ) mamy legalny dostęp do szerokiej gamy książek w każdym języku 

(cześć niestety płatna). To dobre rozwiązanie, gdy chcemy spróbować rozpocząć czytanie  

w obcych językach, a niekoniecznie mamy ochotę wydać pieniądze w księgarni. Warto 

wspomnieć również o czasopismach wydawnictwa Colorful Media (English Matters, Deutsch 

Aktuell, Italia Mi piace! itd.) dostępnych w kilku językach, które w przyjemny sposób poprzez 

wielotematyczne artykuły uczą słownictwa. 

Fiszki 

Fiszki, czyli karteczki, dzięki którym w skuteczny sposób można uczyć się słownictwa.  

Z jednej strony karteczki zapisujemy wybrane słowo, z drugiej jego tłumaczenie, później 

bardzo łatwo można sprawdzić, czy rzeczywiście je zapamiętamy. Metodę tę można również 

użyć do nauki innych przedmiotów. Jeżeli szukamy bardziej nowoczesnych rozwiązań – na 

smartfony dostępne są różne aplikacje oferujące wirtualne karteczki, chociażby Anki. Jest 

jeszcze opcja dla leniuchów, czyli płatna – kilka wydawnictw (CzteryGłowy, Edgard) 

przygotowało gotowe fiszki w kilku najpopularniejszych językach z najbardziej użytecznym 

słownictwem, posortowanych według poziomów zaawansowania.  

Kilka rad 

1. W nauce języków najważniejsza jest dyscyplina i systematyczność w działaniu 

2. Warto uczyć się na podstawie takiego materiału jaki Cię interesuje, np. jeżeli fascynuje 

Cię chemia, może spróbuj poczytać na ten temat po angielsku? 

3. Wytyczaj sobie cele, które chcesz osiągnąć w nauce. 

4. Postaraj wyrobić sobie nawyk regularnej nauki, wtedy zaczniesz wszystko efektywniej  

i szybciej zapamiętywać. 

5. Ćwiczenia gramatyczne nauczą Cię dużo, w tym logicznego myślenia, ale zdolności 

płynnego mówienia już niekoniecznie, więc nie ograniczaj się. 

6. Otaczaj się językiem, jego kulturą, bo to przepustka do świata. 

7. Spróbuj wytłumaczyć komuś zagadnienie językowe, które dobrze rozumiesz.  Podobno 

nauczyciel korzysta najwięcej z nauczanej wiedzy ;) 

Mateusz Król
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czyli preferencje kubków smakowych a nasze charaktery.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś purystą, a także osobą przywiązaną do tradycji. Prostolinijny, cierpliwy, 

kompetentny – te cechy najlepiej oddają twoje mocne strony. Niestety miewasz także 

humorki, a nawet bywasz obcesowy lub pogardliwy w stosunku do innych.  

Z pewnością nie lubisz zmian. 

 

Każdy znajomy wie, że cenisz sobie wygody i lubisz umilać sobie życie. Jesteś 

też uprzejmy i otwarty. Nie skąpisz innym swojego czasu. Ba, porzucisz osobę  

w potrzebie, by pomóc kolejnej. Nie zawsze dbasz o własne zdrowie 

wystarczająco dobrze. Giniesz w nadmiarze zadań i za cel stawiasz sobie jak 

najlepsze ich wykonanie, przez co brak ci czasu dla siebie. 

 

 

Uwielbiasz próbować nowych rzeczy – nie tylko w kawiarni. Jesteś osobą 

niezwykle towarzyską i cieszy cię wyznaczanie trendów. Niekiedy dziecinny  

i o wybujałej wyobraźni, zawsze spontaniczny. Wybierasz łatwe rozwiązania, 

które nie zawsze są dla ciebie dobre. Zdarza Ci się być lekkomyślnym. 

 

 

Nic nie sprawia ci takiej przyjemności, jak posiadanie kontroli. Cechują cię samolubność, 

obsesyjność i perfekcjonizm.  W małym paluszki masz wszelkie diety i ich zasady. Dbasz  

o swoją kondycję i starasz się dokonywać dobrych wyborów w kwestii żywienia. 

Niepotrzebnie przejmujesz się zasadami, koncentrujesz się na zdobyciu władzy. Jesteś 

przewrażliwiony i często się martwisz. 

 

 

Konserwatysta lubiący odkładać rzeczy na później, nieodpowiedzialne 

indywiduum – cały ty. Bierzesz życie takim, jakie jest i nie przykładasz wagi 

do szczegółów. Nie grzeszysz sumiennością, a planowanie z pewnością nie 

jest twoim atutem. Karolina Kaim
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   Okres szkoły średniej to jeden z najważniejszych momentów w życiu człowieka. Po pierwsze 

jest to czas przygotowania do matury, od której zależy to, czy dostaniemy się na wymarzone 

studia, a po drugie  to właśnie wtedy należy zastanowić się nad tym, czym chcemy zajmować się  

w przyszłości i podjąć najważniejszą w życiu decyzję dotyczącą wyboru zawodu. Idąc się na 

studia warto brać pod uwagę zapotrzebowanie na rynku pracy. Według internetowego portalu 

edulandia.pl w najbliższych latach informatycy, programiści i inżynierowie, będą mile widziani 

przez pracodawców. O zatrudnienie nie muszą się martwić również energetycy, finansiści, 

bankowcy i logicy. Z kolei na stronie kariera.pl można spotkać się ze stwierdzeniem, że już dziś 

informatyka jest kierunkiem mocno obleganym przez kandydatów na studia, z czego wynika, 

 w niedługi czasie wystąpi nadwyżka pracowników w tym zawodzie. Strona ta proponuje 

wybieranie kierunków związanych finansami np. analityka, doradztwo finansowe czy 

kosztorysowanie. Według tego portalu warto zauważyć, że ludzie  przywiązują szczególną wagę 

do swojego wyglądu i zdrowia, dlatego za kilka lat wystąpi duże zapotrzebowanie na zawody takie 

jak: masażysta, dietetyk, fizykoterapeuta czy specjalista odnowy biologicznej. Z racji tego, że 

nasze społeczeństwo starzeje się i coraz więcej osób potrzebuje opieki, wzrośnie zapotrzebowanie 

na wszystkie kierunki medyczne. Należy również podkreślić, że nigdy nie zabraknie pracy dla 

pielęgniarek. Na rynku pracy pojawiają się również oferty dla absolwentów kierunków do tej pory 

mało popularnych, jak np. animator czasu wolnego. Nadal w trudnej sytuacji znajdują się 

humaniści, jednak w ostatnim czasie zaczynają się pojawiać propozycje pracy w branży 

reklamowej i public relations, ale niestety po kierunkach takich jak:  historia, administracja czy 

politologia w dalszym ciągu można napotkać się z trudnością w znalezieniu zatrudnienia. Od 

momentu wejście Polski do Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowanie na absolwentów filologii, 

jest to spowodowane coraz większym udziałem przedsiębiorstw w globalnym, wielojęzycznym 

rynku.  

   Niezależnie od kierunku jaki wybierzemy, same studia dają jedynie uprawnienia do 

wykonywania zawodu. W takim razie co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse w znalezieniu pracy? 

Przede wszystkim należy inwestować w wszelkiego rodzaju kursu (np. językowe), w celu zdobycie 

doświadczenia warto odbywać praktyki i pracę w wakacje. Dla pracodawcy ważne są cechy takie 

jak: umiejętność współpracy, elastyczne podejście do zmian, inicjatywa, komunikacja 

interpersonalna, umiejętność obsługi klienta, budowania z nim długofalowej współpracy. Dlatego 

już w szkole średniej można ćwiczyć te umiejętności, poprzez nawiązywanie nowych znajomości 

 i sumienne wykonywanie ćwiczeń w grupie.   

   Pomimo tego, że na rynku pracy jest zapotrzebowanie tylko na nieliczne zawody, uważam że  

w wyborze kierunku studiów należy kierować się również własnymi umiejętnościami i 

marzeniami. Trudno wymagać od humanisty, aby stał się inżynierem, dlatego podejmujmy mądre i 

przemyślane decyzje dotyczące studiów, aby za kilka lat nie żałować wyboru i wykonywać pracę, 

która nas satysfakcjonuje.  

Patrycja Marcisz
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