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Weźcie stos repetytoriów maturalnych, dołóżcie kurs tańca  

z mopem – rozpocznijcie go minimum tydzień przed Wigilią 

– i całość posypcie porządną dawką stresu (przed 

studniówką, półmetkiem, maturą, wystawianiem ocen; 

niepotrzebne skreślić). 

Tylko żartuję. 

Polecam za to walkę na śmierć i życie z piekarnikiem 

odmawiającym posłuszeństwa, nadużywanie przywileju 

picia gorącej czekolady i stworzenie własnej bucket list.  

To lista rzeczy, które chcecie zrobić przed śmiercią. Wizyta 

w Paryżu, lot na Księżyc lub po prostu spróbowanie nowej 

potrawy. Wybór należy do Was. Co więcej, to wszystko jest 

możliwe. Uwierzcie w magię świąt – i siebie samych. 

Dziękuję za ten rok „redaktorowania”.   

To była prawdziwa przyjemność. 
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27.11. – w dniu urodzin Władysława Orkana- po raz pierwszy w naszym Liceum 

obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. Z tej okazji uczeń klasy 3e - Kamil Opioła- 

skomponował melodię do tekstu Orkana Wskazania dla synów Podhala. Utwór został 

odśpiewany na początku uroczystości przez szkolny chór męski. Mamy nadzieję, że stanie 

się on wkrótce oficjalnym hymnem naszego Liceum. 

 

 

Następnie, w krótkiej prezentacji multimedialnej, uczniowie przedstawili najważniejsze 

informacje o życiu i twórczości „Piewcy Podhala”. 

Duże wrażenie na widzach zrobiła recytacja wiersza napisanego przez córkę Orkana  

w wykonaniu Justyny Młynarczyk. Uczennica, ubrana w białą sukienkę, z białą różą w dłoni,  

w przejmujący sposób zinterpretowała tekst Chciałabym umrzeć młodo utalentowanej poetycko, 

zmarłej przedwcześnie, w wieku zaledwie 21 lat, Zosi Smreczyńskiej.  

W drugiej części akademii uczniowie musieli wykazać się wiedzą o patronie szkoły.  

Kto uważnie słuchał prezentacji, ten nie miał problemów z odpowiedziami na zadawane 

pytania. 

Następnie Szkolny Zespół Podhalański, ubrany w regionalne stroje, zaprezentował góralskie 

przyśpiewki o Orkanie przy akompaniamencie akordeonistki Sary Kaptur i skrzypaczek- 

Patrycji Zapalskiej i Eweliny Kurek. 

Święto Patrona Szkoły było okazją do zaprezentowania przez uczniów swoich talentów. Mam 

talent  to konkurs, w którym nasi wspaniali licealiści mogli pokazać swoje niezwykłe 

umiejętności taneczne, wokalne, sportowe, muzyczne, literacki, a nawet… iluzjonistyczne. 

Zwycięzcą I edycji konkursu został Emil Szot, którego jury doceniło za żywiołowe wykonanie 

hip- hopowej wersji piosenki własnego autorstwa. II miejsce zajął Krzysztof Kapera, który 

oczarował publiczność i jury swoim aksamitnym głosem. III miejsce przyznano duetowi 

Konrad Tąta i Piotr Kurczab. Doceniono sprawność fizyczną, którą wykazał się Konrad, 

wykonując taniec break dance, i umiejętności żonglerskie piłką do koszykówki Piotrka. Furorę 

zrobił, startujący poza konkursem, „największy” człowiek naszego Liceum - Radek Ciągło. 

Wykonany przez niego „taniec brwi” rozbawił wszystkich do łez. 

Święto Patrona Szkoły przygotowali uczniowie pod kierunkiem pań: Zofii Ociepki, Doroty 

Nawaleniec, Lucyny Wójtowicz i Beaty Jonarskiej. 
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O tym, co naprawdę kryje w sobie owoc kiwi, mieli okazję przekonać się uczniowie naszego 

Liceum biorący udział w zajęciach Chmury Edukacyjnej. Aby całkowicie odkryć jego 

wnętrze, musieli oni dostać się do samego źródła - do jego DNA. 

Okazuje się, że by to zrobić, wystarczą podstawowe przyrządy 

kuchenne znajdujące się w każdym domu. 

Dziesięcioro uczestników projektu pojechało z kolei do 

laboratorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, by tam, używając 

specjalistycznego sprzętu zsekwencjonować DNA tego owocu. 

Każda z czterech szkół pracujących w tym projekcie mogła 

przekonać się, jak radzą sobie nasi koledzy, a przede 

wszystkim, jak dobrze prezentują się oni przed kamerą.  

 

W I Liceum Ogólnokształcącym w piątek 5 grudnia odbyło się sympozjum historyczno-

literackie nt. „Józef Piłsudski i jego środowisko literackie w 100. rocznicę Bitwy pod 

Limanową”. Była to niecodzienna lekcja literatury i historii odkrywająca rzadziej ukazywane 

aspekty sławnej bitwy i związane z Limanowszczyzną postacie cenionych literatów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr hab. Andrzej Waśko z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił mniej znaną twarz 

Piłsudskiego jako batalisty. Dr Krzysztof Fiołek przybliżył postać Jerzego Żuławskiego, 

zapomnianą gwiazdę Młodej Polski. Z kolei redaktor Maciej Mazurek zaprezentował Tytusa 

Czyżewskiego oscylującego między nowoczesnością a tradycją. Na finał Tomasz Tisończyk snuł 

gawędę o pisarzach obozu piłsudczykowskiego – Strugu, Daniłowskim, Bandrowskim. 

Głównym organizatorem sympozjum było I LO w Limanowej we współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Starej Wsi i Fundacją im. M. Mochnackiego w Krakowie w ramach projektu 

„Geniusloci. 

Informacje i zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony szkoły 

1lo.limanowa.pl 
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- Uczy Pani w naszej szkole od tego roku. Gdzie Pani 

pracowała wcześniej i co skłoniło Panią do zmiany miejsca 

zatrudnienia? 

 

- Przed rozpoczęciem pracy w I LO w Limanowej, 

pracowałam w Zespole Szkół z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Warszawie, a także w firmach prowadzących kursy języka 

angielskiego specjalistycznego dla korporacji. Zajmowałam się 

również tłumaczeniami. Zmiana miejsca zamieszkania była 

powodem zmiany miejsca zatrudnienia. 

 

- Jakie są Pani wrażenia po pierwszych miesiącach pracy z uczniami naszego liceum? 

Zauważyła Pani jakieś duże różnice między młodzieżą warszawską a naszą? 

 

- Młodzież w I LO jest młodzieżą zdolną, chętną do pracy, ambitną i energiczną. Praca z 

Wami jest samą przyjemnością. Nie zauważyłam różnic pomiędzy młodzieżą 

limanowską a warszawską. 

 

- Pani zdaniem, I LO w Limanowej jest szkołą wspierającą uczniów w rozwijaniu 

języka angielskiego? 

 

- Uważam, że młodzież ucząca się języka angielskiego w I LO ma możliwość rozwijania 

swoich zdolności językowych, uzyskuje wskazówki do samodzielnej pracy, jest wspierana  

i motywowana do nauki. 

 

- Co skłoniło Panią do związania przyszłości z językiem angielskim? Kim chciała Pani 

zostać w dzieciństwie? 

 

- Nauka języka, historii i kultury sprawiała mi zawsze przyjemność. Fascynowała mnie 

komunikacja międzyludzka i dlatego postanowiłam studiować lingwistykę. Jednak nie 

wyczerpuje to wszystkich moich zainteresowań. 

 

- Zwiedziła Pani jakiś kraj anglojęzyczny? Jak się Pani podobało? 

 

- Miałam okazję spędzić czas w Kanadzie oraz w Anglii. Każdy kraj był inny, inna 

mentalność mieszkańców, inna kultura, zwyczaje i oczywiście każdy piękny. 
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Mam nadzieję, że te pobyty trochę mnie zmieniały, dały szerszą perspektywę widzenia 

wielu spraw, otworzyły na innych. Na pewno jeszcze bardziej zmotywowały mnie do 

doskonalenia moich umiejętności językowych. 

 

- Co daje Pani największą satysfakcję w tej pracy? 

 

- Nie tylko wyniki moich uczniów ale i fakt, że się oni zmieniają. Że dorośleją, potrafią 

sami się motywować i chcą zmieniać swoje życie na lepsze. 

 

- Jak stara się Pani odstresować i poprawić humor po ciężkim dniu w szkole? 

 

- Zabawa z moim synem, czas spędzony na spacerze, to są chwile, które pozwalają mi 

odpocząć. Dobra książka i muzyka też poprawiają mi nastrój. 

 

- Oprócz sprawdzania tony sprawdzianów i kartkówek, co Pani lubi robić w wolnym 

czasie? 

 

- Skąd wiecie, że to lubię najbardziej?:) A tak poważnie to właśnie to, o czym już 

mówiłam, spacer z synem, książka – szkoda tylko, że tego czasu jest tak mało. Może za 

dużo sprawdzianów?  

 

- Jak wspomina Pani czasy szkolne? Była Pani wzorową uczennicą?  

 

- Chyba każdy po ukończeniu szkoły mile ją wspomina. A jaką byłam uczennicą – o to 

zapytajcie moich nauczycieli. Ukończyłam I LO w Limanowej. 

 

- Dlaczego według Pani nauka języka angielskiego jest w tych czasach jedną z 

ważniejszych? 

 

- W efekcie globalizacji znajomość języka angielskiego jest uznawana za umiejętność 

konieczną w każdej dziedzinie życia. Nie macie więc wyjścia – musicie się uczyć :) 

 

Rozmawiała Gabriela Dudek 
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-  W jaki sposób przygotowujesz się do matury i konkursów?  

-  Kiedyś próbowałam wszelkich sposobów nauki proponowanych przez artykuły  

i naukowców. Doszłam jednak do wniosku, że mój umysł nie działa aż tak metodycznie. 

W obecnej chwili staram się nie „kuć na pamięć”, tylko rozumieć pewne informacje  

i  starać się, by zostały w mojej pamięci na dłużej. Przywiązuję większą wagę do czytania 

literatury, gdyż zdaję rozszerzoną maturę z języka polskiego. Próbuję także rozwijać swoje 

zainteresowania, ponieważ pośrednio są one związane z moimi egzaminami. 

- Jakie sukcesy osiągnęłaś podczas uczestnictwa w konkursach? 

- W ubiegłym roku szkolnym brałam udział w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę 

Pawiego Pióra, gdzie zdobyłam III wyróżnienie. Z Olimpiady Języka Angielskiego 

dotarłam jedynie do II etapu. W konkursie Day by Day nie uzyskałam żadnej nagrody, zaś 

w DiscoverCanada nie zdołałam pojechać na II  etap. Wygrałam ogólnopolski konkurs 

Know America i w nagrodę pojechałam do Stanów Zjednoczonych na miesiąc. Startując  

w tym przedsięwzięciu, codziennie  poświęcałam godzinę lub dwie na przerobienie danego 

materiału. Była to też wiedza zbierana przez kilka lat, ponieważ amerykanistyką 

interesowałam się od czasów gimnazjum. Gromadziłam tę wiedzę mimochodem, oglądając 

filmy czy czytając książki. 
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- Z jakimi pismami współpracujesz? Jak długo to trwa? Jak rozpoczęła się Twoja 

przygoda z dziennikarstwem? 

- Zaczęłam pisać recenzje, kiedy byłam w II klasie gimnazjum.  Początkowo prowadziłam 

tylko bloga, na którym publikowałam recenzje. Później otrzymałam wiadomości od 

wydawnictw, które proponowały mi egzemplarze recenzenckie książek w zamian za moje 

opinie o nich. Pomysł przypadł mi do gustu. W ciągu 2 lat pisałam dla: Wydawnictwa 

Otwartego, Wydawnictwa Publicat, Wydawnictwa Znak, Zysk i S-ka, Prószyński i S-ka, 

portalu paranormalbooks.pl i kilku innych. Obecnie zawiesiłam bloga. Czasem publikuję 

swoje teksty, lecz na stronie pod innym adresem. Recenzje filmów i seriali tworzę dla 

strony hatak.pl, której nazwa niedługo ma się zmienić na naekranie.pl. Piszę do magazynu 

HIRO, moje artykuły okazjonalnie ukazują się w English Matters. Jestem również 

researcherem zagranicznych nowości wydawniczych w Wydawnictwie Otwartym. 

- Czy wiążesz z tym zajęciem swoją przyszłość? 

- Tak, chciałabym w pracować w wydawnictwie lub redakcji gazety, ale zobaczę, jak to 

będzie po studiach. Trudno dostać stałe stanowisko w tej branży... 

- Jakie studia planujesz? Może dziennikarstwo? 

- Niestety nie - ogranicza mnie w tej kwestii matura. Nie mogę zdawać rozszerzonej 

wiedzy o społeczeństwie czy geografii, gdyż nie wiedziałam wcześniej, w jaki sposób 

będzie przebiegać rekrutacja po nowym egzaminie dojrzałości. Zatem planuję studia  

z prawa własności intelektualnej i nowych mediów lub filmoznawstwa i nowych mediów. 

-Jak udaje Ci się wszystko czasowo godzić? Nauka, konkursy i do tego jeszcze 

współpraca z wydawnictwami... A przecież musisz przeczytać książki, żeby je 

zrecenzować! 

- Czytanie książek i ich ocenianie wiąże się z moją maturą rozszerzoną - daje mi to 

rozleglejszą wiedzę, którą mogę wykorzystać w wypracowaniu. Zresztą z upływem lat 

stało się to częścią mojego życia i nie odczuwam brzemion dodatkowych obowiązków.  

W dodatku jestem osobą zorganizowaną, która całkiem dobrze radzi sobie z presją czasu.  

- Słyszałam, że także rysujesz. 

-  W wolnych chwilach zajmuję się rysunkiem żurnalowym. Jest to projektowanie mody 

zaliczane do rysunku.  

- Czy trudno było Ci się odnaleźć w roli redaktora naczelnego gazety C.D.N.? 

- Na początku tak, gdyż nie wiedziałam,  na ile mogę sobie pozwolić w tej roli – mam na 

myśli wybór tematów czy zarządzanie zespołem. W tym momencie bardzo lubię swoje 

stanowisko. 

- Jakich porad mogłabyś udzielić swojemu następcy? 

- Uważam, że każdy ma swój własny styl i należy mieć konkretną wizję numerów, 

ogólnego wyglądu gazetki oraz oczywiście – znać umiar. 
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- Co poradziłabyś początkującym dziennikarzom? 

- Ciągłe rozwijanie się i eksperymentowanie. Uczenie się o dziennikarstwie czy stylu - to 

świetna baza teoretyczna, ale najciekawsze artykuły wychodzą spod piór osób, które są 

ekspertami w danej dziedzinie, innymi słowy - piszą o własnych pasjach  

i zainteresowaniach. 

- A Ty? W czym jesteś ekspertem, prócz języka angielskiego? 

- Interesuję się amerykanistyką, częściowo nowymi mediami, ale nie widzę w sobie 

dziennikarza docelowego. Wolałabym odpowiadać za techniczny aspekt – proces 

wydawniczy. 

- Czy masz świadomość, że ten numer gazetki szkolnej jest ostatnim pod Twoją 

redakcja? Czujesz, że coś w Twoim życiu się kończy, czy jest to tylko motywacja do 

dalszego działania? 

- Z pewnością to nie jest definitywny koniec, bo z gazetką będę związana do końca roku 

szkolnego. Zamierzam dalej obserwować jej rozwój i czasem umieszczać w niej swoje 

teksty. Przygoda z C.D.N.-em była jedną z lepszych, jakie mi się przytrafiły. Jestem bardzo 

wdzięczna za to doświadczenie. Nadszedł jednak czas, by skupić się na maturze.  

 

Magdalena Trzeciecka i zespół C.D.N.-u 

z podziękowaniami dla Karoliny Kaim 
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Większość internetowych źródeł podaje, iż Generacja Y odnosi się tylko 

i wyłącznie do koligacji między młodym pokoleniem a pracą. Pojęcie to jest 

jednak o wiele szersze. Zjawisko Pokolenia Y to zbiór cech określających 

postawy i wartości dotyczące funkcjonowania jednostki w świecie XXI wieku. 
 

 By wytłumaczyć owe zjawisko, należy zacząć od samego początku, czyli od zmiany 

paradygmatu. Maria Janion w Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi jasno 

postawiła diagnozę, iż Romantyzm w Polsce skończył się po 1989 roku. Polacy nie musieli 

już toczyć bitew o Ojczyznę, zatem zajęli się inną wojną  - z nową rzeczywistością. Oto 

przed nowym pokoleniem ukazała się całkiem inna cywilizacja. Nastąpił nowy paradygmat 

– technologii, mass mediów i nieustannej manipulacji.  

 Przedstawiciele Generacji Y całkowicie poddali się rwącej rzece nowinek  

XXI wieku. W każdej dziedzinie życia wykorzystują technologię, stali się jej marionetkami, 

co zauważył już o wiele wcześniej Tadeusz Różewicz. W swej poezji wielokrotnie 

podkreślał zgubny wpływ postępu cywilizacyjnego, który zatraca kulturę, sztukę i (jakże 

ważną!) pamięć o historii narodu. Świadkowie II wojny światowej wciąż się wykruszają. 

Nowemu pokoleniu zostaje spuścizna zapisana na kartach książek, których nie chcą czytać. 

Tragedie historyczne stają się opowieścią rodu z filmów science-fiction.  

Wraz z autentycznością dziejów w oczach Generacji Y ginie też tożsamość 

narodowa. Dzięki dostępowi do sieci, młodzi zdobywają znajomości na całym świecie. 

Fascynują się spuścizną kultury obcej, przeradzają się w kosmopolitów. Tak często spotkać 

się można ze stwierdzeniem, iż wszyscy mieszkamy w „globalnej wiosce”. Poprzez 

technologię świat kurczy się z dnia na dzień.   
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Pokolenie Y opóźnia swój proces wejścia w dorosłość. Już jako pełnoletni, 

pracujący ludzie często wciąż mieszkają z rodzicami, prowadząc wygodny tryb życia. Stałe 

związki łączą się z odpowiedzialnością, zetem preferowane są wolne znajomości, życie „na 

kocią łapę”, jednorazowe przygody czy bycie singlem. Podobno posiadanie zsuwa się  

na drugi plan – teraz najważniejsze są mocne doznania, które młodzi utożsamiają z wysoką 

jakością życia. Konsumpcjonizm mimo to odgrywa znaczącą rolę w życiu Generacji Y.  

Żyć dobrze oznacza żyć bogato.  

 

 

 

ciągle się rozwijać, czego zresztą wymaga dzisiejszy rynek pracy. W karierze 

zawodowej jak i w życiu są rezolutni, pewni siebie. Nie znoszą krytyki, co łączy się z 

wyżej omówioną ucieczką od dojrzałości. Generacja Y jest przekonana o swoich wysokich 

kompetencjach na każdym podłożu, za wszelką cenę chce być oryginalna. Widać to w 

szerokim zainteresowaniu subkulturami, odmienności uczą celebryci i media. Zmianie 

uległa definicja wyjątkowości. Być unikalnym znaczy szokować.  

Młodzi chcą być oryginalni a zarazem uniwersalni. Często nie mają wykształconych 

poglądów, uplastyczniają się do danego towarzystwa i sytuacji. Pożądana jest wszelka 

tolerancja. Ci którzy niegdyś byli piętnowani, odrzucani poza społeczne ramy, teraz stają 

się wzorami do naśladowania. Przez złe rozumienie pojęcia tolerancji narodziła się 

cywilizacja tchórzów. To, co kiedyś traktowane było jako herezja, należy teraz 

przemilczeć, tolerować a nawet szanować. 

Przedstawiciele Generacji Y należą do niej mimowolnie. Już od narodzin są splątani 

kablami sieciowymi, wieczną niecierpliwością i motaniną w świecie. Depresja oraz 

epilepsja stały się chorobami cywilizacyjnymi. Literatura, teatr, sztuka klasyczna przeszły 

do lamusa. W mentalności ludzkiej utrwaliło się mniemanie, iż nowe znaczy lepsze. Jedno 

jest pewne: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.  

Magdalena Trzeciecka 
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 Kim chcesz zostać kiedy dorośniesz? To pytanie towarzyszy chyba każdemu od 

najmłodszych lat. Zazwyczaj w odpowiedzi można było usłyszeć, że lekarzem, prawnikiem, 

nauczycielem czy też informatykiem. Myślałeś kiedykolwiek o czymś mniej szablonowym? 

O pracy, która dla niektórych będzie wydawała się bezsensowna, dziwna i może 

bezużyteczna, inni w ogóle o niej nie słyszeli, a jednak bez ludzi parających się tym 

zawodem nasze życie byłoby znacznie inne (można się pokusić o stwierdzenie, że gorsze). 

  

 Jest wiele zawodów o których nawet Ci się nie śniło. Czy słyszałeś kiedyś  

o człowieku liczącym ryby, testerze poziomu wygody toalet, syrenie na pełen etat albo 

nastawiaczu wielkich zegarów? Podejrzewam, że nie, a jednak ktoś musi się tym 

zajmować. Jak wszystkie inne profesje te najbardziej nietypowe również dzielą się na 

całkiem znośne i te które do przyjemnych nie należą. Od testera zjeżdżalni wodnych, przez 

„chodzącą Statuę Wolności”, po osoby sprawdzające zapach oddechu. Myślę, że panie 

sprzątające w naszej szkole (i we wszystkich innych miejscach) nie mają co narzekać na 

swoją pracę, bo co ma w takim razie powiedzieć człowiek, który zajmuje się tym, aby po 

każdym seansie w kinie porno widz przychodzący na kolejny film nie zastał pod swoim 

fotelem różnych „niespodzianek”, pozostawionych przez poprzednika? To zdecydowanie 

nie jest wymarzony zawód. 

 Dużo przyjemniejszą wizją jest chodzenie do pracy, w której przytulasz innych i na 

dodatek dostajesz za to sporą pensję. W Japonii jest coraz częściej można spotkać się z tzw. 

„przytulaczami”. Ludzie wykończeni po pracy mogą udać się do miejsca, którym zawsze 

znajdzie się ktoś, kto będzie się chciał (albo musiał) przytulić. Usługa ta nie należy do 

najtańszych, ale Japończycy zgłaszają się do miejsc, których znajdują się takie osoby. Na 

tym interesie można zbić majątek. W USA nie tak dawno również przyjął się ten sposób 

relaksu. Nie należy się tu jednak doszukiwać żadnych dwuznaczności, ponieważ to osoby, 

które „wynajmowane” są jedynie by dotrzymać towarzystwa (albo w innych przypadkach 

namieszać w związkach) i by można np. położyć się spać i obudzić mając u boku piękną 

kobietę (która wyciągnęła wcześniej z twojej kieszeni ponad 60 $ za godzinę). 

 W pewnym kasynie w Las Vegas można spotkać kilkanaście pływających  

w ogromnym basenie kobiet z ogonami zamiast nóg. „Syreny” mają cieszyć oko i umilać 

czas przebywającym w lokalu klientom.   
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 Myślę, że każdy chciałby umrzeć w pięknych okolicznościach, te ostanie chwile 

może umilić nam podniosła muzyka i bliscy. Oczywiście ciężko dokładnie przewidzieć 

kiedy to na nas przyjdzie czas, ale niektórzy przeczuwający, że to właśnie tego dnia 

zakończą swój żywot, zamawiają muzyka towarzyszącego mu w ostatniej drodze. Nie 

wiem, czy w tych czasach ten zwyczaj jest praktykowany, w każdym razie dawniej często 

rodziny umierających dawały zarobić ludziom zajmującym się grą i śpiewem w takich 

sytuacjach. 

 Należy stwierdzić, że nie każdy nadawał się do tej pracy, na pewno trzeba było nie 

okazywać uczuć (przede wszystkich wzruszenia), bo w razie gdyby człowiek w obliczu 

zapłakanej rodziny uronił łzę, a głos zacząłby mu drżeć, palec zsunąłby się z odpowiedniej 

struny, przez co cała atmosfera byłby całkowicie zaburzona, zleceniodawca mógłby 

odmówić zapłaty 

 Na polu golfowym ginie tysiące piłeczek, które przypadkiem wpadają do zbiornika 

wodnego. Jednak nam tylko wydaje się, że one znikają bezpowrotnie, wyławianiem ich 

zajmuje się specjalnie zatrudniony nurek. Za jedną piłeczkę można otrzymać 

wynagrodzenie równe średnio 7 – 12 centów. Jeden z najlepszych nurków wyznał, że 

pewnego popołudnia udało mu się wyłowić około 15 tys. 800 piłeczek, po przemnożeniu 

przez średnią ceną za jedną wychodzi całkiem niezła suma. 

 Każdy z nas chyba kojarzy wizerunki amerykańskich prezydentów w skale  

w północnej Dakocie. Każdego roku specjalnie zatrudnieni w tym celu konserwatorzy 

wspinają się na Rushmore i wypełniają ubytki spowodowane zwyczajnymi zjawiskami 

atmosferycznymi i nadgryzieniem zębem czasu. 

 Coś co lubiącym nocne życie osobom bardzo się spodoba – coolhunter to człowiek, 

który chodzi do klubów, na koncerty, imprezy itp. badając zachowanie młodych ludzi, ich 

reakcję na pewne produkty oraz obowiązujące wśród nich trendy. Pomaga to zdobyć 

firmom, dla których zatrudniony jest ten człowiek, zbadać co preferuje młode pokolenie  

i dotrzeć do niego w swoich działaniach marketingowych. 

 Do obowiązków testerów psiej karmy należy sprawdzanie zapachu, koloru i co 

dziwne również smaku. Podejrzewam, że większość takich specjalistów zjadła więcej 

rodzajów karmy niż niejeden pies. 

 Uwielbiający sen również znajdą sobie wymarzoną pracę. Niektóre hotele szukają 

testerów poziomu wygody i komfortu snu łóżek. Nie jest to jednak jedyna praca, w której 

pracownicy muszą sprawdzać, czy dany produkt spełnia określone kryteria. Kolejnym 

miejscem, w którym spędzamy dość sporo czasu w swoim życiu, jest łazienka, a kiedy 

kupujemy do niej toaletę, patrzymy przede wszystkim na wygląd i to czy pasuje do 

wystroju. Zwracamy także uwagę na to, czy jest wystarczająco wygodna i czy spełnia 

wszystkie wymyślone kryteria. Zadowoleniem klienta w tej sprawie zajmuje się tester 

poziomu wygody toalet.  

 Myślę, że przeczytany wyżej tekst pozwolił w głowach wielu młodych ludzi z naszej 

szkoły zasiać nowy pomysł na siebie i odkryć, że może jednak czułby się lepiej jako 

coolhulter niż nauczyciel czy lekarz. Bo każdy w końcu kiedyś będzie musiał stanąć przed 

wyborem, który ukształtuje całe jego dalsze życie, a pierwszy krok do decyzji, jaką 

podejmie, wykonał już przychodząc do Orkana na określony profil i teraz zdobywa swoją 

wiedzę, którą wyniesie w dalsze życie i do swojej przyszłej pracy. 

Alicja Brajner 
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Polscy siatkarze w tym roku odnieśli historyczne zwycięstwo. Po raz drugi 

w ciągu naszych zmagań na Mistrzostwach Świata udało im się zająć 

najwyższe miejsce na podium. Pierwszy raz tej sztuki dokonał skład 

polskiej reprezentacji w 1974 roku, wygrywając zawody w Meksyku. 

Zaskakujące jest to, że najwyższy zawodnik w tamtej drużynie, Tomasz 

Wójtowicz, mierzył 197 cm wzrostu, natomiast Marcin Możdżonek  

w obecnej kadrze sięga aż 211 cm ponad chodnikami.  Chyba należy się 

pogodzić z tym, że ludzie coraz wyżsi będą stawać się normą, natomiast 

"maluchy" będą wzbudzać powszechne zainteresowanie. Nawet naukowcy 

od pewnego czasu starają się nam wytłumaczyć ten dziwny mechanizm, 

który rozciąga ludziom kości.  

 Uczeni z University of Essex opublikowali wyniki swoich badań, w których 

zanalizowali setki tysięcy danych o wzroście mężczyzn z 15 krajów Europy, które 

gromadzono między 1870 a 1980 rokiem. W tym czasie średnia wzrostu podniosła się  

o 11 cm.  Karmieni mięsem kurczaków, których jednym pokarmem są odpowiednie 

antybiotyki i ziarna zbóż ze zmienionym kodem genetycznym, rośniemy "jak na drożdżach". 

Można to zauważyć na co dzień, jednak z różnych perspektyw. Jako że sama należę do 

rodziny, gdzie średnia wzrostu oscyluje w pobliżu 188 cm, to że mój brat nie mieści się  

w drzwiach, jest na porządku dziennym. Jednak dla większości to trochę trudniejsze do 

zrozumienia. Czasami kiedy stoję pośród tłumu, starsze kobiety patrzą na moje stopy, 

sprawdzając czy przypadkiem nie mam ubranych obcasów... Co prawda jest to trochę 

niemiłe, ale da się przyzwyczaić. 

 

  Jednak pomyślmy, jakie skutki może wywołać cywilizacja gigantów. Większe 

ubrania, zwiększony uprawy bawełny, nadmierna eksploatacja terenów pod uprawy roślin 

jadalnych, głód i katastrofa ekologiczne! Wyższe budowle, zwiększone samochody, meble, 

więcej jedzenia potrzebnego do zaspokojenia większych potrzeb. Czyżby wysoka  populacja 

miała się przyczynić do początkowego rozwoju gospodarki, dać pracę tysiącom 

bezrobotnych ludzi i uratować PKB wielu krajów, by potem to wszystko zadało ostateczny 

cios ludzkiej cywilizacji, doprowadzając ją do skrajności. Scenariusz jak z słabego filmu 

science-fiction. Jednak nie ma wątpliwości, że ludzkie tendencje do nadmiernego wzrostu 

kształtują obecną gospodarkę, modę.  Wysokie modelki wpędzają w kompleksy niższe 

kobiety, które też chcą dobrze wyglądać w markowych ubraniach, tym samym pozwalają 

zarobić firmą obuwniczym. Według psychologów ludzie górujący nad innymi wzbudzają 

szacunek, są pożądani na ważne stanowiska, dają poczucie bezpieczeństwa i stabilności. 

Prawo popytu i podaży jest nieubłagane, wszelki opór uważany jest za zbędny.  
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Jednak nas, dumnych potomków Lecha, ten problem nie dotyczy jeszcze aż tak bardzo.  

W badaniach instytutu "National Geographic" Polska okazała się europejskim "średniakem", 

jednak z dużymi ambicjami. Przeciętny polski mężczyzna mierzy 177 cm, jednak od 

kilkunastu lat zbliża się do poziomu Norwegów (182 cm).  Ale nie ma co rozpaczać. 

Ortopedzi potwierdzają, że każdy człowiek traci na starość kilka centymetrów samego siebie, 

co jest związane z utratą minerałów i sprężystości przez nasze kości. Należy zatem pogodzić 

się ze swoim karłowatym, żyrafim lub przeciętym wzrostem, bo przecież i tak wszyscy 

umrzemy - w dodatku niżsi niż żyliśmy. 

Justyna Dutka  
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Wśród płatków śniegu zatańczyć pragnę 

Oj, chyba na twarz upadnę. 

  Jak wszyscy zdążyli zauważyć kończy się rok. Zapowiada to śnieg spadający z nieba  

(o ile jeszcze pada),  świąteczne piosenki puszczane w sklepach dobry miesiąc przed 

świętami, ozdoby na wszystkich możliwych budynkach w postaci bombek, choinek, 

światełek czy innych tworów. Oczywiście pojawia się też czas świąteczny, który daje 

możliwość odpoczynku i posiedzenia sobie z najbliższymi. Na tapecie lądują Święta, bo 

tak wypada i kropka. Taka jak po tym zdaniu. 

Święta to radosny czas. Dlaczego? Najbardziej trywialny powód (chociaż na dobrą sprawę 

to i tak nie działa) to czas odpoczynku od pracy. Zamykane są szkoły, urzędy i różne inne 

stanowiska, ale nie ma tak fajnie, jakby się mogło zdawać. Są zawody, które nie mogą 

zostać „wyłączone na czas Świąt”, więc trzeba sobie zdać sprawę, że nie każdy może 

nacieszyć się ciepłem domowego zacisza i docenić to, że się go ma. Kolejnym niezbyt 

dobrym powodem jest jedzenie. Ilość i jakość potraw zwiększa się w sposób przeogromny, 

który nie da się zliczyć. Oprócz tradycyjnych dań na talerzach lądują wykwintne 

mieszanki, o których nie śniło się nawet najbardziej najedzonym ludziom. Często 

powoduje to sensacje żołądkowe, dlatego ku przestrodze napiszę, aby pamiętać  

o ewentualnych środkach ostrożności, jak i sprawdzeniu, czy „kanał odpływowy” jest 

drożny. Zakładam jednak, że gazetka trafia w ręce inteligentnych ludzi, którym ta 

przestroga nie będzie potrzebna, ale na wszelki wypadek można ją wrzucić. 

Zanim jednak przejdzie się do samych Świąt trzeba czekać. Cztery tygodnie oczekiwania. 

Jednak nie powinno to być oczekiwanie połączone tylko z myśleniem: „Gdzie ja kupię 

karpia w promocji… Przecież Bogdan już nie łowi…”. Ludzie przeinaczyli „ociupinkę” 

fakty. To czekanie na powtórne przyjście Boga, czyli w wielkim skrócie na koniec świata. 

Pewnie już się odezwały głosy oburzenia, że: „co ja to piszę, przecież są Święta- radosny 

nastrój, nie można o takich rzeczach rozprawiać, a weź się człowieku ogarnij jest XXI 

wiek, a fe” i różne inne. Ale taka jest prawda. Nigdy nie była łatwa. Trzeba zawsze o tym 

pamiętać, bo jak to się mówi: „Nie znasz dnia, ani godziny”. Warto to sobie uświadomić  

w tym okresie oczekiwania. 

Samo Boże Narodzenie wygląda różnie. Każdy inaczej obchodzi, więc nie będę opisywał 

wszystkich tradycji, ponieważ każdy zna to z własnego doświadczenia. Są oczywiście 

wspólne elementy, które muszą się powtórzyć wszędzie, jak dzielenie się opłatkiem, 

składanie sobie życzeń czy śpiewanie kolęd. Bardziej ambitniejsi czytelnicy (czy tam 

czytelnik, bądź czytelniczka [nie wiem już kto teraz czyta ten artykuł]) mogą zrobić 

rozpoznanie i dowiedzieć się czegoś więcej na te tematy. Tutaj jest element edukacyjny, bo 

rzucam tylko hasło, a resztę trzeba już doczytać. Robię to, ponieważ wypadałoby coś 

podnieść walory edukacyjne tego kawałka papieru, zwłaszcza, że rzadko to się zdarza. 
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Jednak, jakby nie patrzeć Boże Narodzenie ma w sobie coś więcej. W końcu nie na co 

dzień wspomina się przyjście Boga na świat i to jeszcze w stajni. To skłania do 

przypomnienia sobie o najmniejszych, zwłaszcza o tych, którym nie dane jest spędzić tego 

czasu z najbliższymi. I to właśnie tutaj objawia się piękno. Bo nie chodzi o przejedzenie, 

wolne od szkoły, czy strojenie domu. Chodzi o to żeby komuś podarować chociaż niewielki 

uśmiech przez życzliwość. To czasami nic nie kosztuje, jest wolne od podatków, a czasami 

potrafi zdziałać o wiele więcej niż nowy telewizor pod choinkę. Nawet jeśli ktoś się uprze, 

że nie stać go na ofiarowanie bułki bezdomnemu to według bardzo prostej symulacji można 

zauważyć, że to jest nic do całej wypłaty, a dla tego drugiego człowieka to często jedyna 

potrawa wigilijna. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę i nie dawać samych pieniędzy na 

„bułkę”, bo może się ona okazać bardzo płynna, ale z drugiej strony nie zawsze to działa. 

Nie należy się zniechęcać po takich nieudanych próbach, bo nigdy nie wiadomo czy 

potrzeba faktycznie istnieje. 

No i tak to już bywa, że kończy się rok, kończy się 

przywództwo w gazetce obecnej naczelnej,  

kończy się stara matura i kończy się moja kadencja. 

Drukarka odpocznie od wypluwania tuszu na takie 

dziwne i zupełnie nieśmieszne rzeczy, a czytelnicy 

odpoczną od tej bezmózgiej paplaniny. Co jak co, było 

fajnie i chociaż nie powinno być takich słów  

w gazetkach to stwierdzę jeszcze raz, że było fajnie. 

Pozostaje mi tylko życzyć spokojnych Świąt, 

spędzonych w normalny sposób, odpoczynku  

i naładowania akumulatorków, siły na dalsze 

wojowanie z edukacją, ale też i życiem, no i udanego 

2015 roku, który przyniesie wiele różności, których 

nikt nie jest w stanie przewidzieć.  

A na zakończenie jeszcze taka sugestia. Kupujcie  

i polecajcie gazetkę, bo się rozkręciła wspaniale i musi 

trwać dalej wytrwale. No i chyba tyle. Papa. 

Pro Nose Picker ®©™ 
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Odkąd włochata małpa ewoluowała we włochatego człeka… Chwila, nie ta wersja… 

Odkąd Bóg stworzył jako pierwszego – Adama (w końcu musiał zacząć od zera); oraz 

odkąd wyrwał mu żebro,  z którego powstała Ewa – odtąd widoczne były różnice w 

myśleniu kobiety, a mężczyzny. 

 

W związkach mężczyzn z kobietami stereotypy sugerują, że płeć piękna jest tą delikatną, 

kruchą, uczuciową. Facet natomiast jest tym złym, agresywnym, pozbawionym zdolności 

do empatii i okazywania uczuć. Jednak fakty wskazują na coś zupełnie innego – 

mężczyźni cierpią przez kobiety równie często, co one przez nich. Zapewne przez wieki 

 z racji pełnionych przez mężczyzn ról społecznych nie mogli głośno mówić o swoich 

uczuciach. 

  Mężczyzna i kobieta są dla siebie stworzeni, gdzieś na świecie odnajdziemy druga 

połówkę, z którą nasz związek będzie idealny, doskonały, tworzący harmonijną całość. 

Takie myślenie przysparza wielu kłopotów, oraz cierpienia w przyszłych związkach. 

Oczekujemy czegoś co jest praktycznie niemożliwe, ponieważ nasze oczekiwania są 

oparte na opowieściach o perfekcyjnej, prawdziwej miłości z bajek Disneya. Niestety 

realia są zupełnie inne, „bo z kobietami jest źle, ale bez nich jeszcze gorzej”. Zapewne 

wiecie, że kobieta jest jak samochód, o który się dba, pakuje się w niego kupę forsy, która  

i tak się nie zwróci.   

Światem rządzą stereotypy na temat obojga płci, gdzie to jednak kobieta jest zawsze 

usprawiedliwiona, przykładowo: Mężczyzna rozbija rodzinę, a kobieta kończy tylko 

związek bez perspektyw; Mężczyzna wrzeszczy, a kobieta akcentuje tylko swoje racje; 

Mężczyzna jest skończonym chamem, a kobieta bywa tylko zmuszana do stanowczości. 

Można by tak wymieniać w nieskończoność. 
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Według kobiet mężczyźni: 

-potencjalne partnerki oceniają na podstawie wyglądu i sposobu życia 

-pamiętają tylko ważne rzeczy 

-nie mają kompleksów 

-są agresywni 

-pozbawieni zdolności okazywania spontanicznych uczuć 

-myślą bardziej globalnie niż lokalnie, bez zagłębiania się w szczegóły - w jak najprostszy 

sposób 

-nie rozumieją kobiet 

-„może byś się w końcu do czegoś przydał?” 

__________________________________________________________ 

Według kobiet one same: 

-potencjalnych partnerów oceniają na podstawie grubości portfela, 

-pamiętają dosłownie wszystko, 

-polegają na intuicji (która często zapędza je w kozi róg), 

-zależy im na relacji emocjonalnej (akurat), 

-kobieca samoocena jest niższa niż męska (kochanie, mam za grube nogi), 

-inteligencją znacznie przewyższają nieskomplikowane męskie myślenie  

 

Uwaga! Słownik płci! 

Kobieta: 

*Tak = Nie 

*Nie = Tak 

*Może = Nie 

*Bardzo mi przykro = Zobaczysz jak Tobie będzie przykro 

*Musimy porozmawiać = Muszę ponarzekać 

*Nie jestem zdenerwowana = Oczywiście, że jestem wściekła kretynie 

 

Mężczyzna: 

*Głodny jestem = Głodny jestem 

*Spać mi się chce = Spać mi się chce 

*Jestem zmęczony = Jestem zmęczony 

*Śliczna sukienka = Duży dekolt 

*Musimy porozmawiać = Spróbuję zaimponować Ci moją wrażliwością 

 

 

Wiktor Czeczótka 
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Z okien samochodów wszystko wydaje się być fascynujące. Ludzie. Ulice. Chodniki 

(których w stanach praktycznie brak). Iście amerykańskie znaki drogowe, tak dobrze znane 

mi z filmów i seriali, wyzierały zza każdego zakrętu. Moja przybrana na okres wymiany 

rodzina spoglądała na mnie z dozą nieufności pomieszanej z rozbawieniem. Nic dziwnego 

– siedziałam przyklejona do szyby, wyrażając zachwyt nad cudowną klimatyzacją, 

światłami na skrzyżowaniach i korkami ulicznymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdziwniejszym, a jednocześnie najprawdziwszym zderzeniem z amerykańską kulturą, 

była wizyta we włoskiej restauracji. Nie byłam w stanie skupić się na rozmowie, słowa 

odbijały się ode mnie jak od jakiejś tarczy antyrakietowej. Chłonęłam urywki rozmów 

dochodzących mnie z każdej strony pomieszczenia. Ciche głosy ciepłej barwy szemrzące 

po angielsku. Szczęk sztućców, śmiechy. Te sztućce były wyjątkowe, bo metalowe, po 

tym można było poznać lokale o tradycji europejskiej – wszędzie indziej trzeba było 

mocować się z ich plastikowymi wersjami. Zamówiłam wodę i gdy tylko udało mi się upić 

łyk lub dwa, kelner zjawiał się przy stole, by dolać napoju. W tej samej cenie, rzecz jasna. 

Trudno się dziwić pewnym zjawiskom, jeśli wyobrazimy sobie colę lub jakikolwiek inny 

wysokokaloryczny napój zamiast wody mineralnej. Jest to też jeden z wielu powodów, dla 

których metaforyczna szklanka Amerykanów jest nie do połowy, a w całości pełna. 
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Po obiedzie, z którego zapamiętałam niemal wszystko prócz samej rozmowy, przyszedł czas, by 

odwiedzić kampus. Nie mogłam się już doczekać, a moja przyszła współlokatorka, Lilia  

z Kentucky, która nigdy nie była w KFC, nie wychodziła z podziwu nad moimi nieskończonymi 

pokładami entuzjazmu po dwudziestu godzinach podróży. Ja nie odczuwałam zmęczenia, a ona 

zasypiała na siedząco. Rozważała aplikowanie na Wake Forest University i studiowanie tam, 

podczas gdy dla mnie spędzenie kilku tygodni w tym miejscu było niczym wygrana na loterii. 

Właśnie tak wraz z miejscem siedzenia zmienia się punkt widzenia. A ja chciałam w swoim 

nowym „fotelu” spędzić jak najwięcej czasu. 

Po 20 minutach jazdy autostradą wjechaliśmy do… lasu. Co jakiś czas zza drzew wyzierały 

budynki o pięknej architekturze. Nie mogły być stare, ale nie było to też nowe budownictwo. 

Wystarczyła chwila, by zacząć dostrzegać tabliczki ze wskazówkami; Do budynku przyjęć – 

prosto, Dormitoria B – na prawo. Trawniki były przycinane przez ogrodników, których wóz ze 

sprzętem nosił złoto-czarne logo uniwersytetu. Do segmentu, w którym znajdowały się pokoje 

mojej grupy były dobre 2-3 kilometry od momentu wjazdu na teren kampusu. Później dostaliśmy 

mapy, by lepiej było się nam odnaleźć. Mi zajęło to cały tydzień – już po Waszyngtonie było się 

łatwiej poruszać. Kilkakrotnie byłam pewna, iż jestem już poza terenem kampusu, choć do tego 

było jeszcze daleko.  

Przeciętny student – czyli także i my na przestrzeni kilkunastu lipcowych dni – robi parę 

sztandarowych rzeczy. Biega, je muffiny na śniadanie (a na kolację brownies), podczas lunchu 

udaje się do Starbucksa, a popołudniami dyskutuje o konstytucjonaliźmie komparatywnym  

i korzeniach etosu. Oczywiście nie idzie spać o wyznaczonej godzinie, gra  

w futbol amerykański w grupie młodych z całego świata, a także odlicza dni dzielące go od dnia 

niepodległości… 

Karolina Kaim 
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O rozwoju osobistym słyszał chyba każdy. Jest to działanie, którego efektem będzie 

rozwinięcie swojego charakteru czy jakiejś umiejętności. Nieważne czy doskonalić się 

będziesz czytając książki, chodząc na kursy czy pod okiem swojego coacha. Najważniejszy 

jest efekt. A jak uzyskać oczekiwany rezultat? 

 Na początek warto znaleźć sobie jakąś motywację. Delikatna siła, która ucieka, kiedy 

akurat najbardziej jej potrzebujemy… Jest zależna od naszych decyzji. Jeśli podejmujemy je 

wbrew sobie i nie możemy znaleźć żadnej przyjemności w tym, co robimy, nic dziwnego, że 

brakuje nam motywacji. Zmiana ścieżki życiowej na ciekawszą, bardziej odpowiadającą Twojej 

osobowości, może sprawić, że nagle pojawi się chęć do działania. A co jeśli motywacja 

odejdzie tylko na chwilę, z powodu chociażby tej jesienno-zimowej chandry?  

1. Staraj się planować swój dzień, najlepiej zapisując zadania na kartce. Jest to pewnego 

rodzaju umowa z samym sobą, a przecież nie chcesz się zawodzić. Poza tym, gdy 

uświadamiasz sobie, że będziesz robić coś ciekawego, podchodzisz do kolejnego dnia  

z większym entuzjazmem.  

2. Nawet w drodze do szkoły, staraj się umilić sobie czas i nie myśleć o niej jak o karze. 

Wystarczy zagłębić się w lekturę ciekawej książki (ewentualnie słuchanie audiobooka). 

Czytanie rozwija naszą kreatywność, a także jest sposobem na efektywne spędzenie 

czasu, który większość uważa za stracony.  

3. Pracuj dla samego siebie i ucz się jak najwięcej. Pamiętaj, że zdobyta wiedza jest tylko 

Twoja i nikt Ci jej nie zabierze, a nowe doświadczenia mogą okazać się przydatne  

w przyszłości.  

4. Wyrzuć z siebie złe emocje. Od godziny męczysz się nad jednym zadaniem, Twoje myśli 

stają się coraz bardziej rozbiegane, a Ciebie dopada frustracja? Zrób sobie 10 minut 

przerwy. Wyjdź na świeże powietrze, spróbuj się dowartościować (np. sprawiając sobie 

jakiś niewielki prezent), pamiętając, by nie mieszać się w konflikty z innymi.  

5. Pamiętaj, że choć pieniądze motywują, nie są najważniejsze. Jeśli praca Cię nudzi, czemu 

nie poszukasz sobie nowej, bardziej interesującej, która będzie dla Ciebie wyzwaniem?  

 

 Skoro motywacja już jest, to teraz dobrze by było mieć jakiś plan działania. Jednym  

z działów relacji osobistych jest zarządzanie czasem. Jednak najpierw trochę o prokrastynacji. 

Chcesz coś zrobić, ale odkładasz to na później? Działasz w myśl zasady: „Co masz zrobić dziś, 

zrób pojutrze. Będziesz mieć dwa dni wolnego”? Być może dopadła Cię choroba? Bo 

prokrastynacja JEST chorobą. Okazuje się, że tendencja do przekładania zadań na później jest 

zaburzeniem psychicznym. Christopher Parker stwierdził, że „Prokrastynacja jest jak karta 

kredytowa. To świetna zabawa, dopóki nie dostaniesz rachunku.”. W takim razie, jak ją 

pokonać? Na początek należy sobie uświadomić, że coś jest nie tak. I oczywiście znaleźć 

motywację do poprawy swojego stanu. Niektórym wystarcza obliczyć, ile godzin tygodniowo 

czy miesięcznie marnują, aby dostać przysłowiowego kopa i ruszyć do akcji. I tak od 

prokrastynacji przechodzimy do zarządzania czasem.  
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 Bardzo ważne jest robienie to-do-list, najlepiej z jak najbardziej szczegółowo opisanymi 

zadaniami. Często od sposobu przygotowania planu zależy, czy w ogóle zaczniemy go 

wykonywać. Wyobraź sobie, że jedna osoba mówi Ci, żebyś zapisał się na kurs językowy, 

ale nie podaje szczegółów, natomiast ktoś inny podaje dokładne instrukcje zapisania się 

na obóz (jaki, do kogo się zwrócić, jakie dokumenty będą potrzebne). Kogo prędzej 

posłuchasz? Podobny eksperyment wykonał Kevin Hogan. Wykazał on, że o wiele łatwiej 

przychodzi nam wykonać zadanie, do którego mamy podane konkretne szczegóły. Jak 

wykorzystać to w praktyce? Najpierw zapisz punkt na swojej liście. Później wyobraź 

sobie, że je wykonujesz, zwracając uwagę na szczegóły, typu: gdzie, jak, kiedy, co będzie 

potrzebne.  

 W zarządzaniu naszym czasem, planowaniu dnia, bardzo ważny jest poranek. 

Wstajesz rano, od razu gdy dzwoni budzik lub po kilku ‘drzemkach’. Następnie poranna 

toaleta. Później powinieneś wypić szklankę wody, która uzupełni braki po nocy  

i odświeży Twój umysł oraz organizm. A później popełniasz błąd. Ważne jest, żeby rano 

zaplanować swój dzień. Ale nie można skupić się tylko na ogromie zadań, na tym, jak 

ciężko będzie w szkole/pracy. Myśl pozytywnie. Pomyśl, co możesz zrobić, żeby uczynić 

dzień wyjątkowym, innym niż zwykle, co pomoże go ulepszyć. 

 No i na koniec to, co najważniejsze, jeśli poczujesz potrzebę zrobienia czegoś, 

nie odkładaj jej na później – po prostu zrób to.  

 

Zuzanna Król 
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 Manipulacja jest to zjawisko polegające na wywieraniu wpływu na osobę bądź grupę 

osób w celu osiągnięcia celów manipulatora. Manipulator robi to w taki sposób, że dana 

osoba realizuje jego cele nieświadomie i z własnej woli.  

Do głównych środków manipulacji należą: techniki psychologiczne takie jak np. tworzenie 

nastroju chwili, używanie sygnałów dźwiękowych, składanie obietnic bez pokrycia, 

odwoływanie się do autorytetów, wykorzystanie słabych punktów osobnika, odurzenie 

środkami farmakologicznymi bądź wiele innych sposobów, dzięki którym manipulator bez 

najmniejszego problemu osiąga swoje cele. Ten rodzaj przekonywania jest uznany za 

nieetyczny, jednak stosuje się często w propagandzie, podczas prania mózgu (czyli działań 

mających na celu zmianę poglądów bądź też zachowań danej osoby), w kontaktach 

handlowych oraz negocjacjach.  

   Zajmijmy się teraz rodzajem manipulacji, który jest nam najbliższy, a mianowicie 

manipulacja mediów. W dzisiejszych czasach jest to zjawisko powszechnie stosowane  

w mass mediach, polegające na zmianie poglądów odbiorcy, który nie jest świadom tego, że 

ulega manipulacji. Najpopularniejszą techniką manipulacji stosowaną przez media jest: 

ramkowanie, które polega na podawaniu odbiorcy sygnałów, wskazówek dotyczących 

oceny rzeczywistości, odwołanie do aspektu narodowości, czyli odwołanie się do dumy 

 i pamięci narodowej, metoda kozła ofiarnego, gdzie z najsłabszego przeciwnika robi się 

najpoważniejszego, wywołanie paniki, czyli wykorzystanie strachu odbiorcy, 

wprowadzanie w błąd, polegająca na wprowadzaniu nieprawdziwych informacji do działań 

propagandowych, filtrowanie dostępu informacji, w której do publicznej prezentacji 

przeznaczone są jedynie wybrane informacje, efekt Agenda – setting, polegający na 

zwrócenie uwagi odbiorcy na wybrane fakty, oraz wykorzystanie semantyki, gdzie używa 

się przyjemnie brzmiących określeń w celu ukrycia prawdy (np. określenie pro – life zamiast 

aborcja). 

Z technikami tymi spotykamy się na co dzień, lecz 

nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ulegamy 

wpływom mass mediów przez brak zastanowienia 

się nad tym, co oglądamy czy też słuchamy. 

Bezmyślnie kierujemy się tym, co usłyszymy  

w telewizji czy w radiu, a tak naprawdę wystarczy 

dobrze prześledzić kilka informacji podanych przez 

mass media, aby dostrzec ile jest w nich 

manipulacji. Warto również pogłębić wiedzę na 

temat technik manipulacji, aby szybciej i łatwiej 

odróżniać fakty od fałszu i nie dać się 

zmanipulować.   

Patrycja Marcisz 
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Za nami już (dopiero?) ponad trzy miesiące nauki. Zima za pasem. Dni coraz krótsze, 

pracy coraz więcej... Każdy odczuwa stan przygnębienia towarzyszący zwykle ludziom o 

tej porze roku. Poddając się rutynie i powracającym, negatywnym myślom, łatwo wpaść 

w poczucie beznadziejności. W takim razie co możemy zrobić, „żeby tak nie 

październiczeć”? (Andrzej Poniedzielski) 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze to pozytywne nastawienie. Nie jest to łatwe. Szczególnie, kiedy 

wszystko wokół wprawia nas w złe samopoczucie i apatię. Dlaczego jest tak zimno? 

Jeszcze tyle do zrobienia... Czy dzień nie mógłby trwać dłużej? - i tak na okrągło...  

Przede wszystkim należy myśleć optymistycznie. I wcale nie chodzi tu o jakiś szeroko 

pojęty, niepoprawny optymizm. Powody do radości kryją się na każdym kroku, w najmniej 

spodziewanych momentach, w drobiazgach. Znajdźmy dla siebie odpowiednią motywację. 

Zawsze istnieje ta dobra strona. Pogoda ducha to podstawa.   

Oprócz naszych wewnętrznych zmagań istotne są czynniki zewnętrzne. Brzmi poważnie, 

ale to bardzo prosta sprawa. Trzeba spojrzeć na to wszystko od biologicznej strony. Dni są 

coraz krótsze, brakuje nam słońca, dlatego jesteśmy senni i zmęczeni. Łatwa recepta - 

więcej światła (eureka!).Co prawda niewiele możemy poradzić na niepogodę, dlatego 

trzeba wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, a w tym roku jesień jest wyjątkowo 

słoneczna. Otaczajmy się kolorami- kolorowe ubrania, elementy wystroju w naszym domu 

etc. W pozbyciu się chandry pomocna będzie aktywność fizyczna. Nic tak dobrze nie 

pobudza naszego organizmu jak ruch na świeżym powietrzu.  

A co z dietą? Powszechnie wiadomo, że jednym z najlepszych sposobów na kiepskie 

samopoczucie są słodycze, a zwłaszcza czekolada. Jednak nie należy z nimi przesadzać, 

bo mogą przynieść odwrotny skutek. W dodatku dają tylko krótkotrwały efekt. Ważne w 

naszej diecie są owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste. Po takim zdrowym posiłku na 

pewno odzyskamy siły i chęć do działania.  

Kolejnym rozwiązaniem może być po prostu kontakt, przebywanie z ludźmi. Nie ma 

sensu zaszywać się samotnie w odmętach swojego pokoju. Towarzystwo najbliższych 

przyjaciół z pewnością uleczy nasze zdołowane serce. Nie będę się rozpisywać - sami 

doskonale wiecie jak to działa. :)   

To chyba wszystko czym mogę się z wami podzielić. Pozostaje życzyć wytrwałości i 

ciągłego optymizmu w walce z samym sobą. I już na koniec. Dla większości z nas 

najlepszym sposobem na chandrę jesienno - zimową i tak pozostanie ciekawa książka, 

ciepły koc i mocna kawa. :)  

Natalia Ptak 
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Zapewne każdy z nas zastanawiał się kiedyś nad tym, jakie to uczucie być 

sportowcem. Jest to marzenie wielu młodych ludzi, dla których bieganie, rzucanie piłką, 

skakanie i inne podobne czynności są ulubioną rozrywką, którą wypełniają swój wolny 

czas. Niestety nie wszystko jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Do osiągnięcia 

tego celu potrzeba wielu lat treningu i ciężkiej pracy. Wielka legenda boksu – 

Muhammad Ali mówił: „Nienawidziłem każdej minuty treningu, ale powtarzałem sobie: 

nie poddawaj się, przecierp teraz i żyj resztę życia jako mistrz”. Nie każdego stać na 

takie poświęcenie, nie każdy ma do tego talent i nie każdy potrafi wykorzystać to, czym 

obdarzyła go natura. Warto jednak zwrócić uwagę na tych, którzy wspięli się na wyżyny 

i swoją pracą oraz samodyscypliną, zdobyli najważniejsze tytuły i trofea. 

Najsłynniejszą dyscypliną sportu jest obecnie piłka nożna. Jako wzór 

współczesnego piłkarza można uznać Portugalczyka – Cristiano Ronaldo. Ciężka praca 

na siłowni i boisku, uczyniły z niego zawodnika wszechstronnego, dysponującego 

niezwykła siłą, szybkością oraz znakomitym wyszkoleniem technicznym. Jak wykazały 

badania, w jego organizmie znajduje się zaledwie 7% tkanki tłuszczowej, co jest 

absolutnym fenomenem, porównując to m.in. do zawodowych modelek, dla których ta 

wartość wynosi około 10 %.  

Kolejnym sportem, szczególnie popularnym w naszym kraju, jest siatkówka. 

Tutaj od zawodników wymaga się wysokiego wzrostu, skoczności i dobrej techniki. 

Siatkówka wbrew pozorom nie jest łatwą rozgrywką, chociaż niektórym może kojarzyć 

się z przyjemnym odbijaniem kolorowej piłki na plaży. Wymaga ona niezwykłego 

skupienia i koordynacji ruchowej. Każdemu kibicowi, wtajemniczonemu w tę dziedzinę 

sportu, znana jest historia brazylijskiego przyjmującego – Gilberto Giby. Jako młody 

chłopiec chorował na ciężką i bardzo wyniszczającą organizm chorobę – białaczkę. Jego 

niezłomna postawa uczyniła z niego sportsmena światowej sławy. Jest on wzorem dla 

wielu osób, które nie mogą uprawiać sportu z powodu problemów zdrowotnych.  

Podobnych „gigantów” można spotkać także w koszykówce. Bardzo masywni 

 i silni mężczyźni grający pomarańczową piłką, od razu rzucają się w oczy. Przykładem 

takiej osoby jest LeBron James – jeden z najlepszych zawodników, najbardziej 

prestiżowej ligi świata – NBA. Mierzy on aż 203 cm wzrostu i waży 113 kg. Można 

pomyśleć: jak człowiek o takiej masie, którego wskaźnik BMI wykazuje nadwagę, może 

być zawodowym sportowcem?!. Otóż jego budowa ciała jest idealnie przystosowana do 

gry koszykówkę, gdyż masa ta nie bierze się z nadmiernego jedzenia, lecz buduje jego 

siłę fizyczną.  
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Ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszą się też sporty zimowe. Także tu 

znajdziemy osoby, które możemy uznać za swój autorytet. Dla Kamila Stocha, zawodnika, 

który obok Adama Małysza jest najwybitniejszym, polskim skoczkiem narciarskim  

w historii, mottem są słowa, które powiedział mu kiedyś jego ojciec: „Trzeba sto razy 

przegrać, żeby raz wygrać”. Obrazuje to, trudność bycia sportowcem, który poświęca swoje 

życie, rodzinę i przyjemności, po to, aby odnieść kiedyś sukces.  

Często mówi się: „Sport to zdrowie”. Być może to prawda. Sport rekreacyjny jest 

dobry dla naszego organizmu, ale gdy jesteśmy zawodowcami, musimy liczyć się  

z możliwością utraty zdrowia lub nawet zagrożeniem życia. Polski kierowca – Robert 

Kubica, w swojej karierze miał kilka poważnych wypadków. Po jednym z nich groziła mu 

nawet amputacja ręki. Długa i żmudna rehabilitacja pozwoliła mu jednak wrócić do sportu.  

W podobnej sytuacji znalazł się niegdyś Karol Bielecki. W jednym z meczów towarzyskich 

doszło do tragicznego wypadku. Po zderzeniu z przeciwnikiem Polak stracił oko. Mimo 

takiego utrudnienia, zdecydował się wrócić do gry i nadal odnosi sukcesy ciesząc się 

wielkim szacunkiem wśród kibiców.  

Czy istnieje sportowiec idealny? Trudno takiego wskazać, ale sylwetki tych, których 

przedstawiłem, charakteryzują największych mistrzów. Ciężka praca i nieustanne treningi 

nie zawsze wystarczą. Dobremu zawodnikowi nie potrzeba tylko silnego ciała, ale także 

mocnej psychiki i wielkiej wytrwałości. Czasem zdrowie może nam pokrzyżować plany. 

Wtedy właśnie poznaje się klasę sportowca, który potrafi podnieść się z największego 

„upadku”. W ostatnich latach głośny był przypadek Antonio Puerty – hiszpańskiego 

piłkarza, który zmarł na atak serca, grając mecz. Umarł, robiąc to co kochał. Prawdziwy 

sportowiec poświęci wszystko dla swojej kariery. 

 

         Artur Orzeł 
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„Miasto kości” to pierwsza część popularnej serii „Dary Anioła” Cassandry Clare. Cała 

historia opowiada o 16-letniej Clary Fray, która jest na pozór zwyczajną dziewczyną, ma przyjaciela 

Simona, chodzi na imprezy. Pewnego wieczoru w klubie jest świadkiem, jak trójka ludzi zabija 

człowieka. Nikt ich jednak nie widzi. Na następny dzień znów spotyka jednego z nich. Przystojnego 

blondyna o złotych oczach. Ma na imię Jace. Jest arogancki i sarkastyczny, czyli idealny bohater. 

Książka ogólnie jest bardzo dobra. Nie jest przesycona romantyzmem jak porównywana do niej saga 

„Zmierzch”. 

 

 Teraz przejdźmy do filmu. Ekranizacji tej książki podjął się Harald Zwart. W rolę Jace'a 

wcielił się Jamie Campbell Bower, a w rolę Clary, Lily Collins. Gdybym miała wymieniać, co mi się 

nie podobało w tej ekranizacji, wątpię, czy starczyłoby mi kartki. Zacznę więc od rzeczy, które 

przypadły mi do gustu. Pierwszą taką rzeczą są stroje oraz runy  Nocnych Łowców, które były 

idealnie odwzorowane jak w moim wyobrażeniu. Drugą rzeczą jest obsadzony w roli Simona, 

Robert Sheehan. Jego gra aktorska była rewelacyjna. Cudownie wcielił się w rolę zazdrosnego 

przyjaciela. Ostatnią rzeczą, która była do przyjęcia, są sceny jakie następowały po sobie. Nie 

różniły się one wiele od oryginału jaki znamy w książkach.  

Przechodząc do mojej krytyki, zacznę od roli Jace'a. Niestety nie wiem, dlaczego akurat Jamie został 

w niej obsadzony. Większość sarkazmów z książki nie pojawiło się  w filmie, a romantyczne sceny 

w jego wykonaniu były przesycone słodkością. Zadaję sobie pytanie: czemu Jace'a nie zagrał Alex 

Pettyfer, który pozował do okładek książek Cassandry Clare Zjawił się on nawet na przesłuchaniu. 

Jednak, jak donoszą niektóre źródła, chciał on wyższego wynagrodzenia. Widać producenci nie 

chcieli zbytnio przepłacać. Ale czy im się to opłaciło? Oczywiście, że nie!  

Film „Miasto Kości” nie odniósł dużej popularności. Zostanie on przerobiony na serial. 

Prawdopodobnie zmieni się również obsada filmowa. Przypadek? Nie sądzę. Gra aktorska Lily 

również nie była zachwycająca, znajmy ją przecież jeszcze z filmów takich jak „ Królewna śnieżka”. 

 

 Moim zdaniem książka a film to miliony lat świetlnych. Nie poleciłabym filmu nikomu. A 

jako osoba, która przeczytała już wszystkie części tej serii, byłam ogromnie zawiedziona 

ekranizacją, zresztą podobnie jak większość fanów. Taniej zawsze wychodzi drożej. Sumując 

książka tak, film zdecydowanie nie! Mam ogromną nadzieję, że serial będzie lepszy. 

 

Paulina Janik 
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Dni coraz krótsze? Idziesz do szkoły w nocy i wracasz w nocy? Wieczór ciągnący się 

godzinami? Deszcz, zimno i jesienna szaruga? Mamy na to sposób! Książka to świetna 

propozycja na spędzanie jesiennych wieczorów. Komputer wyłączony, pilot  

w szufladzie, w ręku kubek z herbatą. Siedzisz wygodnie? Więc zaczynamy!  

,,Wnuczka do orzechów’’- Małgorzata 

Musierowicz 

Książka wydana w listopadzie cieszy się popularnością  

z prostego powodu - poprzednie części zachwyciły 

czytelników. Książka jest idealna na długie, jesienne 

wieczory- uspokaja i rozwesela. Pojawiają się w niej 

bohaterowie z poprzednich części. Tym razem Borejkowie 

spędzają wakacje na wsi. Jak zwykle nie brakuje 

 rozterek i perypetii. Główną bohaterkę - Dorotę z całą  

pewnością da się lubić. Książkę czyta się z prawdziwą 

przyjemnością. Sympatyczna, ciepła i - jak każda książka 

z serii ,,Jeżycjada’’- wprawia w pozytywny nastrój. 

 

„Jesienna miłość”- Nicholas Sparks 

Zapewne wielu z Was oglądało film ,,Szkoła uczuć’’. Nie każdy wie, że to ekranizacja 

powieści Nicholasa Sparksa.  

Autor po raz kolejny wprowadza czytelników  

w świat niezwykłej miłości, takiej którą ciężko 

opisać słowami. Dzięki plastycznemu językowi 

Sparksa możemy poczuć się tak, jakbyśmy byli  

obok głównych bohaterów. Historia wywołuje 

niesamowite wrażenie i może zdarzyć się tak, że 

czytając tę książkę trudno nam będzie powstrzymać 

łzy, a po zakończeniu z żalem odłożymy ją na półkę. 

Książka ma jedną wadę - jest za krótka. Historia 

Landona i Jamie daje nadzieję, że istnieje jeszcze 

prawdziwa miłość - do grobowej deski.   
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,,Ominąć święta’’- J. Grisham 

Zapewne wielu z Was odlicza już dni do Świąt Bożego Narodzenia (ja też ;). Święta 

niedługo, więc myślę, że warto przeczytać coś, co wprowadzi nas w świąteczny 

klimat.   

Nora i Luther Krank postanawiają w tym roku… zrezygnować z świąt. Cóż - szalony 

pomysł skazany na porażkę. Mieli się o tym dość boleśnie przekonać  

w przedświątecznym czasie. Planują, że za zaoszczędzone pieniądze popłyną w rejs po 

Karaibach - ku tej decyzji skłania ich także nieobecność córki - Blair. Krankowie 

odmawiają włączenia się w lokalne akcje, ozdobienia domu i przyjęcia kolędujących 

dzieci. Niestety, zaczynają się kłopoty. Stają się przedmiotem nienawiści sąsiadów - 

kością niezgody jest Śniegurek - sympatyczny bałwanek z plastiku co roku zdobiący 

dachy. Przez nieprzystrojony dom Kranków dzielnica może stracić nagrodę. Dochodzi 

do absurdalnych sytuacji. Krankowie muszą się chować przed awanturującymi się 

sąsiadami, ale to nie koniec kłopotów…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka pełna humoru lekka, zabawna  

i równie genialna jak pozostałe powieści 

J. Grishama. Książka nie tylko wywołuje 

uśmiech, ale też nakłania do refleksji - 

nad tradycją, naturą ludzką, sensem 

świąt i wrażliwością każdego człowieka. 

Powieść wprowadza w atmosferę tych 

wyjątkowych dni. Chociaż ekranizacja 

książki - ,,Święta Last Minute’’ jej nie 

dorównuje, to i tak ją polecam.   

Katarzyna Więcek 
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1. „How to Get Away with Murder” 

Amerykański serial wyprodukowany przez ABC Studios 

oraz Shonde Rhimes. Produkcję można oglądać co 

czwartek już od 25 października. Serial opowiada  

o prestiżowej prawniczce z zakresu prawa karnego, 

która wraz z swoimi studentami zostaje wplątana  

w morderstwo. 

 

2. „The Flash” 

Serial jest zrealizowany na podstawie serii komiksów 

Flash, wydawnictwa DC Comics. Pierwszy odcinek 

spin-offu „Arrow” został wyemitowany przez stację CW 

7 października. „The Flash” to opowieść o młodym 

naukowcu, który zostaje obdarzony nadzwyczajną 

szybkością, dzięki której przystępuje do walki  

z przestępczością. 

 

3. „Red Band Society” 

Serial nadawany jest od 17 września przez stację FOX. 

Głównymi bohaterami są chore dzieci, które ze względu 

na ciężki stan zdrowia mieszkają w szpitalu. Pomimo 

brutalnej rzeczywiści panuje między nimi pozytywna 

atmosfera i radość życia.  

 

4. „Gotham” 

Serial stworzony przez Bruno Helera. W Polsce jest 

wyświetlany od 8 października przez stację Universal 

Chanel. W produkcji przedstawiona jest historia 

komisarza Jamesa Gordona, który broni miasto 

bezprawia-Gotham City przed złoczyńcami.  

 

Joanna Ptaszek 
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