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,,Z uśmiechem na twarzy przywitajmy złocisty podmuch lata ”,,Z uśmiechem na twarzy przywitajmy złocisty podmuch lata ”,,Z uśmiechem na twarzy przywitajmy złocisty podmuch lata ”,,Z uśmiechem na twarzy przywitajmy złocisty podmuch lata ”    

 

 Jak często się śmiejesz? Czy podchodzisz do Ŝycia z poczuciem humoru? Potrafisz 
uśmiechnąć się do kaŜdego i śmiać się ze wszystkiego? Z pewnością te pytania u niektó-

rych z was wymagają dłuŜszego zastanowienia. 

 Dzieje się tak dlatego, iŜ Ŝyjemy w zabieganym świecie. Pośród stresu, zmęczenia i 
sfrustrowanych ludzi trudno jest nam tak naprawdę odnaleźć wewnętrzny spokój. Jed-
nakŜe wraz z nadejściem lata (chwil wakacyjnej beztroski)  naszym pierwszym postano-
wieniem powinna być chęć posiadania pozytywnych myśli oraz uśmiechu na twarzy! Po-
czucie humoru ułatwi Ŝycie kaŜdemu z nas oraz osobom w naszym otoczeniu- łatwiej 
przecieŜ jest rozładować napięcie i rozwiązać konflikty, gdy potrafimy zdystansować się 
do sytuacji. Ludzie lgną do tych, którzy umieją okazywać radość Ŝycia i serdecznie się 
śmiać. Poza tym, gdy w trudnych chwilach potrafisz się uśmiechnąć, to juŜ połowa sukce-

su. Na pewno poradzisz sobie z problemami. 

 Nauczyć nas takiego pełnego poczucia humoru podejścia mogą nas kobiety Wscho-
du. Oczywiście nie musimy jechać na 10 lat do buddyjskiego klasztoru, by zaczerpnąć nie-
co ich mądrości. Wystarczy się przyjrzeć, jak Ŝyją i czym się kierują dzisiejsze mieszkanki 

Orientu. 

One nie traktują siebie i Ŝycia tak zupełnie powaŜnie. Dzięki temu łatwiej im się śmiać ze 
wszystkiego, takŜe z siebie samych. Spróbuj i ty! Powitaj z uśmiechem wakacje, a z pew-

nością wrócisz do szkoły pełen pozytywnej energii ... 

 

Magdalena Krytkowska 

Złota myśl: Wszystkie prawa Murphy’ego są optymistyczne 
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Aż 14 drużyn z całej Polski wzięło udział w Ogólnopol-Ogólnopol-Ogólnopol-Ogólnopol-
skim Konkursie Wiedzy Morskiejskim Konkursie Wiedzy Morskiejskim Konkursie Wiedzy Morskiejskim Konkursie Wiedzy Morskiej, który rozgrywał się od 
30.05.2008r. do 01.06.2008r. Dolny Śląsk reprezentowała 
drużyna ze Świdnicy w składzie: Piotr Kowalik, Agata Zerka, Kowalik, Agata Zerka, Kowalik, Agata Zerka, Kowalik, Agata Zerka, 
Radosław Bartosiński i Monika OlbrychtRadosław Bartosiński i Monika OlbrychtRadosław Bartosiński i Monika OlbrychtRadosław Bartosiński i Monika Olbrycht(na zdjęciu od lewej). 

Zawody odbywały się w jednostce LOK-u w Jastarni oraz w 
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. 

W pierwszym dniu przeprowadzony był test wiedzy 
morskiej, po którym drużyna ze Świdnicy uplasowała się na 
ósmym miejscu. Dzień drugi to konkurencje takie jak: pływa-
nie, rzut rzutką ratowniczą i strzelanie. Drużyna Dolnego Ślą-
ska po konkurencji w pływaniu utraciła ósme miejsce, lecz po 
strzelaniu odrobili straty i uplasowali się na piątym miejscu. 

W konkurencji, w której trzeba zawiązać 30 węzłów w 
czasie pięciu minut zajęli pierwsze miejsce i osiągnęli dwa 
najlepsze czasy zawodów. 

Pozostała tylko rzutka ratownicza, która odbywała się w bar-
dzo ciężkich warunkach wiał bardzo silny wiatr i zawodnicy 
mieli do dyspozycji nietypowy sprzęt (rzutkę), którego wcze-
śniej nie znali. Pomimo tego i w tej konkurencji drużyna ze 
Świdnicy odniosła sukces, bo zajęła trzecie miejsce, na którym 
ostatecznie ukończyła Mistrzostwa Polski w Marynistyce. 

Wieczorem, po zakończonych zawodach, organizato-

rzy zaprosili wszystkich uczestników na wspólna dyskotekę. W 
ostatnim dniu (01.06.2008r.) odbyła się uroczystość wręcze-
nia nagród dla drużyn i nagród indywidualnych. Pierwsze miej-
sce zdobyła drużyna z Kielc, drugie z Opola, a trzecie z Wrocła-
wia. 

Indywidualnie na 54 uczestni-
ków zawodnicy ze Świdnicy 
zajęli miejsca; Monika Olbrycht Monika Olbrycht Monika Olbrycht Monika Olbrycht 
7777., Radosław Bartosiński 11Radosław Bartosiński 11Radosław Bartosiński 11Radosław Bartosiński 11., 
Piotr Kowalik 17Piotr Kowalik 17Piotr Kowalik 17Piotr Kowalik 17., a Agata Zer-Agata Zer-Agata Zer-Agata Zer-
kakakaka 18. 

Warto dodać, że zawodnicy 
naszej drużyny zdobyli liczne 
wyróżnienia, np. w węzłach w 
kategorii kobiet drugie miejsce 
uzyskała Monika OlbrychtMonika OlbrychtMonika OlbrychtMonika Olbrycht z 
czasem 3,56, natomiast w ka-
tegorii mężczyzn drugie miej-
sce zajął Radosław BartosińskiRadosław BartosińskiRadosław BartosińskiRadosław Bartosiński 
z czasem 4,14, a w rzutce ra-
towniczej kobiet pierwsze miej-
sce przypadło Monice OlbrychtMonice OlbrychtMonice OlbrychtMonice Olbrycht,  
wśród mężczyzn trzecie miej-
sce Radosławowi Bartosińskie-Radosławowi Bartosińskie-Radosławowi Bartosińskie-Radosławowi Bartosińskie-
mumumumu. 

Po zawodach u zawodników z Dolnego Śląska pozostał niedo-
syt, ponieważ 2. miejsce przegrali o 29 punktów, a 1. o 98. 
Drużyna nie załamuje się jednak i postanawia w następnym 
roku wygrać i pokazać, kto jest naprawdę mistrzem!!!! 

Kolejny wielki sukces marynistówKolejny wielki sukces marynistówKolejny wielki sukces marynistówKolejny wielki sukces marynistów    

 Plaża, morze, góry, wspaniałe budowle. To były napraw-
dę piękne wakacje. Cudowne chwile szybko się jednak koń-
czą. 1- września i znów te same twarze, w murach szkolnych. 
Radość przekształca się w smutek. Chęć do życia zmienia się 
w codzienną monotonie. Aż w końcu pozytywny stan ducha 
przekształca się w coraz większe przygnębienie. To niesamo-
wite jak ten czas szybko płynie. 30 września to dzień do które-
go trzeba było podać temat prezentacji z języka polskiego. To 
straszne, żeby po tylu dniach „obijania się” trzeba było podjąć 
ważną decyzję w moim życiu... 

 Przerwa, dzwonek, hałas na korytarzu, ale i tak pomimo 

tego wszystkiego słyszę słowo- matura...! Wkurza mnie to 
ogromnie. Natłok pytań... z czego zdajesz? Uczysz się już ? 
Boisz się ? To dziwne, ale przecież  nie tak dawno zaczął się 
dopiero rok szkolny. Dni upływają w zawrotnym tempie. Nasz 
„kochany” Operon, „zlitował się” nad nami i mieliśmy dzięki 
temu próbną maturę na początku grudnia. Chwila odetchnie-
nia - Święta Bożego Narodzenia. Co z tego, jak drugiego stycz-
nia wróciliśmy już do szkoły. I na początku doznajemy szoku. 
Oddali nam próbne matury. Zaledwie dwie osoby z całej klasy 
uzyskały wyniki pozytywny. Wnioski, zebranie z rodzicami, cią-
głe narzekania nauczycieli, a także nieustanne gadanie: „pół 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Egzamin dojrzałości Egzamin dojrzałości Egzamin dojrzałości Egzamin dojrzałości ----    czyli wspomnienia tegorocznego maturzysty czyli wspomnienia tegorocznego maturzysty czyli wspomnienia tegorocznego maturzysty czyli wspomnienia tegorocznego maturzysty     
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(...) Nie rozumiem... Dlaczego nie lubisz tego miejsca? (...) Nie rozumiem... Dlaczego nie lubisz tego miejsca? (...) Nie rozumiem... Dlaczego nie lubisz tego miejsca? (...) Nie rozumiem... Dlaczego nie lubisz tego miejsca?     

 

 

Nie lubię tego miejsca, bo jest takie brudne, mimo czystych 
ścian. Ponure, choć nie jest to piwnica. Krótko mówiąc jest 
dziwne, bo nie jest podobne do szkolnego korytarza, a nim 
jest. 

Powietrze tutaj nie pachnie kredą, tablicą; niczym, co mogło 
by się wiązać z III Liceum. Atmosfera, czyli mieszanina wszyst-
kich gazów przypomina mi raczej smak przeciągu w koryta-
rzach pociągów najgorszej klasy; albo wiatr, który otruł ele-
gancki pan, przez biały podłużny rulonik w ustach.  Tu jest tak 
piekielnie duszno... Źle się czuje na przerwach, między wo-
sem, fizyką i historią. Nie rozmawiam, bo na ten czas wstrzy-
muje oddech.  

Nie jem-straciłam apetyt, napawam się dymem. Dlaczego? 
Ktoś kiedyś powiedział, że nic nie dzieje się bez przyczyny, tak 
też jest w tej sytuacji. Przyczyną jest kobieta o szarej skórze w 
czarnej, mglistej, długiej sukni, z kościstymi policzkami  i cu-
downym szkarłatem na ustach. Popielaty, gryzący dym, który 
oplata jej głowę, jest znakiem szczególnym w dowodzie osobi-
stym. Pomarszczona jak śliwka twarz wyraża ból, trochę przy-
pomina mi Penelopę w chwili, kiedy żegnała się z Odysem. Ma 
też cechy Lady Makbet, patrząc jej głęboko w oczy- widzę ma-
nipulantkę,  pozbawioną  skrupułów, bez moralnych wahań, 
pełną bezwzględności okrucieństwa i stanowczości. Budzi we 
mnie negatywne emocje, nie  mogłabym się z nią zaprzyjaźnić. 
Jest obrzydliwa! Słucham? Mylę się? Domyślam się, że dla 
„dorosłych” jest piękna, zalotna, nad wyraz kusząca, jak sam 
papieros. Z fajką w jednej ręce i wielkim barokowym kieszon-

kowym zegarem w drugiej; odlicza ile dni pozostało do wyho-
dowania cudownego stworzonka-raczka. Ma w sobie to „coś”, 
jest  enigmatyczna, złudna, powalająca, wyrafinowana. Zapew-
ne według was „dorosłych” jest podobna do Heleny –żony kró-
la Menelaosa; według mitologii, najpiękniejszej kobiety świata. 
Uwielbiacie ją, a ona lubi być adorowana. Najgorsze jest to, że 
jesteście gotowi umrzeć, czerpiąc z jej towarzystwa. 

Tylko, czy ktoś o tym wie? A może nie chce wiedzieć? Kiedy 
Pan/ Pani otwiera nieszczelne oczy porządnej kobiety, na ko-
rytarz wyfruwają toksyczne związki, które nie tylko szkodzą 
przyjaciołom zadymionej postaci, ale także nas zabijają. Nie-
wątpliwie, tym oto prostym sposobem, tworzy się grono bier-
nych palaczy. Martwię się, że ta kobieta ma charakter Ewy z 
raju, że jest zdolna skusić każdego do najgorszego; boję się, 
że trudno będzie się jej pozbyć, przez więź jaką nawiązała z 
nauczycielami. Niepokoi mnie fakt, że często tam zaglądają, 
zdaję się, że to się chyba nazywa uzależnieniem-tak bardzo 
nie lubię tego słowa.     

  

 

(...) Teraz już rozumiesz dlaczego nie lubię tego miejsca?  

Nie? Czytaj między wierszami. 

Tak? Proszę, pomóż mi.  

 

 

                                                                                                        
Ewelina Łukasik  

roku do matury, a ty jeszcze nic nie umiesz”. Ale nie przyjmo-
wałem się tym zbytnio, przecież w sobotę była studniówka. 
Świetna muzyka, wszyscy pięknie ubrani, nawet nauczyciele 
wydawali się mili. W końcu zaczynam się uczyć ! Co z tego, jak 
za kilka dni przecież miały być już ferie. Zauważyłem, że zmie-
niło się moje życie. Szkoła, korepetycje, angiel-
ski...., spanie. Powoli zauważam, że nie mam 
na nic czasu. Z każdym dniem miałem większy 
stres. W lutym musiałem zadeklarować przed-
mioty, z których zdaję maturę. Wybieram polski, 
angielski, WOS i matematykę rozszerzoną. 
Wiem, że przede mną wiele pracy. Z drugiej 
strony nie chcę zawieść rodziców, po prostu 
najbliższych. Z każdym dniem coraz większa 
presja. Byłem agresywny, zły, ale i także samot-
ny w chwilach najtrudniejszych. Przeprowadzi-
łem doświadczenie, poszedłem do szkoły i w 
ciągu 6 godzin lekcyjnych usłyszałem 123 razy 
słowa matura. Pomyślałem sobie, że musi być 
to jakaś fobia. Czy Ci ludzie nie mają o czym 
innym rozmawiać. Najśmieszniejsze, co również 
zauważyłem, to wyjazd „katolików” ( którzy na-
wet nie chodzą na religię) do Częstochowy. 
Końcówka roku szkolnego dla 3-klasistów to 
totalny „luzik” dla nich. 5,6,7,14, 26,29 maja 
tych dni chyba nie zapomnę nigdy. Na szczę-
ście wszystko już mam za sobą. 

 Co dzisiaj mogę radzić kolejnym maturzystom? Powinni 
już od początku września przygotowywać się do tego egzami-
nu. Czasu jest naprawdę bardzo mało. Im więcej pracy, tym na 
pewno będą lepsze efekty... Życzę powodzenia !!! 

 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Szeptem krzyczę - S.O.S 
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 Ósmego lutego w na-
szej szkole odwiedził nas 
bardzo miły gość. Z radosnym 
uśmiechem na twarzy Maciej 
Damięcki w małym skrócie 
opowiedział nam o swojej 
przeszłości i udzielił kilka 
małych rad dla przyszłych 
aktorów, które każdemu z nas 
mogą się przydać :) 

 

Magdalena Krytkowska: Magdalena Krytkowska: Magdalena Krytkowska: Magdalena Krytkowska: Wita-
my bardzo serdecznie w na-
szej szkole, jak to się stało, że 
odwiedził nas Pan w tym miej-
scu?  

 

Maciej Damięcki:Maciej Damięcki:Maciej Damięcki:Maciej Damięcki: Zaproszono 
mnie do waszej szkoły za 
pośrednictwem pewnej Pani, 
która organizuje takie spotka-
nia. Nie tylko opowiadam o 
pracy aktora, ale także to 
młodzież jest dla mnie inspi-
racją. 

 

M.K.: M.K.: M.K.: M.K.: Miło nam to słyszeć. 
Jakie było Pana dzieciństwo? 

 

M.D.: M.D.: M.D.: M.D.: Od dziecka byłem zapo-
znany z życiem na scenie teatralnej. Kiedy miałem sześć lat, ojciec 
zmarł, więc musiałem sam radzić sobie z matką. Nie miałem tak 
zwanego „bicza” nad sobą, toteż okres dzieciństwa był bardzo doro-
sły. Moim pierwszym filmem była „Tajemnica dzikiego szybu” także 
już w szkole występowałem w kabarecie „Hybrydy” 

 

M.K.: M.K.: M.K.: M.K.: Może mała rada dla tych, którzy chcieliby wybrać taką samą 
ścieżkę kariery jako aktorzy? 

 

M.D.: M.D.: M.D.: M.D.: Po prostu żeby się starali, często jest tak, że kiedy młody czło-
wiek mówi, że chciałby spełnić się w aktorstwie od ludzi nawet mu 
bliskich słyszy takie słowa: „daj spokój”. Nie biorą tego poważnie 
jako planu na przyszłość. Nikt nigdy nie mówił mi, co mam robić, jak 
grać tak samo i ja postępuje, ale miałem zawsze jedną radę dla 
syna, aby zawsze starał się mówić prawdę, żeby widzowie, widząc 
jak mówi „tekst”, odczuwali, że słowa te płyną prosto z duszy aktora, 
tak jakby były jego własnymi wymyślanymi w tym właśnie momencie, 
aby nie mówił tekstów wyklepanych na pamięć, ale dodawał do nich 
coś od siebie, wkładał w słowa serce i duszę. To jest według mnie 
solidna podstawa aktorska. 

 

M.K.: M.K.: M.K.: M.K.: Z tego, co nam Pan powiedział, widzimy, że bardzo Pan lubi 
swoją pracę, w jakich filmach Pan miał okazje grać? 

 

M.D.M.D.M.D.M.D.: Było ich bardzo dużo, przez życia aktora przewija się wiele 
scenariuszy, utkwiły mi w pamięci szczególnie: „Spotkanie w mroku” 
„Ludzie z pociągu” „Banda” „Stawka większa niż życie” i 
„Rzeczpospolita babska”. Tak  grałem w około100-150 filmach. 

 

M.K.: M.K.: M.K.: M.K.: To bardzo dużo, a czy 
miał Pan wśród nich swoją 
ulubioną rolę, w której Pan 
najlepiej się czuł? 

 

M.D.: M.D.: M.D.: M.D.: Człowiek dorasta cały 
czas, szczególnie aktor. Gdy 
sobie przypominam, jak kie-
dyś zagrałem rolę, teraz z 
nowym bagażem doświad-
czeń zrobiłbym to zupełnie 
inaczej. Szczególnie pamię-
tam rolę w filmie „Banda”. 
Grałem tam chłopca. Zagra-
nie tej postaci z „trudnej 
młodzieży” dało mi wiele. 
Bardzo trudno jest zagrać 
taką rolę, aby swoją grą prze-
mówić do tych osób, których 
to dotyczy. Największą satys-
fakcją dla mnie jest to, że 
zagrałem na tyle dobrze, że w 
takiej osobie wzbudziłem 
uczucie zastanowienia się 
nad sobą samym. 

 

M.K.: M.K.: M.K.: M.K.: Czy w każdej życiowej 
sytuacji pozostaje Pan opty-
mistą? Pomaga to bardzo w 
życiu? 

 

M.D.: M.D.: M.D.: M.D.: Jak bym nie był optymistą, to nigdy nie byłbym aktorem. Życie 
jest takie, że raz się jest na wozie, a raz pod wozem. Najważniejsze 
jest to, żeby nie zwątpić w siebie, ale także i w swój talent oraz cią-
gle brnąć do przodu. 

 

M.K.: M.K.: M.K.: M.K.: Mógłby nas Pan jeszcze poczęstować małym żarcikiem na 
koniec?;) 

 

M.D.: M.D.: M.D.: M.D.: Żarty mówione są całkiem inne od pisanych, ale spróbujmy; 

 

  Przychodzą rodzice po synka do przedszkola 

 Patrzą, a tu nikogo nie ma.   

 Tylko Jasiu siedzi w kącie i popłakuje 

 Mama pyta Jasia -Synku, co się stało, gdzie są wszyscy? 

 -Bo Pani powiedziała, że ten, kto nie zrobi kupki, nie wyjdzie 
na spacer -  chlipie Jaś. 

 - I co nie mogłeś zrobić?- Pyta mama. 

 -Nie, zrobiłem, ale Grześ mi ukradł ;( 

 

M.K.: M.K.: M.K.: M.K.: Dziękujemy za poświęcenie nam Pana cennego czasu;) 

 

      Nadia 

     Magdalena Krytkowska 

,,Z optymizmem przez życie”,,Z optymizmem przez życie”,,Z optymizmem przez życie”,,Z optymizmem przez życie”    
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Możesz pomóc swojemu mózgowiMożesz pomóc swojemu mózgowiMożesz pomóc swojemu mózgowiMożesz pomóc swojemu mózgowi    

Szałwia, orzechy i lecytyna. Szałwia, orzechy i lecytyna. Szałwia, orzechy i lecytyna. Szałwia, orzechy i lecytyna.     

Pamięć poprawiają orzechy, lecytyna oraz tabletki z wyciągiem z 
szałwii.  Szałwia blokuje enzym rozkładający acetylocholinę, sub-
stancję przenoszącą informacje między neuronami, nie powodując 
skutków ubocznych. Lecytyna wspiera procesy zapamiętywania, 
szczególnie dużo  jest  jej w żółtku jaj, a orzechy? Włoskie, laskowe, 
pistacjowe – warto je mieć pod ręką w czasie nauki. Są smaczne, a 
przy okazji aktywizują mózg. Nie zwlekaj.Nie zwlekaj.Nie zwlekaj.Nie zwlekaj.    

    Parę rad dla zwlekających: Parę rad dla zwlekających: Parę rad dla zwlekających: Parę rad dla zwlekających:  

• Zawsze zaczynaj pracę od odrobienia 
najtrudniejszych zadań 

• Naucz się technik skutecznego zarzą-
dzania czasem- to działa! 

• Odłóż wypoczynek na później, gdy wy-
konasz już wszystko co masz do zrobienia 

• Nagradzaj się za wykonaną pracę. 

• Najefektywniej pracuje się w systemie: 
godzina koncentracji, 10 minut relaksu. 
Wypracuj własny sposób na efektywność. 

• Szukaj motywacji, miej przed oczami 
cel nauki. Obraz tego kim chcesz być, do czego zmierzasz, w czym Ci 
pomoże ta wiedza. 

• Na czas trwania nauki wyłącz telefon, komunikatory, telewizor – 
to pozytywnie wpłynie na Twoją zdolność skupienia się. 
Najlepsza rada – cokolwiek masz do zrobienia- zacznij teraz. Nie 

zwlekaj. Zwlekanie rodzi niedbałość.    
Staraj się być skupionym:Staraj się być skupionym:Staraj się być skupionym:Staraj się być skupionym:  

• Rób jedną rzecz naraz i miej świadomość tego co robisz 

• Postaraj się odizolować od czynników zewnętrznych ( np. hała-
su ) 

• Kontroluj swoje myśli, mają one 
skłonność wybiegania ku innym zagad-
nieniom 

Nigdy nie nastawiaj sie negatywnie. Nie 
myśl o tym, co złego może Cię spotkać. 
Nie przestawaj wierzyć w swoje możliwo-
ści. Najczęściej spotyka Cię to o czym 
myślisz, więc oczekuj  pozytywnych wyni-
ków swojej pracy i bądź pogodny. 

 

Nie zapomnij o śnie Nie zapomnij o śnie Nie zapomnij o śnie Nie zapomnij o śnie     

W połowie października tygodnik 
"Nature" informował, że sen działa jak 
komputerowa komenda "zapisz". Amery-
kańscy badacze mózgu sprawdzili to, 

ucząc stu młodych mężczyzn pewnej sekwencji stukania palcami. 
Potem w różnych momentach dnia sprawdzali, kto potrafi ją powtó-
rzyć. Wieczorem panowie mieli już z tym poważne kłopoty. Wystar-
czyło jednak kilka godzin snu, by pamięć wróciła. A wyniki były nawet 
lepsze niż poprzedniego dnia!    

Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak bardzo jesteśmy bliscy prze-
kroczenia progu, za którym nasz mózg można będzie modelować 

tak, jak chirurgia plastyczna modeluje nasze ciało.  

Maleńka tabletka, zastrzyk lub miniaturowy procesor 
wszczepiony bezpośrednio do mózgu i już jesteśmy mądrzejsi, bar-
dziej utalentowani, zdrowsi, sympatyczniejsi, spokojniejsi lub bar-
dziej energiczni. Nasz wzrok niczym noktowizor widzi wszystko w 
absolutnej ciemności, a słuch jest dużo wrażliwszy niż słuch nieto-
perza. O bólu, stresie czy depresji zapominamy raz na zawsze… 

Do niedawna takie sytuacje zdarzały się jedynie w filmach 
fantastycznych. Bo do niedawna inżynieria genetyczna była jedynie 
naukową ciekawostką. Dziś jadamy warzywa przekształcone gene-
tycznie, a klonowanie zwierząt i ludzi jest już faktem. A wszystko to 
wydaje się niewinną igraszką w porównaniu z eksperymentami do-
konywanymi w laboratoriach naukowców. Myślę o manipulacjach 
dokonywanych na naszym mózgu. Theodore Berger, profesor inży-
nierii biochemicznej z Centrum Neuroinżynierii w Los Angeles, opra-
cował wraz ze swoim zespołem specjalny procesor. Wszczepiony w 
mózg może wykonywać za pomocą siatki krzemowych neutronów 
część jego pracy i wzmacniać w sposób znaczący naszą pamięć. 
Wbrew wszelkim zakazom, "ktoś" już wszczepił taki chip szczurom 
i... chip zadziałał. 

Warto przy tym pamiętać, że mechanizm pracy mózgu 
szczura jest niemal identyczny jak u człowieka. Poza wszystkim, chip 
jest tak mały, że bez trudu można go wszczepić przez nos każdemu. 
Eksperymenty potwierdziły, że jeżeli człowiekowi skłonnemu do de-
presji powtarza się serię słów o bardzo smutnym znaczeniu, to uak-
tywnia się w jego mózgu zawsze ten sam punkt, w ośrodku zwanym 
jądrami migdałowymi. Gdyby więc agencje prowadzące nabór pra-
cowników otrzymały urządzenia do obrazowania mózgu, osoby de-
presyjne nie potrafiłyby ukryć przed pracodawcą swoich skłonności i 
automatycznie byłyby spychane na margines społeczeństwa. Już 
teraz równie skutecznie można wykryć, za pomocą badań w syste-
mie FMRI, skłonność do zachowań agresywnych i wrodzony lęk 

przed podejmowaniem decyzji obarczonych Badania przyniosły też 
inny, nieoczekiwany efekt. Okazało się, że mózg groźnych morder-
ców różni się zasadniczo od mózgu normalnych ludzi. Chcąc być 
konsekwentnym, należałoby więc uniewinnić wszystkich morderców! 
Ich okrucieństwo jest bowiem swoistym wybrykiem natury, który - 
jak się okazuje - można skorygować. Skuteczny lek przeciw agresji 
już nawet istnieje. Nazywa się Ritalin i podawany od najmłodszych 
lat, zapobiega reakcjom agresywnym. Niedawno w USA wybuchła z 
tego powodu afera. Otóż w kilku szkołach "dla trudnej młodzieży" 
podawano Ritalin bez wiedzy pacjentów. Wprawdzie stłumił agresyw-
ne zachowania, ale przy okazji absolutnie zmienił osobowość nasto-
latków.  

Najbardziej przerażające jest to, że nasz mózg tak łatwo 
daje się modelować! Bez trudu da się go trwale wyciszyć lub uczynić 
niezmiernie agresywnym. Albo tak wzmocnić funkcję zapamiętywa-
nia, że nie potrafimy zapomnieć niczego. Można go zmusić do wyko-
nywania określonych czynności wbrew jego wewnętrznym nawykom, 
a także połączyć z komputerem - choć jeszcze w sposób daleki od 
doskonałości. Z tego, co w tej chwili wiemy, mózg nie ma w sobie 
żadnych systemów obronnych przed takimi zabiegami. Wydaje się 
być organem bez tożsamości, zupełnie obojętnym na to, jakimi się 
go nasyca zdolnościami, gotowym do zaakceptowania dosłownie 
wszystkiego. 

  Straszne? Owszem, ale jest w tym też iskierka na-
dziei. Otóż do Instytutu Neurologii w klinice Pasteura w Paryżu trafił 
pacjent, którego mózg się jawnie zbuntował. Podczas badań FMRI 
odmówił współpracy po pięciu minutach. Od tego momentu zacho-
wywał się tak, jakby był martwy! Sprawdzono maszynę - żadnej awa-
rii. Przebadano konwencjonalnie pacjenta - 
żadnych anomalii. A mózg nadal nie okazy-
wał znaku życia! Jest więc nadzieja, że kiedy 
zaczną nas masowo zamieniać w cyborgi, 
przynajmniej mózg stanie w obronie czło-
wieka.  

,,Przemienieni w cyborgi ‘’,,Przemienieni w cyborgi ‘’,,Przemienieni w cyborgi ‘’,,Przemienieni w cyborgi ‘’    
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,,KAŻDA AKTYWNOŚĆ WZMACNIA NIE TYLKO CIAŁO ,,KAŻDA AKTYWNOŚĆ WZMACNIA NIE TYLKO CIAŁO ,,KAŻDA AKTYWNOŚĆ WZMACNIA NIE TYLKO CIAŁO ,,KAŻDA AKTYWNOŚĆ WZMACNIA NIE TYLKO CIAŁO ––––    PSYCHIKĘ TEŻ”PSYCHIKĘ TEŻ”PSYCHIKĘ TEŻ”PSYCHIKĘ TEŻ”    

Redakcja Przeciągu: Skąd twoje zainteresowanie tym spor-Skąd twoje zainteresowanie tym spor-Skąd twoje zainteresowanie tym spor-Skąd twoje zainteresowanie tym spor-
tem?tem?tem?tem?    

Aleksander Pankiewicz: Z… nudów. Kilka lat temu mieszkałem 
obok hali, nic nie robiłem ciekawego. Postanowiłem zacząć 
trenować. Obecnie mieszkam dalej, więc muszę dojeżdżać. 
Nie stanowi to jednak dla mnie problemu. 

 

RP: Akrobatyka jest ogromnie  absorbująca?: Akrobatyka jest ogromnie  absorbująca?: Akrobatyka jest ogromnie  absorbująca?: Akrobatyka jest ogromnie  absorbująca?    

AP: Ćwiczę od pierwszej klasy gimnazjum, czyli już cztery lata. 
Sześć razy w tygodniu mam treningi. Wolne mam tylko nie-
dziele. Codziennie 2,5 godziny z życia wyjęte. To całkiem spo-
ro. 

 

RP: To duże poświęcenie z twojej strony. Rozumiemy, że nie : To duże poświęcenie z twojej strony. Rozumiemy, że nie : To duże poświęcenie z twojej strony. Rozumiemy, że nie : To duże poświęcenie z twojej strony. Rozumiemy, że nie 
wiele masz czasu na odpoczynek.wiele masz czasu na odpoczynek.wiele masz czasu na odpoczynek.wiele masz czasu na odpoczynek.    

AP: Faktycznie, ale na spotkanie z przyjaciółmi zawsze znajdę 
czas. Generalnie do życia nastawiony jestem pozytywnie. 

 

RP: Jak udaje Ci się dzielić swój czas między naukę, a pasje? Jak udaje Ci się dzielić swój czas między naukę, a pasje? Jak udaje Ci się dzielić swój czas między naukę, a pasje? Jak udaje Ci się dzielić swój czas między naukę, a pasje?     

AP: Bywa ciężko, lecz mi się udaje. To mój wielki sukces. Wyni-
ki w szkole nie przekładają się na ilość treningów. Przecież 
można nic nie robić i kiepsko się uczyć. Można także uprawiać 
sport i dobrze sobie radzić. 

    

RP: Czy wiążesz przyszłość z akrobatyką?Czy wiążesz przyszłość z akrobatyką?Czy wiążesz przyszłość z akrobatyką?Czy wiążesz przyszłość z akrobatyką?    

AP: Ciężko powiedzieć. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, ale 
jeszcze mam trochę czasu. Zobaczymy, co życie przyniesie. 
Jestem otwarty na różne propozycje. 

    

RP:Akrobatyka kojarzy z saltami i skokami na trampolinie. Nie :Akrobatyka kojarzy z saltami i skokami na trampolinie. Nie :Akrobatyka kojarzy z saltami i skokami na trampolinie. Nie :Akrobatyka kojarzy z saltami i skokami na trampolinie. Nie 
masz lęku wysokości?masz lęku wysokości?masz lęku wysokości?masz lęku wysokości?    

AP: Nie boję się, gdym tak było to bym nie ćwiczył. Warto wal-
czyć z własnymi słabościami! 

Zresztą uważam, że każda aktywność wzmacnia nie tylko ciało 
– psychikę też.. 

 

 

Rozmawiały: Anna Buczkowska, Magdalena Krytkowska 

Serce do walki przydaje się zarówno na Serce do walki przydaje się zarówno na Serce do walki przydaje się zarówno na Serce do walki przydaje się zarówno na     
boisku, jak i w życiu codziennym.boisku, jak i w życiu codziennym.boisku, jak i w życiu codziennym.boisku, jak i w życiu codziennym.    

    
Udowodniono, że osoby z predyspozycjami do sportu 

wyróżniają się w grupie, choć niekoniecznie ma to związek z 
ich wyczynami sportowymi. Jeśli bardzo aktywnie ćwiczą, 
owszem, da się je rozpoznać po smukłej sylwetce, sprężystych 
ruchach, muskulaturze. To często fizyczne bonusy wynikające 
z uprawiania sportu. Jednakże zajmowanie się jakimś sportem 
ma jeszcze inne ważne zalety: poprawia samopoczucie, a tak-
że wzmacnia wiele cech charakteru, które są bardzo przydat-
ne w życiu, np. wytrwałość, dzięki której udaje się realizować 
marzenia, wiarę w zwycięstwo, umiejętność współpracy inny-
mi. Oto, dlaczego warto tę sportową żyłkę pielęgnować w so-
bie i wzmacniać. 
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Redakcja Przeciągu: Kiedy zaczęłaś trenować?Redakcja Przeciągu: Kiedy zaczęłaś trenować?Redakcja Przeciągu: Kiedy zaczęłaś trenować?Redakcja Przeciągu: Kiedy zaczęłaś trenować?    

Angelika Janasz: Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się 6 
lat temu. Dzięki mojemu bratu. To on poszedł pierwszy na tre-

ning, opowiadał 
mi, zaintereso-
wałam się tym. 
Postanowiłam 
później do niego 
dołączyć. 

 

RP: Czy ze wzglę-RP: Czy ze wzglę-RP: Czy ze wzglę-RP: Czy ze wzglę-
du na swoje osią-du na swoje osią-du na swoje osią-du na swoje osią-
gnięcia czujesz gnięcia czujesz gnięcia czujesz gnięcia czujesz 
się lepsza od się lepsza od się lepsza od się lepsza od 
innych?innych?innych?innych?    

AJ: Nie! Prywatne 
jestem osobą 
bardzo skromną. 
Nie trenuję dla 
medali, lecz dla 
przyjemności. 
Lubię te ćwicze-
nia. Przede 
wszystkim robię 
to dla siebie. 
Przyzwyczaiłam 
się. Dla mnie to 
normalność. 

    

RP:Czy inaczej RP:Czy inaczej RP:Czy inaczej RP:Czy inaczej 
traktują cię ró-traktują cię ró-traktują cię ró-traktują cię ró-
wieśnicy? Masz u wieśnicy? Masz u wieśnicy? Masz u wieśnicy? Masz u 
kogoś fory?kogoś fory?kogoś fory?kogoś fory?    

AJ: Nie jestem 
wyróżniana. Sporadycznie koledzy lub koleżanki z klasy pro-
szą, aby pokazać im jakiś chwyt. Jest normalnie. 

    

RP: Przez to, że trenujesz sztuki walki w swoim życiu czujesz RP: Przez to, że trenujesz sztuki walki w swoim życiu czujesz RP: Przez to, że trenujesz sztuki walki w swoim życiu czujesz RP: Przez to, że trenujesz sztuki walki w swoim życiu czujesz 
się bezpieczniej?się bezpieczniej?się bezpieczniej?się bezpieczniej?    

AJ: To może pomóc. Zastanawiam się czasami, co by było, 
gdyby ktoś mnie zaatakował na ulicy. Ciężko jest to przewi-
dzieć. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na zawodach. W cza-
sie sparingu nad tym panujemy. Ja podchodzę do rywalizacji 
spokojnie. Wygram lub nie. W czasie ataku walczymy jednak o 
własne życie. 

    

RP:Masz jakieś kontuzje?RP:Masz jakieś kontuzje?RP:Masz jakieś kontuzje?RP:Masz jakieś kontuzje?    

AJ: Nie mam.Taekwondo nie jest brutalną dyscyplina sportu. 
Staramy się w klubie na siebie uważać. Liczy nasze się bezpie-
czeństwo. 

 

RP: Masz ochotę, gdy ktoś Cię ogromnie zdenerwuje, wykorzy-RP: Masz ochotę, gdy ktoś Cię ogromnie zdenerwuje, wykorzy-RP: Masz ochotę, gdy ktoś Cię ogromnie zdenerwuje, wykorzy-RP: Masz ochotę, gdy ktoś Cię ogromnie zdenerwuje, wykorzy-
stać swoje umiejętności? Po prostu rozwiązać problem za po-stać swoje umiejętności? Po prostu rozwiązać problem za po-stać swoje umiejętności? Po prostu rozwiązać problem za po-stać swoje umiejętności? Po prostu rozwiązać problem za po-
mocą pięści? mocą pięści? mocą pięści? mocą pięści?     

AJ: Mówię, lecz na żarty. Tak naprawdę nigdy bym tak nie zro-
biła. Jestem spokojna i trudno wyprowadzić mnie z równowagi. 
Z nikim się nie biłam, sprzeciwiam się agresji. 

 

RP: Jak dajesz sobie radę ze szkołą.RP: Jak dajesz sobie radę ze szkołą.RP: Jak dajesz sobie radę ze szkołą.RP: Jak dajesz sobie radę ze szkołą.    

AJ: Czasami jest ciężko pogodzić ze sobą szkołę i treningi. 
Chociaż jest mi chwilami trudno to na ogół patrze na życie 
pozytywnie. Jak jest jakiś sprawdzian, to się uczę, bo trzeba… 

    

RP: Twoje Największe marzenie… pozasportowe oczywiście?RP: Twoje Największe marzenie… pozasportowe oczywiście?RP: Twoje Największe marzenie… pozasportowe oczywiście?RP: Twoje Największe marzenie… pozasportowe oczywiście?    

AJ: Jest ich wiele. Chciałabym być teraz dwa lata starsza i po-
tem się nie starzeć. Mógłby czas się wtedy zatrzymać. To nie-
stety niemożliwe. Ale sport to moja tajna broń na utrzymanie 
lepszej kondycji, a także i na późniejsze starzenie się :P 

 

Rozmawiały: Anna Buczkowska, Magdalena Krytkowska 

ANGELIKA JANASZ – klasa I d 

TAEKWONDO 

 

 Angelika zaczęła trenować w klubie TAEKWONDO „Gryf” 
Świdnica w roku 2003, a jej trenerem jest Waldemar Zdebski. Star-
tuje w walkach ciągłych, czyli kategorii zamykającej zmagania za-
wodników w dwóch półtoraminutowych rundach. Mimo młodego 
wieku zawodniczka zdobyła wiele prestiżowych nagród na licznych 
zawodach: III miejsce podczas Mistrzostw Polski Kadetów – Opole 
2005, III miejsce w Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski w roku 2007, I miejsce uzyskała w roku 2008 w Ostródzie na 
Mistrzostwach Polski Juniorów (w konkurencji walki ciągłe), a także 
podczas tych samych zawodów III miejsce (w konkurencji walki prze-
rywane). 

Aleksander Pankiewicz – klasa Id 

AKROBATYKA SPORTOWA 

 

Trenuje akrobatykę sportową w klubie MKS „Polonia” pod okiem 
Piotra Moasa od 2004 roku. Reprezentuje klub i największe sukce-
sy osiąga w czwórkach męskich. Jego niewątpliwe sukcesy, poparte 
ciężką pracą, wynikają z umiejętności pracy zespołowej. Olek naj-
bardziej ceni sobie: I miejsce wywalczone w roku 2005 podczas 
Międzynarodowego Turnieju w Akrobatyce Sportowej w Świdnicy, II 
miejsce uzyskane podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Bielsku-
Białej w roku 2007 (w grupie wiekowej 12 – 19 lat) oraz III miejsce 
zdobyte na Mistrzostwach Europy w Holandii w 2007 roku (w grupie 
wiekowej 11-16 lat). 

  

,,SPORT TO MOJA TAJN,,SPORT TO MOJA TAJN,,SPORT TO MOJA TAJN,,SPORT TO MOJA TAJNA BROŃ”A BROŃ”A BROŃ”A BROŃ” 

Biogramy sportowców III LO 
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Pewnego poranka mongolski wódz DŜingis-Chan 
wyruszył ze swą świtą na łowy. Rycerze wieźli strzały i łu-
ki, a DŜingis-chan trzymał na ramieniu swego ulubionego 
sokoła, który był lepszy i zwinniejszy od najszybszej strzały, 
poniewaŜ potrafił się 
wzbić ku niebu i zoba-
czyć to, czego nigdy nie 

ujrzy człowiek. 

Jednak mimo starań 
niczego nie upolowano. 
Zniechęcony DŜingis-
Chan zawrócił w stro-
nę obozowiska. Nie 
chcąc wyładować zło-
ści na swoich towarzy-
szach, odłączył się od 

grupy i jechał samotnie. 

Myśliwi spę-
dzili w lesie więcej cza-
su, niŜ zamierzali, dla-
tego chan umierał ze 
zmęczenia i pragnienia. Upalne lato sprawiło, Ŝe powysycha-
ły i nigdzie nie moŜna było znaleźć wody, aŜ tu nagle cud! 
Zobaczył przed sobą spływającą po kamieniach struŜkę wo-

dy. 

Szybko zdjął z ramienia sokoła, wyjął srebrny kielich, który 
zawsze nosił przy sobie, długo czekał, aŜ się napełnił, lecz 
gdy zbliŜył go do ust, podleciał sokół, chwycił naczynie i od-

rzucił je na bok. 

Chan wpadł we wściekłość. Jednak było to jego ulu-
bione zwierzę, pewnie teŜ było spragnione. Podniósł więc 
kielich i znów zaczął napełniać go wodą. Gdy naczynie za-
pełniło się do połowy, sokół ponownie zaatakował pana i 

wylał wodę.  

DŜinkis-Chan kochał swojego sokoła, ale wiedział, Ŝe w Ŝad-

nym razie nie moŜe pozwolić na taki despekt.  

Tym razem wyjął z pochwy szablę, podniósł kielich i 
znów zaczął go napełniać, patrząc na źródło i jednocześnie 
pilnie obserwując sokoła. Kiedy nabrał wystarczająco duŜo 

wody by się napić, sokół znów podleciał. Chan jednym pchnię-

ciem szabli przeszył jego miecz. 

Jednak struŜka wody wyschła. Chanowi tak bardzo chciało 
się pić, Ŝe wdrapał się na 
skałę w poszukiwaniu 
źródła. Ku swemu zdzi-
wieniu rzeczywiście zna-
lazł małe oczko wodne, 
ale na jego dnie leŜał 
zdechły wąŜ, jeden naj-
bardziej jadowitych, ja-
kie Ŝyły na tych tere-
nach. Gdyby napił się 
wody ze źródła, niechyb-
nie przeniósłby się na 

tamten świat.  

Chan wrócił do obozu z 
martwym sokołem w 
dłoniach. Kazał odlać w 
złocie podobiznę ptaka i 
na jednym jego skrzydle 

wyryć taki napis: ,,Nawet , gdy przyjaciel działa wbrew to-
bie, wciąŜ jest twoim przyjacielem”. Na drugim kazał napi-
sać: ,,KaŜdy czyn dokonany w gniewie jest skazany na klę-

skę” 

     

P. Coelho fragment ksiąŜki „Być jak płynąca rzeka” 

SokółSokółSokółSokół    

Opowiadanie o zwykłej codzienności, rozważania estetyczne, 
obserwacje natury ludzkiej, twórczość czysto literacka…Być 
jak płynąca rzeka jest wyborem krótkich, lecz głębokich tek-
stów, które pozwolą jak nigdy dotąd poznać myśli i obraz 
świata widziany oczami sławnego autora, Paula Coelho – jest 
on z jednym z popularniejszych pisarzy naszych czasów. Na 
świecie sprzedano 75 milionów egzemplarzy jego książek. 
Pisarz otrzymał wiele prestiżowych nagród międzynarodo-
wych. Warto zajrzeć do tej lektury, kiedy np. zaczniemy się 
nudzić na wakacjach…jest to niepowtarzalna szansa napawa-
nia się wyważonym i pełnym refleksji spojrzeniem na życie…. 
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Człowiek szepnął "BoŜe, przemów do mnie..." 
i ptak zaśpiewał... 
ale człowiek nie usłyszał go. 
 
Człowiek krzyknął "BoŜe, przemów do mnie!..." 
i grzmot przeciął niebiosa... 
ale człowiek nie usłyszał. 
 
Człowiek rozejrzał się wokół i powiedział 
"BoŜe spraw, abym zobaczył Ciebie..." 
i gwiazda zabłysła na niebie... 
ale człowiek nie zauwaŜył tego. 
 
Wtedy człowiek wykrzyknął "BoŜe, pokaŜ mi cud..." 
i narodziło się dziecko... 
ale człowiek nie pojął tego. 
 
Wtedy człowiek krzyknął w desperacji 
"BoŜe, dotknij mnie i spraw abym poczuł Twoją obecność..." 
i przyszedł Bóg, i dotknął człowieka... 

...lecz człowiek odgonił motyla. 

 

El Camino de Santiago  
Czyli droga św. Jakuba  
 

Co to jest camino? Po hiszpańsku camino znaczy droga, Santiago to Święty Jakub (św. Jakub Większy apostoł, który trwał przy 
Jezusie i dzielił się z innymi swoim trzyletnim doświadczeniem z ludźmi mieszkającymi na terenie dzisiejszej Hiszpanni). Cami-
no de Santiago istnieje od ponad 1000 lat i jest jednym z najważniejszych szlaków chrześcijańskich obok szlaków do Jerozoli-
my i Rymu.  Jest to szlak, a w zasadzie szlaki na terenie całej Europy prowadzące do przypuszczalnego grobu apostoła, obro-
słego katedrą i miastem Santiago de Compostela.  W drogę do Santiago można wybrać się w zasadzie z każdego miejsca w 
Europie. 

 Dawniej pielgrzymowanie miało przede wszystkim charakter religijny. W wiekach średnich pielgrzymo-
wano dla umocnienia wiary, odbycia pokuty, spełnienia złożonego ślubowania, by prosić o uzdrowienie 
lub w celach dziękczynnych. Także wzorce zachowań rycerskich obowiązujące w średniowiecznej Euro-
pie nakazywały czczenie miejsc świętych. Ale również miasta i parafie wysyłały pielgrzymów w intencji 
ważnej dla danej społeczności np. prosząc o koniec suszy.(Kiedyś pokutował tamtędy m.in Karol Wielki) 

 Tradycyjnie drogę rozpoczynano od progu własnego domu. W XIV wieku, szczytowym okresie popularno-
ści trasy, każdego roku spotykało się na szlaku ponad milion osób. Szlakiem tym pielgrzymują ludzie z 

całej Europy, a najbardziej popularną częścią szlaku jest tzw. droga francuska, rozpoczynająca się w Pirenejach na granicy 
francusko-hiszpańskiej, o długości około 800 km. W tym przypadku pokonując pieszo 20-30 km dziennie potrzeba około 32 
dni na dotarcie do celu. 

Szlak można przebyć odcinkami rowerem lub konno. Oznaczany jest żółtymi muszlami, po drodze można zatrzymać się w jed-
nym z wielu schronisk dla podróżujących za okazaniem specjalnej legitymacji (credencial del peregrino) można przespać się, 
umyć a także przygotować sobie ciepły posiłek za darmo. Ludzie pielgrzymują zazwyczaj pojedynczo w jedno lub dwuosobo-
wych grupach, większe grupy są rzadko spotykane. Pielgrzymujący znaczą swój bagaż lub siebie muszlą-symbolem św. Jakuba. 
Niektórzy nie kończą swojej wędrówki w Santiago de Compostela, podążają dalej jeszcze około 100km nad wybrzeże oceanu 
Atlantyckiego, do miejscowości Fisterra, dawniej w Średniowieczu uważano to miejsce za koniec świata. Stąd właśnie pocho-
dzi najpowszechniejszy symbol Drogi św. Jakuba - muszla. Tradycyjnie pali się tu pielgrzymujące szaty oraz obmywa się wodą z 
oceany zostawiając za sobą dawne życie, a rozpoczynając nowe.  

W odróżnieniu od znanych w Polsce pielgrzymek pieszych (do Częstochowy czy Kalwarii), Droga św. Jakuba przeznaczona jest 
dla pielgrzymów indywidualnych lub małych grup, bez względu na wyznanie i narodowość, chcących doświadczyć w drodze 
ciszy i duchowej przemiany. 

Nadia 
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W natłoku kiczu Rubika i Mandaryny oraz W natłoku kiczu Rubika i Mandaryny oraz W natłoku kiczu Rubika i Mandaryny oraz W natłoku kiczu Rubika i Mandaryny oraz 
uwielbiającej skandale Dody Ania Dąbrow-uwielbiającej skandale Dody Ania Dąbrow-uwielbiającej skandale Dody Ania Dąbrow-uwielbiającej skandale Dody Ania Dąbrow-
ska to po prostu muzyczny diament. I to w ska to po prostu muzyczny diament. I to w ska to po prostu muzyczny diament. I to w ska to po prostu muzyczny diament. I to w 
pełnym tego słowa znaczeniu. Po dwóch pełnym tego słowa znaczeniu. Po dwóch pełnym tego słowa znaczeniu. Po dwóch pełnym tego słowa znaczeniu. Po dwóch 
latach przerwy piękna Pani znów będzie nas latach przerwy piękna Pani znów będzie nas latach przerwy piękna Pani znów będzie nas latach przerwy piękna Pani znów będzie nas 
hipnotyzować swoim delikatnym, kobiecym hipnotyzować swoim delikatnym, kobiecym hipnotyzować swoim delikatnym, kobiecym hipnotyzować swoim delikatnym, kobiecym 
wokalemwokalemwokalemwokalem. 

Początki Dąbrowskiej były naprawdę trudne  
i rozpoczęły się w mało ambitnym programie 
Polsatu „Idolu ’’. Zarzucano jej  wtedy nudę i 

brak energii. Pomimo tego tylko jej z ogromu  
osób tam występujących udało  się stworzyć 
unikalny styl śpiewania. 

Triumfatorka pierwszej edycji Alicja Janosz 
przepadła na Jajecznicy -   mało oryginalnym 
utworze z cyklu: jak szybko  wykończyć bied-
nego słuchacza.  Wiem bo katowałam się 
nim prawie 2 godziny! Tragedia! O innych 
równie udanych pomysłach panny Janosz 
lepiej nie wspominać. Kreowana przez me-
dia na polską Janis Joplin Ewelina Flinta nie 
odnalazła się na polskim rynku muzycznym. 
Co prawda pierwszy singiel „Żałuję” nuciły 
rzesze rodaków, ale na udanym debiucie się 
skończyło. Maciej Silski spełnij swoje naj-
większe marzenie i nagrał singiel . Niestety 
poza You tube nie można go nigdzie posłu-
chać. Z ostrego rockmana  przeistoczył się w 
kulturalnego chłopca. Krzysztof Zalewski 
heavy metalowiec przez szereg lat  walczył  z 
szefami radiostacji. Nie spodobał się preze-
som  BMG i kontrakcie płytowym może zapo-
mnieć . 

Charakterystyczny kobiecy głos , melodyjna 
muzyka,  liryczne słowa z przesłaniem  to 
wszystko razem tworzy rewelacyjny , nastro-
jowy  klimat , a przede wszystkim bardzo 
dobrą płytę Dąbrowskiej. Wokalistka ta  nie 
była nigdy w tak dobrej artystycznej formie.  
Wcześniej nie pojawiła   tak interesująca  
muzyka w znakomitych aranżacjach. 

Piosenki Ani chociażby CzekamCzekamCzekamCzekam , Zostań Zostań Zostań Zostań  są 
godne uwagi i na najwyższym światowym 
poziomie. Tematyka albumu prozaiczna - 
nieszczęśliwa miłość. Któż z nas jej nie prze-
żywał? Mimo to artystka  nie nagrała banal-
nych kompozycji , lecz interesujące. Ania 
Dąbrowska to nie tylko piosenkarka  , pia-
nistka . Także kompozytorka tekstów i poet-
ka potrafiąca przelać swe myśli ,pragnienia 
na papier. 

Krążek trochę refleksyjny , melancholijny  
posiadający jednak iskierkę nadziei. 

Dopracowany w każdym calu , perfekcyj-
ny .Nie znalazłam  na nim żadnego słabego 
utworu. To jego  wielki atut. Płyta idealna  
nie tylko na  samotne jesienne wieczory.  
Warto poświęcić na nią czas w każdą pogo-
dę. Niestety trwa to zdecydowanie za krótko. 
To jedyny minus.  

Wszyscy cholerycy powinni szybko  zapoznać 
się nie z lekarzem bądź farmaceutą ,  a wła-
śnie  z  tym albumem. Dyplomowany psycho-
log kliniczny , czyli Ania koi nasze stargane 
nerwy swoimi dźwiękami. I robi to świetnie , 
pozwala się zrelaksować , odprężyć. Chylę 
czoła przed twórczynią   i proszę o więcej. W 
skrócie    Kilka historii na ten sam temat Kilka historii na ten sam temat Kilka historii na ten sam temat Kilka historii na ten sam temat –––– 
rewelacja, bosko. 

Anna Buczkowska 

Kobieta Anioł 

Dixon 37 „Lot na całe życie”Dixon 37 „Lot na całe życie”Dixon 37 „Lot na całe życie”Dixon 37 „Lot na całe życie”    

Właściwie to ta płyta teoretycznie miała 
wszystko, co trzeba, żeby stać się tzw. wyda-
rzeniem roku. Dixon 37 to ekipa pochodząca 
z dwóch warszawskich dzielnic:  Mokotów-
Ursynów. Płyta wyszła, no nie oszukujmy się, 
nawet Ci najbardziej zawistni muszą przy-
znać, że PROSTO, to nie byle co, ale szano-
wana wytwórnia. Na płycie znaleźli się znani 
raperzy: Włodi (Molesta Ewenement), Pono 
(Zip/Zipera), Wilku i Bilon (Hemp Gru), Mio-
du (Jamal), Wigor (Morwa) oraz Dj`e : Gru-
baz, Technik, Dobry Chłopak. No więc, o co 
kaman? Cóż, płyta jest mało ciekawa, nie 
mówi o niczym nowym, dużo narzekania i 
nawijania bez ładu i składu. Bity? Jedne do-
bre, drugie gorsze. Zdecydowanie brak lep-
szych. Oczywiście, jestem pewna, że będą 
osoby, które uwielbiają bezkrytycznie PRO-
STO., będą osoby, 
które na płycie odnaj-
dą właśnie to, czego 
nie dało się odnaleźć 
w ostatnio promowa-
nych płytach, ale Ja 
jestem na nie. Płyta 
może byłaby  dobra 
na 2001 rok, ale 
teraz….. nie, napraw-
dę odłóżcie. 

Duffy „Rockferry”  Duffy „Rockferry”  Duffy „Rockferry”  Duffy „Rockferry”      

Jej utwór 
p r o m u j ą c y 
„Mercy” naj-
pewniej już 
słyszeliście, 
nawet o tym, 
nie wiedząc.  
I pewnie nie 
wiedzieliście, 
że to właśnie 
ją pokochała 

Wielka Brytania zaraz po Amy Winehouse.  
Cóż, Ja przyznając  się bez bicia, również. Od 
pierwszego usłyszenia.  Jej soulowy głos 
zdobył także uznanie wśród znawców muzy-
ki.  Polecam tę płytę, nie tylko na deszczowe 
wieczory.  Utwory takie jak „Warwick Avenu-
e”, „Stepping Stone” czy „Syrop&Honey” to 

utwory, z którymi warto przeżyć  waka-
cje. Płyta owszem, jest 
utrzymywana w spokoj-
nych tonach i za pierw-
szym razem może się 
wydać smutna, ale wy-
starczy ją przesłuchać 
kilka razy, a sami się 
przekonacie, że tak nie 
jest. 

    

Sokół i Pono „Teraz Pieniądz Sokół i Pono „Teraz Pieniądz Sokół i Pono „Teraz Pieniądz Sokół i Pono „Teraz Pieniądz 

w Cenie”w Cenie”w Cenie”w Cenie”    

Płyta została wydana jakiś długi czas temu, 
ale Ja i tak o niej napiszę dla równowagi i 
przekonania do tej płyty wszystkich twardych 
i zaciętych w swej walce.                                                                                                    
Kiedy zobaczyłam po raz pierwszy teledysk, 
byłam  przekonana, już wszystkim znany 
„Uderz w Puchara” budzi niesmak. Co to 
jest?!  I przez dobry miesiąc nawet nie dałam 
się przekonać, że jest to warte mojego cza-
su. BŁĄD! Do płyty przekonałam się po prze-
czytanym wywiadzie z raperami dla 
„EXKLUSIV”. Obaj panowie nie mogli zrobić 
nic lepszego na swoje 30 urodziny. Płyta jest 
traktowana jako odskok, nie, aż tak poważ-
nie, jak sami przyznają. Przykładem może 

być „Janek Pożycz (feat. Misiek 
Koterski), albo już zupełnie 
niepoważne „W aucie”. A jed-
nak potrafi powiedzieć o czymś 
ważnym: „Boją się” czy 
„Orientuj się”.  Naprawdę, pano-
wie pokazali, że nie są tutaj 
zupełnie przypadkiem. Dla 
wszystkich, którzy jeszcze się 
nie przekonali, uwierzcie, warto 

przesłuchać. 
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STRONA Z MOTYLEM 

Psalm 
 

drŜy płomyk 

na szczudle świecznika  

 

kwiaty uśmiechają się  

pięknem płatków 

 

po moim policzku  

spływa wzruszenie 

 

Gwiazda 

Twej Miłości 

 

jaśnieje 

 

na szczudle świecznika 

-dym 

 

główki kwiatów  

-pochylone 

 

łzy 

-obeschły 

 

Gwiazda 

Twej Miłości 

 

jaśnieje 

 

 

 

 

 

*** 

huśtać się to nie wszystko 

trzeba machać nogami 

aby odgonić malutkie pajączki 

które chcą zjeść ci 

małego palca u nogi 

zawsze trzeba myśleć 

co będzie później 

później dopiero myśleć 

co jest teraz 

przecieŜ huśtawka zawsze będzie 

skrzypieć  

 

 

Ewelina Łukasik 
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ROZWIĄZANIE 

Osoba z przodu miała świadomość, że nosi czarny kapelusz, gdyż wiedziała, że pierwsza osoba nie widziała 2 białych kapeluszy, oraz że 
druga osoba nie widziała jednego białego kapelusza, bo gdyby zobaczyła biały kapelusz, to osoba druga wiedziałaby, że ma czarny kape-
lusz z oświadczenia pierwszej osoby. 

KRZYśÓWKA MATEMATYCZNA 

 

Uzupełnij diagram zgodnie 
z przedstawionymi działaniami. 

 

ZADANIE 

Kanibale w dŜungli złapali 3 męŜczyzn 
na wycieczce safari. Kanibale jednak 
dają im jedną szansę ucieczki, aby nie 
zostali zjedzeni. 
Złapani zostają ustawieni w rząd 
w kolejności wzrostu oraz przywiązani 
do pali. Osoba z tyłu widzi plecy dwóch 
swoich towarzyszy z przodu, osoba 
środkowa widzi plecy osoby z przodu, 
a osoba z przodu nie widzi nikogo. Kani-
bale pokazują męŜczyznom 5 kapeluszy. 
3 z nich mają kolor czarny, a 2 mają 
kolor biały. 
Na oczy złapanych nałoŜone zostają 
opaski oraz kapelusz zostaje połoŜony 
na głowie kaŜdego zakładnika. Pozostałe dwa kapelusze pozostają ukryte. Następnie opaski zostają zdjęte. Zakładnikom 
oświadcza się, Ŝe jeŜeli jeden z nich zgadnie, jakiego koloru jest jego kapelusz, to wszyscy zostaną uwolnieni. 
Osoba z tyłu, która widzi oba kapelusze towarzyszy z przodu, ale nie swój - oświadcza, Ŝe nie wie. Osoba środkowa, która 
widzi kapelusz towarzysza z przodu, ale nie swój – oświadcza, Ŝe nie wie. Osoba z przodu, która nie widzi Ŝadnego kapelu-
sza oświadcza, Ŝe wie, jaki jest kolor jego kapelusza. 
Jak jeden z zakładników dowiedział się, jaki jest kolor jego kapelusza i jakiego koloru on był? 

Uczniowie przygotowują prezentację , w której uwzględniają: 
• zabytki 
• kulturę 
• obyczaje 

miejsc, które chcieliby odwiedzić lub odwiedzili. 

REGULAMIN:REGULAMIN:REGULAMIN:REGULAMIN:    
1. Grupa uczniów    maksymalnie 3 osoby przygotowują prezentacje, która bę-

dzie oceniana przez opiekunów Klubu Europejskiego. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się we wrześniu 2008r. 
3. Prace muszą być dostarczone do 19 września 2008r. do p. D. Walickiej 

albo do p. A. Guziak. 
4. Najlepsza prezentacja zostanie przedstawiona na forum szkoły. 
5. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 

 
Organizatorzy:Organizatorzy:Organizatorzy:Organizatorzy:    
Dorota WalickaDorota WalickaDorota WalickaDorota Walicka    

Agnieszka GuziakAgnieszka GuziakAgnieszka GuziakAgnieszka Guziak    

„Moja wymarzona podróż po zjednoczonej Europie” 


