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W ostatni piątek stycznia w naszej szkole 

odbył się wielki dzień pidżamy! Każdy z nas 

był wtedy przebrany po prostu w to, w czym 

śpi. Wiele osób zaangażowało się mniej lub 

bardziej, lecz niektóre stroje nawet przero-

sły nasze oczekiwania. 

Temu niecodziennemu wydarzeniu patro-

nowało hasło: „W dzień pidżamy umysłów 

nie wytężamy". Wiele osób różnie przemie-

niało to powiedzonko, w zależności od wła-

snych potrzeb, na przykład: „W dzień pi-

dżamy nieprzygotowań nie zgłaszamy ", ale 

z przykrością stwierdzam, że nasi nauczy-

ciele rzadko się na to nabierali. 

W ostatni piątek lutego z kolei każdy miał 

przebrał się za postać z bajki bądź filmu. 

Rezultaty były takie, że i tak połowa osób 

wybrała postacie z filmów nie animowa-

nych, aczkolwiek trzeba przyznać, że bar-

dzo mile nas zaskoczyli swoimi pomysłami. 

Stroje były bardzo różnorodne od Facetów 

w czerni do myszki Miki. Tego dnia pano-

wały takie same zasady jak w dniu pidża-

my, tylko zasada brzmiała: „Przebrany - 

niepytany ". Wszyscy świetnie się bawili-

Dzień pidżamy i postaci z bajek  
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niepytany ". Wszyscy świetnie się bawili-

śmy a nauczyciele dziwili się aktywności 

uczniów naszej szkoły. 
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Dzień otwarty szkoły 

    W sobotę 2 kwietnia w naszej szkole 
miało miejsce doroczne wydarzenie, jakim 
jest dzień otwarty. Już od godziny 10.00 
korytarze ,,Pallo” zapełniły się kandydata-
mi. Wyznaczeni uczniowie naszego gim-
nazjum witali przybyłych przy drzwiach, a 
następnie oprowadzali ich po całym gma-
chu szkoły. W każdej sali lekcyjnej na od-
wiedzających czekały przeróżne gry i za-
bawy, a także wystawy i quizy pozwalają-
ce sprawdzić swoją wiedzę w jakiejś dzie-
dzinie. Między innymi w sali od polskiego 
można było przejrzeć kronikę szkolną, w 
pomieszczeniu obok, u pana Głogowskie-
go, obejrzeć ciekawą makietę wykonaną 
przez uczniów klasy 3 albo zagrać w grę 
planszową. W salach językowych można 
było zapoznać się z różnymi ciekawostka-
mi na temat danego kraju lub języka, spró-
bować typowego jedzenia, a nawet zagrać 
w twistera po hiszpańsku.  Na uwagę za-
sługuje także sala geograficzna, w której 
na gości czekały ciekawe gry i quizy, a 
także biologiczna, gdzie wzrok przykuwała 
wystawa różnych muszli i innych nieco-
dziennych przedmiotów. Na parterze jak 
co roku swoje miejsce znalazło koło rowe-

rowe, odwiedzane bardzo licznie przez 
kandydatów lubiących tego rodzaju roz-
rywkę. 

   O godzinie 10:30 rozpoczęły się po-
kazy chemiczne, które zawsze cieszą się 
popularnością nie tylko wśród odwiedzają-
cych, ale także wśród uczniów naszego 
gimnazjum. Pół godziny później koło te-
atralne wystawiło sztukę, której premiera 
odbyła się w Dniu Nauczyciela. Zaraz po-
tem w auli zaprezentował się zespół mu-
zyczny, śpiewając i grając dwie popularne 
piosenki. Na koniec części artystycznej 
wystąpiły dziewczęta z klas 1 i 2 z przygo-
towanymi układami tanecznymi, które 
wzbudziły podziw wśród widzów. Następ-
nie odbyło się zebranie kandydatów i ich 
rodziców z dyrekcją naszej szkoły. Przez 
cały czas na auli stacjonowała kawiarenka, 
serwująca ciasta, a także kawę i herbatę.  

   Mam nadzieję, że być może przyszli 
uczniowie Pallottiego opuścili progi gimna-
zjum w radosnym nastroju i z przekona-
niem, że dołączenie do społeczności na-
szej szkoły to naprawdę dobry pomysł. 
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Jak wybrać odpowiednią szkołę? 

Wielu gimnazjalistów boryka się z 

problemem- do jakiego liceum pójść i czy 

się tam dostanę? Ta decyzja nie należy 

do najłatwiejszych w naszym życiu, ale też 

nie musi być najtrudniejsza. Przedsta-

wiam kilka żelaznych zasad i rad, z któ-

rych możesz skorzystać przy wyborze li-

ceum.  

Pierwsze a zarazem najważniejsze 

jest dostosowanie poziomu szkoły do 

Twojego osobistego poziomu wiedzy, któ-

ra przekłada się na uzyskane punkty. Wia-

domo, że szkoły będące wysoko w rankin-

gu będą miały większy próg punktowy, niż 

te niżej. Dlatego ważne jest, aby wybierać 

licea, do których jest szansa na dostanie 

się.  

Po drugie, ale również bardzo ważne 

jest to, czym się interesujesz i co ciekawe-

go ma Ci do zaoferowania wybrana szko-

ła. Jeśli jesteś typowym humanistą, to nie 

ma sensu iść do szkoły, która słynie z do-

brego “mat-fizu”. Trzeba pielęgnować i 

rozwijać swoje zdolności i zainteresowa-

nia tak, aby w przyszłości przyniosło to jak 

największe korzyści. Dodatkowo, łatwiej 

jest się przecież uczyć czegoś, co Cię pa-

sjonuje.  

Na trzecim miejscu jest kwestia do-

jazdu. Co jeśli wybrałeś szkołę z odpo-

wiednim progiem punktowym i ciekawymi 

kierunkami, których z pewnością chciałbyś 

się uczyć, ale szkołą jest po drugiej stro-

nie miasta?  
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Otóż, tutaj musisz zdecydować sam. 

Jeśli jesteś osobą, która lubi rano pospać, 

to gwarantuję Ci, że będziesz miał ogrom-

ny problem, aby rano zmobilizować się do 

wstania. Sam dojazd do szkoły i z powro-

tem zajmuje bardzo dużo czasu, który 

mógłbyś poświęcić na wypoczynek bądź 

naukę.  

Powiedziałem już o radach, jakich 

powinno się trzymać przy wyborze liceum, 

teraz przedstawię Ci żelazne zasady, jak 

poprawnie wybierać licea na listę szkół.  

Najpierw musisz policzyć, ile maksy-

malnie możesz otrzymać punktów. Punkty 

dostaje się za oceny na świadectwie, eg-

zamin gimnazjalny, wyróżnienia, konkursy 

etc.  

Jeśli wiesz już, ile maksymalnie mo-

żesz ich otrzymać, spójrz na ranking lice-

ów i ich progi, poczytaj sobie informacje 

na ich temat na stronach internetowych i 

forach.  

Następnie, jeśli dokonałeś już pierw-

szego wyboru, poszukaj szkoły o niższym 

progu punktowym, w razie gdyby nie uda-

ło Ci się dostać do tej ‘wymarzonej’. Może 

to być szkoła, która ma o ok. 20-30 pkt. 

niższy próg, niż ta wybrana na pierwszym 

miejscu.  

Na ostatnie miejsce wybierz liceum, 

do którego wiesz, że na pewno się dosta-

niesz, bez żadnych problemów.  

Pamiętaj, to od Ciebie i Twoich sta-

rań zależy Twoja przyszłość. To Twoje de-

cyzje wpłyną na to kim będziesz. Wybór 

liceum może być pierwszym tak poważ-

nym wyborem, dlatego trzeba go dobrze 

przemyśleć i podjąć dojrzałą decyzję. Ży-

czymy powodzenia! 

 

 

 

XXXIII L.O. Dwujęzyczne im. Mikołaja  

Kopernika 

Liceum im Tadeusza Reytana 

LXIV L.O im. Stanisława Ignacego  

Witkiewicza 
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Stres w szkole 

W dzisiejszych czasach stres jest dla nas codziennością. Szczególnie w szkole, w 

której jest wysoki poziom nauczania. Często mamy wtedy sprawdziany i kartkówki, ale 

także zdarzają się prezentacje, wywiady lub recytacje. Przed takimi wydarzeniami najczę-

ściej się denerwujemy. Przyczyny mogą być różne, na przykład lęk przed kompromitacją 

na forum klasy albo brak wiary w swoje umiejętności i możliwości. Jego mała ilość moty-

wuje nas do nauki, jednak ważne jest to, żeby pamiętać, iż zbyt duża ilość stresu ma dla 

nas negatywny wpływ. Może powodować nadciśnienie tętnicze, nerwicę lub problemy z 

sercem. Każdy z nas reaguje i radzi sobie z nim inaczej. Z powodu egzaminów, ale także 

zbliżającego się końca roku i walczenia o oceny końcowe szkoła dostarczy nam dużo 

stresu, dlatego też w tym artykule wypiszę Wam kilka sposobów na zrelaksowanie się lub 

po prostu poradzenie sobie z nim. 

 

 ROZMAWIAJ - podstawowa metoda walki ze stresem. Nie tłum w sobie negatyw-

nych emocji. Niektórym z nas wystarczy to, że porozmawiają z innymi o swoich pro-

blemach. Jednak możesz spróbować także zapisywać swoje uczucie na kartce lub 

w jakimś zeszycie. 

 SPĘDZAJ CZAS Z BLISKIMI - postaraj się wtedy zapomnieć o problemach i w pełni 
się zrelaksować, dobrze bawić i przede wszystkim wypocząć. 

 NIE SPIESZ SIĘ - zanim zabierzesz się do pracy, zaplanuj i zorganizuj swoją pracę 
- to sprawi, że będziesz pewny, iż zdążysz na czas. 

 ZADBAJ O PORZĄDEK - ład pozwoli ci lepiej się skoncentrować i nie będziesz się 
rozpraszał z byle jakich powodów. 
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 BĄDŹ AKTYWNY -  ćwiczenia fizyczne są skutecznym sposobem w rozładowywa-
niu napięcia i stresu. Uprawiając sport, dotleniamy organizm, rozluźniamy mięśnie 
oraz pozbywamy się nadmiaru złych emocji. Ponadto ruch ogranicza wydobycie hor-
monu stresu, a pobudza wytwarzanie endorfin - hormonów szczęścia. 

 SŁUCHAJ MUZYKI - badania wykazały, że słuchanie muzyki jest dobrym sposobem 
na pokonanie stresu. Może to być każdy rodzaj muzyki, wybieraj ją według swoich 
upodobań.  

 PIJ WODĘ - woda działa uspokajająco, podczas nauki powinniśmy wypić przynajm-
niej 1 litr wody. 

 ODDYCHAJ PRZEPONĄ -  pomaga odzyskać równowagę ciała i ducha, a przede 
wszystkim uspokaja oddech i organizm.  

 ZRELAKSUJ SIĘ - wystarczy, że w ciągu dnia znajdziesz chociażby 10 minut, aby 
się wyciszyć. Możesz także robić treningi relaksacyjne, jednym z nich jest trening 
Jacobsona. 
 

Powyżej wypisałam tylko kilka sposobów walki ze stresem, ale jak już wspomniałam, 

każdy z nas inaczej sobie z nim radzi. 

Ważnym elementem w tej walce jest 

też to, żeby się wysypiać ( 7-9 godzin 

snu ). Stres jest już dla nas codzienno-

ścią, jednak jego nadmiar ma negatyw-

ny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego 

pamiętajmy, aby znaleźć dla siebie 

chwilę w ciągu dnia, odciąć się od pro-

blemów a od rzeczy mniej ważnych 

podchodzić z dystansem i pozytywnym 

nastawieniem. To sprawi, że będziemy 

się mniej denerwować. 

 
Ćwiczenie 
 
Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy i zacznij powoli i swobodnie oddychać. Z 
każdym oddechem poczuj, jak Twoje mięśnie stają się coraz cięższe. Wyobraź sobie, że 
napięcie zmniejsza się z każdym wydechem. Wyobraź sobie wspaniałą lagunę otoczoną 
przez wysokie palmy i piękne kwiaty. Woda jest przejrzysta, zaś niebo bezchmurne i błę-
kitne. Wokół panuje spokój i cisza. Czujesz jedynie powiew powietrza, który przenika 
Twoje ciało i lekko dotyka Twojej twarzy niewidzialnym dotknięciem. Wyobraź siebie uno-
szącego się na spokojnej, delikatnej wodzie. Gdy tak unosisz się na powierzchni, gorąca 
woda rozluźnia Twoje mięśnie. Poczuj, jak woda masuje Twoje stopy, Twoje ramiona, i w 
końcu całe Twoje ciało. Woda staje się coraz gorętsza, podczas gdy Ty odczuwasz coraz 
głębszy relaks, zaś całe napięcie odpływa od Ciebie. Wyobraź sobie, że nic nie ważysz. 
Unosisz się na powierzchni wody. Czujesz kompletny spokój. Dryfujesz delikatnie, swo-
bodnie i powoli. Jesteś jednością z wodą, która całkowicie Cię otacza i rozluźnia każdy 
mięsień w Twoim ciele. Z każdym oddechem gorąca woda lekko Cię unosi i za każdym 
razem, gdy zapadasz się lekko w wodzie, Twoje napięcie się obniża. Powoli zaczynasz 
odczuwać, że stajesz się częścią akwenu. Kontynuuj ćwiczenie przez ok. 20 minut. W 
myślach powtarzaj: „czuję się wypoczęty i zrelaksowany”.  
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      Gdyby przyszło nam zdefiniować sło-
wo „geniusz”, zapewne sporo ludzi powie-
działoby, że to bardzo inteligentna, twór-
cza osoba, która jest autorem wielu bły-
skotliwych twierdzeń i sentencji. Wielkich 
ludzi zazwyczaj utożsamiamy z ich doko-
naniami i wynalazkami. Einstein kojarzy 
nam się z teorią względności, Pitagoras z 
twierdzeniem o trójkącie prostokątnym, 
Faraday z indukcją elektromagnetyczną 
itd. Najczęściej zwracamy uwagę tylko na 
to, co zrobili dla świata nauki. Rzadko in-
teresujemy się ich życiem i charakterem. 
Tymczasem jest ono równie ciekawe, a w 
niektórych przypadkach może nawet cie-
kawsze. 
     Przeważnie życie wybitnych ludzi nie 
było usłane różami. Typowi geniusze w 
życiu codziennym bardzo często przypo-

minali szaleńców i ludzi niezrównoważo-
nych psychicznie. Chyba każda wybitna 
jednostka miała w sobie coś, co odróżnia-
ło ją od reszty społeczeństwa 
(niekoniecznie pozytywnego). Kolokwial-
nie mówiąc, geniusze byli zwykłymi dziwa-
kami. Wielu z nich zostało docenionych 
dopiero po śmierci. Za życia wyśmiewano 
się z nich i nie traktowano poważnie. Aby 
stworzyć nowe teorie i twierdzenia, ucie-
kali się do bardzo oryginalnych metod, 
sprzecznych z ogólnie przyjętym kanonem 
postępowania. Doskonałym przykładem 
takiego człowieka jest Stefan Banach – 
genialny matematyk, który wprowadził do 
nauk ścisłych wiele wartościowych twier-
dzeń, bez których dziś nie bylibyśmy w 
stanie funkcjonować. 
     Ten niesamowity człowiek większości 
swoich odkryć dokonał, siedząc w barze i 
popijając mocny alkohol. Początkowo sam 
nie zdawał sobie sprawy ze swojego po-
tencjału. Interesował się matematyką od 
najmłodszych lat, jednak w dzieciństwie 
nie zasłynął żadnymi ważniejszymi odkry-
ciami. Nauczyciele widzieli w nim wybitne 
zdolności, ale tylko w zakresie matematy-
ki. Z innych przedmiotów groziło mu bo-
wiem osiem dwój. Rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i Politechnice 
Lwowskiej, jednak chodził na nie nieregu-
larnie i nie ukończył żadnej uczelni. Talent 
Banacha „odkrył” dopiero Hugon Stein-
hauss – inny wybitny matematyk. Ponoć 
spotkali się w parku. To tam rozpoczęli 
długą rozmowę na temat pewnego proble-
mu matematycznego. Steinhauss zachęcił 
Banacha do rozwijania swojego talentu. 

Banach - geniusz czy wariat?         
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Odtąd coraz częściej się spotykali. Razem 
roztrząsali różne zagadnienia z zakresu 
matematyki wyższej. Banach niejedno-
krotnie podsuwał pomysły Steinhaussowi. 
Wkrótce poznał innych wybitnych profeso-
rów. 
     Mimo że był autorem wielu ważnych 
twierdzeń, nie zależało mu na stopniach 
naukowych. Gdyby nie presja ze strony 
środowiska, prawdopodobnie nie zrobiłby 
nawet doktoratu. Banach był powszechnie 
znany ze swojej niechęci do procedur 
akademickich. Aby otrzymać tytuł doktora, 
należało złożyć pracę doktorską i zdać eg-
zamin przed komisją. Z tym pierwszym nie 
było problemu – wystarczyło bowiem ze-
brać wszystkie jego prace. Przeszkodę 
stanowiła jedynie druga część. Banach był 
bardzo leniwy i zwyczajnie nie chciało mu 
się iść na uniwersytet. Uważał to za stratę 
czasu. Władze Uniwersytetu Lwowskiego 
wymyśliły więc podstęp. Banach uwielbiał 
dyskusje naukowe, więc wysłały do niego 
studentów, którzy oznajmili mu, że w sali 
obok czeka grupka profesorów, która 
chciałaby przedyskutować z nim kilka za-
gadnień. Banach, nic nie podejrzewając, 
stanął przed komisją i wylewnie odpowie-
dział na wszystkie jej pytania. Następnego 
dnia dowiedział się, że otrzymał doktorat. 
     Banach tworzył swoje prace w bardzo 
specyficznych warunkach. Właściwie nig-
dy nie odkrył nic w domu. Wszystkie twier-
dzenia i teorie stworzył w barach i kafej-
kach. Mógł tworzyć tylko wśród hałasu, 
zgiełku i śpiewu. Rzecz jasna wcześniej 
musiał wypić sporą dawkę alkoholu. Na-
stępnego dnia często nawet nie pamiętał 
swoich twierdzeń. Dopiero gdy zerkał na 
notatki, przypominał mu się wcześniejszy 
tok myślenia. 
     Banach jest twórcą wielu bardzo waż-
nych twierdzeń, bez których matematyka z 
pewnością nie wyglądałaby tak samo. 
Jedną ze swoich teorii stworzył wraz z 
Tarskim. Nazwali ją Paradoksem Banacha 
i Tarskiego. Zauważyli, że zwykłą trójwy-
miarową kulę można rozciąć na skończo-
ną liczbę części, a następnie, używając 
wyłącznie obrotów i translacji, złożyć dwie 
kule o takich samych promieniach jak pro-

mień kuli wyjściowej. Według tego twier-
dzenia da się podzielić ziarnko grochu tak, 
aby po złączeniu miało ono objętość rów-
ną objętości Słońca. Wbrew logicznemu 
rozumowaniu nie jest to jednak paradoks. 
Wszystkie te teorie są prawdziwe, jednak 
nie mają zastosowania w naszej rzeczywi-
stości, bo nie odnoszą się do geometrii 
Euklidesowej. Banach udowodnił to twier-
dzenie skomplikowanymi równaniami, któ-
rych nie widzę sensu przytaczać. 
     Niewątpliwie była to bardzo oryginalna 
i charakterystyczna postać. Banach miał 
wybitne zdolności w dziedzinie matematy-
ki. Nie to jednak sprawiło, że zapamiętali-
śmy go lepiej niż inne nieprzeciętne umy-
sły. Z pewnością przyczynił się do tego 
jego specyficzny charakter i sposób bycia. 
Wyróżniał się na tle zwyczajnych profeso-
rów. Mało było osób, które tak jak on 
wszystkie swoje twierdzenia stworzyły, 
przesiadując w barach i kafejkach. Postać 
Banacha z pewnością jeszcze długo po-
zostanie w naszej pamięci. 
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Zwyczaje Wielkanocne w Europie 

 Każdy zna typowe dla naszej  pol-
skiej tradycji zwyczaje wielkanocne, takie 
jak: święcenie koszyczków, śmigus-
dyngus czy malowanie wielkanocnych 
pisanek. Jednak w każdym kraju Święta 
Wielkanocne obchodzone są w nieco in-
ny sposób. Czy zastanawialiście się kie-
dyś, jak wyglądają tradycje wielkanocne 
w innych krajach europejskich? Postano-
wiłem dokonać wszelkich starań, by zna-
leźć odpowiedź na to pytanie.  
 W Wielkiej Brytanii Święta Wielka-
nocne zaczynają się w Wielki Piątek- 
„Good Friday” i trwają do poniedziałku –
„Easter Monday. Jajko jest symbolem 
wiosny i nowego życia. Jest nieodłącz-
nym elementem tego święta, gdyż jest 
głównym bohaterem wielu zabaw dla, jak 
i dla dzieci. Popularnym zwyczajem jest 
zabawa pt.: „Egg Hunt”, czyli szukanie 
czekoladowych jajek, ukrytych w zakąt-
kach mieszkania lub w ogrodzie.  
Kolejną ponadczasową grą jest tzw.: 
„Egg Rolling”, czyli wyścigi w turlaniu ja-
jek polegający na tym, aby jak najszyb-
ciej doturlać jajko do mety z nietknięta 
skorupką. Na wyspach Brytyjskich dużą 
rolę w Świętach Wielkanonych odgrywa-
ją słodycze. Panuje tam przekonanie, że 
smakołyki mają magiczną moc i przyno-
szą szczęście.  
We Francji Wielkanoc obchodzi się w 
gronie rodziny, owe święto jest czasem 
na relaks i odpoczynek. Wiele francu-
skich rodzin wybiera się w ten czas na 
narty bądź opuszcza miasto na kilka dni, 
aby aktywnie spędzić czas. Dzieci uwiel-
biają te święta i czekają na nie z niecier-
pliwością. W niedzielny poranek szukają 
czekoladowych łakoci – jajek wielkanoc-
nych – „oeufs de Pâques”, dzwonków – 
„cloches”, kurczaków – „poules” i zającz-
ków – „lapins” ukrytych przez dziadków i 
rodziców w zakątkach mieszkania, na 

balkonie czy w ogrodzie. Gra ta stała się 
tak popularna, że przez całe święta we 
francuskich miastach organizowana jest 
w parkach, na zamkach czy torach wy-
ścigów konnych. Nazywa się 
ona  „Chasse aux oeufs“ (polowanie na 
jajka).   
 Kolejnym europejskim miastem, 
którego tradycja wielkanocna przykuła 
moją uwagę są Włochy.  Tam Wielkanoc 
to przede wszystkim uroczysta msza na 
Placu Św. Piotra w Watykanie pod prze-
wodnictwem papieża, zakończona błogo-
sławieństwem Urbi et Orbi. Włosi często  
spędzają Poniedziałek Wielkanocny  
zwany „Pasquetta” z przyjaciółmi na pik-
nikach lub jednodniowych wycieczkach 
w plenerze, natomiast  w niektórych re-
gionach Włoch Wielki Piątek jest nazy-
wany dniem smutku, gdzie na znak żało-
by po  śmierci Chrystusa dzwony wszyst-
kich kościołów milkną, aż do Wielkiej 
Niedzieli. Symbolem Wielkanocy we 
Włoszech jest baranek, więc w Niedzielę 
Wielkanocną na włoskich stołach króluje 
głównie barania, pieczeń z rozmarynem i 
czosnkiem lub pieczone jagnię. Jeśli 
chodzi o słodkości, to nie może zabrak-
nąć tradycyjnej włoskiej Colomby, czyli 
gołębicy. Jest to puszysta babka nadzie-
wana migdałami, kawałkami czekolady 
bądź posypana cukrem pudrem, kształ-

http://wiadomosci.wp.pl/query,po,szukaj.html
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 tem przypominająca gołębia w locie. Na-
tomiast jeśli chodzi o zabawy, to we Wło-
szech Dzieci z niecierpliwością oczekują 
na wielkie czekoladowe jaja z niespo-
dziankami, zawierającymi wszelkiego ro-
dzaju maskotki, ludziki i inne drobiazgi
   
 W Szwecji Święta Wielkanocne są 
bardzo oryginalnie. Już w Wielki Czwar-
tek dzieci chodzą od drzwi do drzwi z ko-
szykami. Małe dziewczynki są przebrane 
za czarownice - mają długie spódnice, 
chustki na głowach i dorysowane pie-
gi. Jeśli ktoś otworzy im drzwi, dzieci mó-
wią: „Glad Påsk!” (czyli - Wesołej Wielka-
nocy!) To powitanie  słychać w Szwecji 
podczas świąt Wielkiej Nocy z ust każde-
go przechodnia. Na takie życzenia należy 
odpowiedzieć oraz wrzucić do koszyka 
drobne pieniądze lub słodycze. Mimo że 
chodzenie dzieci po domach przypomi-
na  nieco amerykańskie Halloween - jest 
to zwyczaj ściśle związany z tradycją i 
wierzeniami Szwedów. Według legend to 
właśnie w Wielki Czwartek czarownice 
zlatywały się na szwedzkiej Babiej Górze, 
by odprawiać sabat. Szwedzi wierzyli, że 
paląc ogniska i strzelając z armat, odstra-
szą czarownice od swoich domów. To 
przekonanie ma swoje odbicie we współ-
czesności. W zachodniej części kraju 
nadal popularne jest palenie ognisk w 
Wielki Czwartek oraz puszczanie petard.

      
     
  
 

 Jednym z najciekawszych zwycza-
jów wielkanocnych  w Europie może po-
szczycić się Irlandia. W Wielką Sobotę w 
miastach odbywa się pochód, podczas 
którego ludzie demonstrują swoje zmę-
czenie po długim poście i chęć rozpoczę-
cia świętowania. Przemarszowi przewodzi 
lokalny rzeźnik. Najciekawszy jest jednak 
fakt, że niesie on zawieszonego na kiju 
śledzia, którego mieszkańcy biją kijami, 
pałkami itd. Tak zmaltretowany śledź 
(symbolizujący post) zostaje wrzucony do 
rzeki. Następnie rzeźnik nakłada na ten 
sam kij udekorowany kwiatami barani 
udziec, który ma zwiastować czas uczto-
wania. 

 Każdy naród ma inną, na swój spo-
sób oryginalną i ciekawą tradycję obcho-
dzenia Świąt Wielkanocnych. Dla jednych 
jest to szukanie ukrytych, czekoladowych 
jajek, dla innych uczestnictwo w nabożeń-
stwach, przebieranki czy też przemarsz 
ze śledziem i baranim udźcem na kiju. 
Jednak dla każdego z  nas, bez względu 
na pochodzenie, Święta Wielkanocne to 
przede wszystkim radosne chwile spę-
dzone w gronie rodziny. Czas odpoczyn-
ku, wytchnienia od obowiązków, kiedy 
możemy przy świątecznym stole w pełni 
nacieszyć się obecnością bliskich nam 
osób. 
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Skrzydlaci przyjaciele 

Idzie lato. Pogoda za oknami coraz 

ładniejsza, kwitną pierwsze kwiaty, ptaki 

zaczynają ćwierkać… Nawet powietrze 

pachnie inaczej. Zaczynamy dostrzegać 

owady, a wraz z nimi coraz więcej sezono-

wych owoców i warzyw dostępnych jest w 

naszych sklepach. Czy zastanawialiście 

się kiedyś, dzięki komu możecie latem jeść 

świeże maliny, brzoskwinie czy czereśnie? 

Niewątpliwie dzięki rodzicom i sadowni-

kom, aczkolwiek za tym stoi ktoś jeszcze. 

Ktoś, a w zasadzie coś – niewielkie, niepo-

zorne, a jednak tak wiele znaczące. Mowa 

oczywiście o pszczołach. 

CO DZIĘKI NIM OTRZYMUJEMY? 

Jak wiecie z lekcji biologii, owady te i 

rośliny kwiatowe są ze sobą silnie związa-

ne. Rośliny dostarczają pszczołom pokar-

mu w postaci pyłku oraz nektaru, one na-

tomiast zapylają kwiaty, co jest niezbędne 

do prawidłowego rozwoju warzyw i owo-

ców. Dzięki temu właśnie możemy cieszyć 

się tak bogatą różnorodnością pożywienia. 

Pszczoły są potrzebne również w leśnic-

twie. Ich praca przyczynia się do zwięk-

szenia urodzaju owoców leśnych oraz licz-

by zdrowych nasion niezbędnych, by od-

nawiać lasy i dać pożywienie ptakom. 

Wśród produktów pochodzących bez-

pośrednio od pszczół wyróżniamy: różne 

rodzaje miodów (lipowy, akacjowy, mali-

nowy, rzepakowy, spadziowy - każdy znaj-

dzie coś dla siebie J), mleczko pszczele 

(wykorzystywane w przemyśle kosmetycz-

nym), wosk pszczeli , propolis 

(substancja wykorzystywana w lecznic-

twie; ma działanie bakteriobójcze, przy-

spiesza proces gojenia się tkanek), pyłek 

kwiatowy. 

CO GROZI PSZCZOŁOM? 

Niestety, jak wiele dobrego pszczoły 

robią dla środowiska, tak wiele istnieje za-

grożeń, które mogą bardzo im zaszkodzić 

lub doprowadzić do ich całkowitego wygi-

nięcia. Oto niektóre z nich: 

 zanieczyszczenia środowiska spowo-

dowane przez samochody i przemysł, 

 wysoka chemizacja rolnictwa, 

 wypalanie traw i wycinka drzew, 
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  szkodniki i wrogowie pszczół (barciel 

pszczeli, osy, szerszenie, ropuchy, 

ptaki), 

 choroby pszczele. 

JAK MOŻEMY IM POMÓC? 

Słynny naukowiec Albert Einstein po-

wiedział: „Jeśli wyginą pszczoły, człowieko-

wi zostaną cztery lata istnienia”. Miał rację, 

bowiem jeśli tak się stanie, los pszczół po-

dzieli 75% istniejących gatunków roślin, w 

tym niemal wszystkie odmiany warzyw i 

owoców, które są uprawiane przez człowie-

ka. Wobec tego musimy dołożyć wszelkich 

starań, by do takiej sytuacji nie dopuścić. 

Najlepsze byłoby: 

 zaprzestanie bezmyślnego wypalania i 

wycinki roślin, 

 zaprzestanie stosowania pestycydów, 

sztucznych nawozów i GMO w rolnic-

twie, 

 zredukowanie zanieczyszczeń wytwa-

rzanych przez ludzi. 

No dobrze, to są rozwiązania na dużą 

skalę. Ale co Ty możesz zrobić, by wes-

przeć pszczoły? 

 Posadź kwiaty lub zioła na swoim bal-

konie czy parapecie (im więcej, tym 

lepiej; polecam pelargonie, begonie 

czy bratki), a obok postaw choćby na-

krętkę od słoika wypełnioną wodą – 

stworzysz karmnik dla owadów. 

 Ostrzegaj dorosłych w Twoim oto-

czeniu zawsze, gdy chcą wyciąć jakieś 

drzewo lub podpalić trawę – to niebez-

pieczne, a na dodatek szkodliwe (nie 

tylko dla nas!) 

Naprawdę nie trzeba wiele, by pomóc 

tym, którzy tak bardzo pomagają nam. Lato 

już za pasem, więc zbierz znajomych i 

spieszcie się! Wiele pszczół czeka na Wa-

szą wyciągniętą dłoń!  

Źródła: „Poradnik pszczelarza” (Państwowe 

Wydawnictwo Rolnicze i Leśne); 

www.odkrywcy.pl; 

http://www.odkrywcy.pl
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Odmieniony Marvel 

      Na samym początku zapomnijcie 

wszystko, co wiecie o filmach Marvela, po-

nieważ "Deadpool" jest czymś kompletnie 

innym. 

      Ryan Reynolds - odtwórca tytułowej 

roli wraca do nas po raz piąty w filmie 

opartym na komiksach. W poprzednich 

(np. X-Men Geneza: Wolverine, Zielona 

Latarnia) nie zachwycał. Jednak jako wier-

ny fan komiksów nie poddawał się i dostał 

rolę Wade'a Wilsona. Kim jest Wade? To 

zwykły, dość nieuprzejmy (żeby brzydsze-

go słowa nie użyć) facet z czarnym poczu-

ciem  humoru. Na samym początku można 

nawet pomyśleć, ze trafiliśmy do złej sali 

kinowej, ponieważ "superbohater" opowia-

da nam o swojej miłości. Żeby nie spoile-

rować, powiem tylko, że Wade jest zmu-

szony iść na dość niekonwencjonalne le-

czenie i opuszcza miłość swojego życia.  

     Jest to film dla fanów od fanów. 

Wszystko jest tu dopracowane, każda 

kwestia czy piosenka są przemyślane.  

W wypowiedziach najważniejsze są nawią-

zania. Przykładem tego jest: "Czas zapo-

mnieć o zielonym kostiumie! W tym sezo-

nie modna będzie czerwień." (dla przypo-

mnienia Ryan Reynolds grał zieloną latar-

nię). W pewnym momencie można było 

nawet usłyszeć Deadpool Rap. 

     Jednak cały film kreuje sam aktor. Wi-

dzimy, jak bardzo wciela się w Deadpoola, 

a po części nawet nim jest. Właściwie to 

on "robi" cały film. Sposób w jaki się poru-

sza, w jaki wypowiada swoje kwestie. W 

tym momencie trudno mi wyobrazić sobie 

kogoś innego grającego tę rolę 

    Czy jest to najlepszy film o superboha-

terach? Raczej nie, ale nie żałuję ani jed-

nej sekundy spędzonej w kinie. Może to 

być jednak film, który odegra bardzo dużą 

rolę w następnych produkcjach Marvela, 

ponieważ zmusza innych producentów do 

zastanowienia się, czego tak naprawdę 

oczekują widzowie, idąc do kina.  

 

P.S.   Jeżeli nie wiesz, co to ironia lub jej nie rozumiesz albo masz problemy z załapaniem czarnego humoru, to nie jest film dla Ciebie. 
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Każdy z nas odbiera muzykę inaczej 

Czasem, kiedy słuchamy muzyki w radiu 
lub internecie, nachodzi nas myśl: „Ale ten 
kawałek jest dobry!”. Są utwory, które po-
rywają do tańca, takie, które chwytają za 
serce, uspokajają lub pobudzają do działa-
nia. Co właściwie decyduje o tym, że pio-
senka nam się podoba? 
 Po pierwsze zależy to od tego, na co 
jesteśmy w muzyce najbardziej wrażliwi. 
Na niektórych najbardziej działa wokal, in-
ni są czuli na dźwięki gitary lub saksofonu, 
jeszcze inni nie wyobrażają sobie zespołu 
bez basisty. Na mnie najmocniej działa 
rytm, płynie w mojej krwi. Nie mogę po-
wstrzymać poruszania nogi lub stukania 
palcami. Wynika z tego, że odbiór muzyki 
jest bardzo subiektywny i spersonalizowa-
ny. 
 Oczywiście oprócz składników, na 
które jesteśmy wrażliwi, pozostaje jeszcze 
kwestia gatunku. Nawet jeśli utwór jest wy-
bitny, to poza nielicznymi wyjątkami, nie 
zainteresuje słuchaczy spoza tego gatun-
ku. Niektórym podobają się łagodne rytmy 
reggae, inni uwielbiają jazzowe solówki, a 
jeszcze inni potrafią całymi dniami słuchać 
rapu. Osobną kwestią jest fakt, że w dzi-
siejszych czasach wielu artystów ciężko 
zakwalifikować do jednego konkretnego 
gatunku. Często nawet dwóch dowolnych 
utworów jednego artysty nie da się przypo-

rządkować do jednej grupy. Dlatego nazwy 
różnych rodzajów muzyki są bardziej okre-
śleniami i trzeba użyć ich kilku, by dobrze 
opisać twórczość danego artysty. Mimo 
tego łatwiej jest określać nasz gust mu-
zyczny, używając właśnie tych słów. 
 Nikt tak naprawdę nie wie, jaki jest 
przepis na hit, ale wiadomo, że każdy ro-
zumie i odbiera muzykę inaczej, a tylko 
nieliczne utwory trafiają do serc większej 
publiczności. 
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A na wiosnę - musicale! 

Lubicie muzykę, taniec i wyjścia do teatru? 
Jeśli tak, to w tym artykule chciałabym po-
lecić parę musicali, które mogłyby się wam 
spodobać. Musical to forma teatralna łą-
cząca muzykę, piosenki, dialogi mówione i 
taniec. 

 Pierwszy z nich, zresztą mój ulubiony,  to 
"Mamma Mia". Jest on oparty na muzycz-
nych przebojach szwedzkiego zespołu AB-
BA. Opowiada o dwudziestoletniej dziew-
czynie, która mieszka na greckiej wysep-
ce. Razem z matką prowadzą hotel. Przy-
gotowuje się ona do swojego ślubu i chce, 
żeby do ołtarza poprowadził ją ojciec. Nie-
stety, nie wie, kim on jest. Znajduje stary 
pamiętnik swojej matki i wyczytuje z niego, 
że w pasującym do daty jej narodzin okre-
sie spotykała się z trzema mężczyznami. 
Postanawia potajemnie zaprosić na ślub 
wszystkich trzech (podpisując się jako 
swoja matka). 
„Mamma Mia” to bardzo zabawny, ale tak-
że wzruszający musical z dobrą muzyką. 
Możemy go teraz zobaczyć w Teatrze RO-
MA w Warszawie w reżyserii Wojciecha 
Kępczyńskiego (dyrektora tegoż Teatru). 

Kolejną sztuką, o której chciałabym powie-

dzieć jest przedstawienie pt.: "Rent". Opi-
suje rok życia grupy ubogich młodych arty-
stów walczących o przetrwanie w ubogiej 
dzielnicy Nowego Jorku Lower East Side 
w epoce AIDS. Jest jednym z pierwszych 
dzieł scenicznych dotykających tematu 
narkomanii, homoseksualności i transsek-
sualizmu. Porusza kontrowersyjne tematy, 
trzymając się konwencji musicalu i rock 
opery. Pomimo trudnych wątków, które są 
tam zawarte, w niektórych momentach 
można się pośmiać, ale i mocno wzruszyć. 
W Polsce musical ten był wystawiany w 
Teatrze Rampa od 2014-marca 2016 roku. 
Polska wersja wyreżyserowana była przez 
Jakuba Szydłowskiego. 

Ostatni musical, który chciałabym polecić, 
to "Evita". Jest to oparta na faktach mu-
zyczna biografia Evy Perón-Duarte – dru-
giej żony prezydenta Argentyny, Juana 
Peróna. Jest to najbardziej znane i najczę-
ściej wystawiane dzieło Andrew Lloyda 
Webbera. Polską wersję możemy podzi-
wiać w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 
od września 2015 roku. 

Widziałam każdą polską wersję opisanych 
wcześniej musicali i naprawdę serdecznie 
polecam je każdemu, kto kocha muzykę i 
dobrą grę aktorską. Jeśli nie wiesz, co 
mógłbyś zrobić w weekend, to idź do te-
atru!  
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Kącik kulinarny 

Oto kilka zdrowych przepisów na pełnowartościowe posiłki, które możesz wprowadzić 

do swojej codziennej diety. Są smaczne i bardzo proste w wykonaniu! 

 

 

Szybkie placuszki bananowe 

 

Składniki: 

 2 jajka 

 0,5 szklanki płatków owsianych 

 1 banan 

 2 łyżki mąki razowej 

 0,5 łyżeczki cynamonu 

 Olej kokosowy do smażenia 

 

Przygotowanie: 

Białka ubij na sztywną masę, dodaj płatki owsiane, żółtka, pokrojonego banana, mą-

kę i cynamon. Miksuj do połączenia składników. Smaż na patelni na oleju kokoso-

wym z dwóch stron aż się zarumienią.  

Zdrowe batony energetyczne 

 Składniki: 

 2 szklanki płatków owsianych 

 1 szklanka mieszanki z: orzechów, 

  suszonych owoców, pestek słonecz-

nika, 

  wiórków kokosowych, rodzynek 

(ulubione składniki)  

 50g masła 

 1 łyżka cukru trzcinowego 

 ¼ szklanki miodu 

 

Przygotowanie: 

Płatki owsiane wymieszaj z mieszanką. W garnku rozpuść masło z cukrem i miodem. 

Do roztopionej masy dodaj sypkie produkty. Mieszaj do połączenia się składni-

ków. Masę przełóż do naczynia (albo blachy), ugnieć i wstaw na około godzinę do 

lodówki. Po wyjęciu przekrój masę na małe batoniki. 

Smacznego! 
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MLG 2016 CSGO tournament  

Pierwszy turniej rangi major w grze Counter-Strike : Global Offensive w Ameryce wraz z 

rekordową pulą nagród 1 000 000$ już za nami! Turniej przyniósł nam wiele niespod-

zianek, jednak przynajmniej dla mnie, zwycięstwo  Luminosity Gaming było tylko kwestią 

czasu.  Liquid w półfinale, odpadnięcie fnatic w ćwierćfinale oraz słaba dyspozycja En-

VyUs to prawdziwe sensacje na MLG Columbus 2016. 

 

Zacznę opisywanie całego turnieju od razu od ćwierćfinałów, których wyniki zaskoczyły 
prawdopodobnie każdego pilnego obserwatora tego turnieju. 

Ćwierćfinały: 

I.  Natus Vincere (16:9)(16:10) 2:0 Ninjas in Pyjamas  

Na’Vi bez większych problemów wchodzi do półfinału. eZ świetnej strony pokazał się 
Denis „seized” Kostin, który został MVP tego meczu z KD 1.85! 

NiP z rezerwowym zawodnikiem odpada z turnieju, jednak wykonuje prawdopodobnie 
swój plan minimum, czyli wyjście z grupy. 

Świetną akcją popisał się również GeT_RiGhT z SCAR-20 broniąc BS B na Inferno i 
zdobywając ACE 

II.  Astralis (16:10)(16:5) 2:0fnatic  

Astralis sensacyjnie i dosyć łatwo pokonuje fnatic. Zwycięzca IEM Katowice 2016 odpa-
da już w ćwierćfinale z Duńczykami. Najlepszym zawodnikiem tego ćwierćfinału został 
Peter „dupreeh” Rasmussen, zdobywając KD 1.93! 

Dla szwecja fnatic jest to najgorszy rezultat na turnieju offline w tym roku. Najlepszym 
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zawodnikiem fnatic był Robin „flusha” Rönnquist w tym meczu. Przepięknym i bardzo 
ważnym ACE popisał się Finn „karrigan” Andersen 

III.  Team Liquid (16:13)(16:6) 2:0 Counter Logic Gaming 

Spotkanie Liquid vs. CLG to prawdziwe amerykańskie derby dla wszystkich obserwatorów 
tego turnieju. Tym razem silniejszą drużyną okazał się usa Liquid, ale na pierwszej mapie 
de_cache, obie drużyny pokazały, jak powinno się grać po stronie TT na tej mapie. Druży-
na Hiko wygrywa ten mecz i najlepszym zawodnikiem zostaje – Aleksandr „s1mple” Ko-
styliev! 

Dużo mówiono wcześniej o potencjale tego gracza, jednak dopiero na tym turnieju, mogli-
śmy przekonać się o jego prawdziwych, a zarazem niewiarygodnych umiejętnościach. 
Oto akcja s1mple, w którym robi 4k z AWP  

IV. Luminosity Gaming (16:10)(16:11) 2:1 (17:19) Virtus.pro  

Najważniejszym pojedynkiem dla nas był pojedynek, który był ostatnim pojedynkiem 
ćwierćfinałowym, ale pierwszym pojedynkiem w sobotę. Mimo słabej dyspozycji Virtus.pro 
w tym roku, ten turniej był dla nich szansą na przełamanie. Polacy walczyli jak równy z 
równym w tym meczu. Jednak szczęście stało po stronie Brazylijczyków. Po wygraniu 
mapy de_cache po dogrywce, przegrali oni mapę de_cobblestone oraz mapę 
de_overpass. Jednak nie oddali tego meczu łatwo. Pokazali charakter oraz fantastyczne 
taktyki. Mimo porażki, powinniśmy być dumni z ich występu na tym turnieju. Świetna dys-
pozycja w tym turnieju Marcelo „coldzera” Davida przyczyniła się również do porażki VP. 
Zabrakło jedynie trochę szczęścia. 

Półfinały : 

I. Natus Vincere vs Astralis  

 II. Team Liquid vs Luminosity Gaming  

Myślę, że półfinały nikogo nie zaskoczyły. Wyniki był standardowy i wygrały zespoły, które 
były z pewnością faworytami tych spotkań. Na'Vi wygrało z Astralis 2:0 bez jakichkolwiek 
problemów. Liquid w przeciwieństwie do Astralis podjął wyzwanie, jakim był zespół Lumi-
nosity Gaming (LG). Półfinał  ten był bardzo wyrównany i moim zdaniem był to mecz god-
ny finału. Ostatecznie LG wygrało 19:15 i 19:16. 

Finał: 

 Natus Vincere vs Luminosity Gaming 

Ostatnim pojedynkiem okazał się być mecz miedzy brazylijskimi a ukraińskimi zawodnika-
mi. Pierwsza mapa de_mirage wyrówna dla obu drużyn. Finaliści pokazali nam, jak po-
winno się grać po stronie CT na tej mapie. Pojedynek był tak wyrównany, że potrzebna 
była dogrywka, w której lepsi okazali się Brazylijczycy. Na mapie de_overpass, LG wręcz 
upokorzyli rywali. Pokonali oni Na’Vi aż 16:2. Dzięki temu wygrali cały turniej i do konta 
swojej drużyny mogą dodać okrągłe 500 000$! 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został fenomenalny Marcelo „coldzera„ David, który w 
każdym meczu był najlepszym zawodnikiem Brazylijczyków. 

 

MLG Columbus 2016 był rekordowy nie tylko za sprawą puli nagród, ale również dzięki 
widzom. Rekord ilości ludzi oglądających mecz w jednym momencie poprawiono o około 
100 tysięcy względem poprzedniego turnieju. MLG Columbus 2016 podczas finału oglą-
dało ponad 1,35 mln osób! 

Źródłó informacji : http://inetkox.pl/   

http://inetkox.pl/


 22 

 Z początkiem kwietnia pogoda za-

czyna sprzyjać wędkarzom. Przyroda bu-

dzi się wtedy do życia, woda znacznie się 

ociepla, ryby wychodzą z zimowego letar-

gu oraz aktywnie żerują. Przeżycie miłych 

chwil na łowieniu ryb nie wymaga wcale 

dużego jeziora, rzeki. Wystarczy mały 

staw, który codziennie mijamy, jadąc do 

szkoły. Większość polskich wód należy do 

Polskiego Związku Wędkarskiego. Jed-

nakże zawsze pytamy, do kogo należy da-

ny akwen i ewentualnie uzyskujemy ze-

zwolenie na połów. Kiedy już załatwimy 

sprawy formalne, nie pozostaje nam nic 

innego, jak pójść z wędką na ryby. Krótko 

wyjaśnię, czego potrzebujemy nad wodę. 

Na początek wędkę, tzw. „bat” długości 5-

6 metrów. Jest to wędka bez przelotek i 

kołowrotka, idealna do nauki zacinania i 

bezpiecznego holu ryby.  Nie wybieramy 

grubej żyłki, średnica 0,10mm jest ideal-

na. Spławik powinien być stale zamonto-

wany na żyłce. Jeżeli potencjalnie dobre 

łowiska są oddalone od brzegu, wtedy 

warto zastosować zestaw odległościowy 

ze spławikiem przelotowym. Jednak nie-

zależnie, czy montujemy spławik przeloto-

wo, czy na stałe, powinien on być lekki i 

tak wyważony, aby sygnalizować nawet 

bardzo delikatne brania. Co do haczyka, 

Wolny czas warto spędzić z wędką nad wodą. 
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nie sugerujmy się, że dany haczyk jest na 

określony gatunek ryby. Dopasowujemy 

go do wybranej przez nas przynęty. Opty-

malny rozmiar to 14-16. Na początku 

kwietnia najlepszą przynętą będzie pinka 

oraz białe robaki, gdyż woda jest już za 

ciepła na stosowanie ochotki. Warto do-

datkowo kupić i zastosować kilogram uni-

wersalnej zanęty na ryby karpiowate. 

Przed łowieniem dodajemy do niej wody, 

formujemy kule i rzucamy w wybrane miej-

sce. Ważne, aby nie zanęcać za dużo, le-

piej dorzucać często niewielkie porcje za-

nęty.  

Jakie ryby łowimy w kwietniu?  

Najbardziej aktywne są w tym okresie pło-

cie. Jednak często będziemy łowić kara-

sie, okonie. Czasem może zdarzyć się też 

lin, leszcz. Większość ryb drapieżnych ma 

okres ochronny, ponieważ odbywają one 

tarło. Dlatego, jeśli złowimy szczupaka, 

który może być częstym przyłowem, nie-

zwłocznie zwracajmy mu wolność.  

Podczas łowienia wczesną wiosną pamię-

tajmy, aby zachowywać się cicho. Wszel-

kie tupanie, trzaskanie, szeleszczenie jest 

bardzo niewskazane. Pamiętajmy, że wo-

da jest teraz bardzo przejrzysta, przez co 

ryby zachowują się ostrożniej niż latem. 

Bardzo ważne jest obserwowanie wody. 

Często właśnie wybór miejscówki decydu-

je o naszym sukcesie. Warto popytać 

miejscowych wędkarzy na co łowią, w ja-

kich miejscach. Nad wodą warto ekspery-

mentować, dobrą przynętą na płocie może 

okazać się kukurydza z białym robakiem 

lub pinką, czyli tak zwana kanapka. Czę-

sto jednak w stawie, w którym łowimy, do-

minującą rybą bywa karaś. Na karasia po-

lecam zmontować mocniejszy zestaw. Co 

do przynęt, prawdziwym przysmakiem 

srebrnołuskich może być czerwony robak. 

Ważne jest, aby nawlekać go na haczyk 

przy grubszych pierścieniach. Błędem jest 

przekłuwanie przez bok. Może się wtedy 

łatwo zsuwać, co utrudni zacięcie ryby.  

Nie zrażajmy się początkowymi niepowo-

dzeniami, za cierpliwość zostaniemy na-

grodzeni dorodnymi okazami wiosennych 

ryb.  

Wszystkim wędkarzom życzę połamania 

kija! 
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Rozmowa przyjaciółek: 

- Wiesz, wczoraj mój mąż nie wrócił na 

noc do domu. Powiedział, że spał u 

przyjaciela. Zadzwoniłam do jego pię-

ciu najlepszych kumpli. 

- I co? 

- Okazało się, że u dwóch spał, a u 

trzech jeszcze śpi 

*** 

Tato, to prawda, że prawdziwy mężczy-

zna powinien zachować zimną krew w 

sytuacjach dramatycznych? 

- Tak synu, to prawda. 

- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój 

dzienniczek, czy rachunek za nowe fu-

tro mamy? 

*** 

- Mam taniec we krwi! - chwali się chło-

pak 

- Widocznie nie dopłynęła jeszcze do 

nóg - mruczy dziewczyna. 

 

- Jasiu, jaka jest twoja wymarzona 

szkoła - pyta pani.  

-Zamknięta, proszę pani! 

*** 

Co mówi kabel do kabla? 

- Bądźmy w kontakcie! 

*** 

Idzie policjant i prowadzi pingwina za 

łapę. Spotyka go kolega i pyta: 

- Co ty robisz z tym pingwinem? 

- A przyplątał się i nie wiem co z nim 

zrobić. 

Kolega na to: 

- Zaprowadź go do ZOO. 

Po paru godzinach spotykają się po-

nownie, a policjant nadal z pingwinem. 

Kolega pyta: 

- No i co? 

- Zaprowadziłem go do ZOO, a teraz 

idziemy do kina. 

***  

Na poprawę humorku 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-jaka-jest-twoja-wymarzona
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-jaka-jest-twoja-wymarzona
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-jaka-jest-twoja-wymarzona
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Jasio patrzy zafascynowany, jak jego 

mama kładzie maseczkę na twarz.  

- Po co to robisz, mamusiu? - pyta.  

- Bo chcę być piękna. 

Po pewnym czasie mama zaczyna 

zmywać maseczkę.  

- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś 

się?! 

*** 

Z dzienniczków uczniowskich: 

-Zamknął panią szatniarkę w szatni i 

żąda okupu.  

-Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie 

będzie zeznawał bez adwokata. 

-Po napisaniu kartkówki nie oddał jej, 

twierdząc, że zostawił ją w domu. 

-Wysłany po kredę, przyniósł cały kar-

ton twierdząc, że pani woźna zwiększy-

ła wydobycie rudy kredy. 

 

 

 

(Ciąg dalszy ze strony 24) 
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Jak poradzić sobie z niewygodnymi butami? 
 

Jeżeli czujesz, że twoje buty zaczynają cię uciskać lub kupiona para okazała się ciaśniej-

sza, niż wydawało się w sklepie, to nie panikuj. Spróbuj delikatnie rozciągnąć buty. Jak to 

zrobić samodzielnie, a zarazem bezpiecznie? 

Umieść w butach dwa szczelne woreczki z wodą, a następnie całość włóż na całą noc 

do zamrażarki. Woda zmieniając się w lód, zwiększa swoją objętość, delikatnie rozciąga-

jąc buty. 

 Załóż buty na grube wełniane skarpety. Z początku możesz czuć niekomfortowy ucisk 

na stopę. Następnie włącz suszarkę do włosów i ogrzewaj buty strumieniem ciepłego po-

wietrza. W ten sposób materiał zmięknie i łatwiej będzie go wymodelować 

Sportowe obuwie zazwyczaj jest wiązane sznurówkami. Jeżeli jednak masz wysokie 

podbicie stopy, czujesz ucisk lub z dowolnych innych względów nie możesz mieć butów 

wiązanych na całej długości, dopasuj sznurówki odpowiednio dla Ciebie.  

Bałaganiarstwo - jak z nim walczyć? 

Nie potrafisz utrzymać porządku? Stale czegoś szukasz w stercie dokumentów czy 

ubrań? Poznaj sposoby, dzięki którym wyeliminujesz bałaganiarstwo. Oto kilka 

wskazówek. 

Stosuj zasadę małych kroków - jeśli czeka Cię wielkie sprzątanie, nie zostawiaj tego na 

ostatnią chwilę. Ponadto rozpocznij sprzątanie od mniejszych czynności. 

Wyznacz w pokoju miejsce, gdzie będziesz mógł robić bałagan. Resztę staraj się utrzy-

mywać w należytym porządku. 

Kącik porad 
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 Wprowadź w życie „remanent”. Jeden dzień w miesiącu poświęć na to, by oczyścić dom 

z niepotrzebnych rzeczy. 

Co zrobić, żeby włosy szybciej rosły? 

Jeśli zapuszczasz włosy, zapewne zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby przyspieszyć 

ten proces. Otóż, sposobów jest wiele, trzeba tylko znaleźć te najlepiej działające na Cie-

bie i Twoje włosy. 

Masaż skóry głowy. Najlepiej wykonać go gorącymi olejkami. To świetny sposób na po-

budzenie mieszków włosowych, dzięki czemu włosy rosną szybciej, są gęstsze i bardziej 

miękkie. 

Maseczka z białek jaj. Białka jajek znane są z tego, że rewelacyjnie naprawiają uszko-

dzone włosy, odżywiając je. Jak je wykorzystać? Oddziel białka od żółtek z kilku jaj i nałóż 

białka na włosy na piętnaście minut. Włosy od razu będą wyglądać na dziesięć razy 

zdrowsze, będą silniejsze, a co za tym idzie będą pobudzone do szybszego wzrostu. 

Lakiery czy pianki zabronione! Unikaj używania produktów do stylizowania włosów. 

Wszystkie lakiery, pianki, gumy do włosów czy żele używane za często i w zbyt dużej ilo-

ści zniszczą włosy i spowolnią ich wzrost. 

Obcinanie końcówek. 

Pomyślisz sobie, dlaczego podcinanie końcówek ma przyspieszyć ich porost? I masz ra-

cję, bo podcinanie włosów nie przyspiesza w żaden sposób ich wzrostu, włosy w końcu 

rosną od cebulki, a nie na końcach. Wyjaśnienie tego jest bardzo proste. Podcinanie koń-

cówek to podstawowa forma dbania o włosy. Włosy niszczeją i rozdwajają się właśnie od 

końców. Jeśli nie obetniesz końcówek na czas, mogą one się poważnie rozwarstwiać, a 

nawet łamać. Czy jest sens zapuszczania takich włosów? Podcinanie włosów co 6-8 tygo-

dni o 1 -2 centymetry jest kluczowe, by mieć lśniące, zdrowe włosy. 

Sen. Unikaj spania z ciasno związanymi czy splecionymi włosami. Przez to po jakimś 

czasie włosy są osłabione, częściej się łamią i nie chcą rosnąć. Włosy powinny mieć swo-

bodę. Jeśli chcesz je związać, to zawiąż je w bardzo luźny koński ogon lub kucyk. 
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Jak walczyć z bezsennością? 

 W nocy przewracasz się z boku na bok, a rano nie masz sił? Jesteś zatem jedną z 

wielu osób cierpiących na bezsenność. Dowiedz się, co należy zrobić, by w końcu spać 

spokojnie… i długo. 

Wypij szklankę ciepłego mleka przed snem – uwierz, to naprawdę działa! 
Ustal swój rytm dnia – w tym porę, o której zawsze kładziesz się spać. Po pewnym czasie 
automatycznie zaczniesz czuć się senny o tej godzinie. 
Wprowadź ruch do planu dnia. Nie musisz w tym celu zapisywać się na aerobik – wystar-
czy godzinny spacer, podczas którego – przy okazji – dotlenisz swój organizm. 
Relaks przed odpoczynkiem. Unikaj wieczornych kłótni, płacenia rachunków po 18-tej i 
rozmów o szkole/pracy. Zajmij się odpoczynkiem. 
Drzemki w ciągu dnia – jeśli je lubisz, to problem bezsenności jest wyjaśniony. Zamiast 
kłaść się „na chwilę” po szkole, lepiej udaj się na spacer. 

 

Najszybsza ulga na ukąszenie owadów bez specjalnego kremu? 

                Jesteś w lesie na biwaku, bądź na wieczornym grillu i nie masz przy sobie 

sprayu na ukąszenia? Ugryzienia owadów mogą nie tylko zepsuć nam zabawę, ale rów-

nież mogą okazać się bardzo swędzące, a nawet bolesne. Aby temu zaradzić, od wielu 

lat stosowany jest olejek miętowy. Już niewielka ilość może przynieść ulgę. Jeżeli nie 

masz go jednak pod ręką, wykorzystaj… miętową pastę do zębów! Nasmaruj ukąszenie 

cienką warstwą, a już po chwili odczujesz ulgę. 
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 Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą na wakacjach? 

Zbliżają się wakacje, a my jednocześnie nieprzygotowani i zrelaksowania możemy stać 

się łatwym celem dla świetnie przygotowanych złodziei w miejscowościach turystycznych, 

pociągach czy lotniskach. Dlatego zanim wyruszymy w podróż, warto zabezpieczyć się 

przed kradzieżą. O czym należy pamiętać, by nie paść ofiara złodzieja? 

 Pieniądze w kilku miejscach - Pieniądze, które zabieramy ze sobą, najlepiej rozdzie-
lić i schować w kilku różnych miejscach. W ten sposób w razie ewentualnej kradzieży 
nie zostaniesz bez grosza. 

 Dokumenty i bilety powrotne - Powszechnym błędem turystów jest chowanie doku-
mentów i biletów wraz z pieniędzmi w portfelu, który jest najczęstszym celem zło-
dziei. Pozbawieni biletów i dokumentów będziemy mieć nie lada problem, żeby wró-
cić do kraju. Dlatego najlepiej przed wyjazdem wysłać skan ważnych rzeczy na swój 
e-mail, a dokumenty schować osobno. 

 Cenne przedmioty - Cenne przedmioty typu aparaty czy kamery najlepiej spakować 
do bagażu podręcznego, by mieć je zawsze na oku. 

 Zabezpieczenie walizki - Walizkę należy zabezpieczyć zamykając ją zamkiem na 
szyfr lub kłódką. Dobrze również przywiązać do niej charakterystyczny breloczek, by 
móc łatwo ją odnaleźć w otoczeniu innych walizek. 

Jakie sporty uprawiać, żeby schudnąć? 

Każda aktywność fizyczna sprzyja utrzymaniu zdrowej i ładnej sylwetki. Są jednak sporty, 
które czynią to szybciej i efektowniej. Poniżej znajdziecie te najskuteczniejsze. 

 Pływanie - Podczas pływania pracują prawie wszystkie nasze mięśnie, przez co zu-
życie energii jest bardzo duże. Pływanie jest również jedną z najzdrowszych form ak-
tywności fizycznej: ma zbawienny wpływ na kręgosłup, nie obciąża stawów a jego 
kontuzjogenność jest praktycznie zerowa. 

 Jazda na rowerze - Jest świetnym sposobem dotlenienia organizmu, a dodatkowo 
zapewnia całkiem spore zużycie energii. Jeżdżąc godzinę na rowerze z prędkością 
10km/h, stracimy 300 kcal, dwa razy tyle, jeśli zwiększymy prędkość do 20 km/h. 

 Bieganie - Ta aktywność fizyczna pozwoli zgubić zbędne kilogramy – godzina biegu 
w tempie kilometr w pięć minut pozwoli nam spalić nawet 1000 kalorii. Bieganie po-
zwala ponadto zapobiegać chorobom oraz schorzeniom układu krążenia i serca, a 
także wzmacnia wydolność układu oddechowego. Niestety, może mieć zgubny 
wpływ na nasze stawy i kręgosłup, dlatego nie zapominajmy o zdrowym rozsądku. 
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