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Co miesiąc w naszej szkole odbywa się dzień tematyczny organizowany 

przez Samorząd Uczniowski. Piątek 29 kwietnia br. był ,,Dniem Dresa”. 

Wiadomo, że noszenie dresów w naszej szkole jest zabronione, jednak 

wtedy każdy mógł pozwolić sobie na odrobinę wygody. Tego dnia ucznio-

wie przebrani w sportowe stroje byli zwolnieni z niezapowiedzianych 

kartkówek i odpowiedzi ustnych. 

Dzień dresa 

Uczniowie świetnie się przebrali Dziewczyny reprezentujące subkulturę 

blokowiska 
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Trzeba przyznać, że większość 

uczniów naprawdę się postarała. 

Na korytarzu szkolnym nie można 

już było zobaczyć grzecznej mło-

dzieży, ubranej w zwyczajne ko-

szule i zwykłe jeansy. Luźne 

spodnie dresowe, bluzy i czapki z 

daszkiem to rzeczy, dzięki którym 

ten dzień w szkole był zupełnie in-

ny niż wszystkie. Szczęśliwie tego 

dnia nikt nie był odpytywany i nie 

dostał żadnej złej oceny. Wszyscy 

dobrze się bawili i myślę, że każdy 

z nas będzie miło wspominał tam-

ten piątek.  
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Egzamin gimnazjalny 2016 

W dniach 18-20 kwietnia 2016 
r. odbył się egzamin gimnazjalny. 
W tym roku w naszej szkole pode-
szło do niego 39 uczniów klas III. 
W tym czasie młodsze roczniki 
opuściły szkołę, mogąc cieszyć się 
czterema dniami wolności od sza-
rej codzienności szkolnej – to jest 
zielonymi szkołami. Zarówno 
uczniowie klasy III a, jak i klasy III 
b, do egzaminów podeszli bardzo 
poważnie i odpowiedzialnie. Byli 
świadomi, że od wyniku uzyskane-
go na tym wyjątkowym sprawdzia-
nie zależą najbliższe lata ich życia.  

Każdy z przystępujących do 
egzaminu miał jakiś plan, taktykę 
na rozwiązywanie zadań. Jedni byli 
zdania, że najtrudniejsze zadanie 
czeka ich pierwszego dnia na te-
ście z historii i WOS-u lub polskie-
go. Inni najbardziej obawiali się 
części matematyczno-
przyrodniczej. Wśród uczniów pa-
nowało powszechne przekonanie, 
że test z języka angielskiego lub 
niemieckiego nie powinien sprawić 
najmniejszego kłopotu zdolnej mło-
dzieży z Pallottiego. 
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Mimo lekko stresującej atmos-
fery, uczniów naszego gimnazjum 
nie opuszczało poczucie humoru. 
Kiedy napisali każdą z części egza-
minu, na dole w sali chemicznej 
czekał na trzecioklasistów poczę-
stunek przygotowany przez kocha-
nych rodziców. 

 Większość uczniów klas III za-
pewnia, że egzamin był łatwy i po-
szedł im naprawdę dobrze. Naj-
większymi wyzwaniami okazały się 
przede wszystkim dwa testy: z hi-
storii i z WOS-u (tu trudniejsza oka-
zała się historia), a także część 
przyrodnicza (w szczególności che-
mia i fizyka). 

 

Mimo ciężkich momentów, 
większość z tegorocznych trzecio-
klasistów jest zadowolona ze swo-
ich odpowiedzi i prawdopodobnych 
wyników, które poznamy już 17 
czerwca. Miejmy nadzieję, że osta-
teczne wyniki pokryją się z nadzie-
jami i będą nagrodą za trudy trzy-
letniej pracy dla każdego z uczniów 
naszej szkoły. 
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Wewnątrzszkolny konkurs językowy 

25 maja 2016r odbył się pierwszy 
etap trzeciej edycji Wewnętrznego 
Konkursu Językowego.  W tym ro-
ku prezentacje na temat kultury 
krajów niemiecko- i francuskoję-
zycznych  zaprezentowało aż 19 
uczniów. Dzięki nim mieliśmy 
szansę poznać niemiecką scenę 
muzyczną, architekturę oraz różne 
oblicza street  artu. Uczestniczyli-
śmy w tworzeniu bukietów w stylu 
Biedermeier i mogliśmy podziwiać 
modę Fin de siècle'u. Zostaliśmy 
również  zabrani w podróż,  pod-
czas której podziwialiśmy  nie-
mieckie misie i poznaliśmy bliżej 
ich historię. Na koniec mogliśmy  
pomarzyć o berlińskiej Currywurst 
i preclach. 
 
 

W tym roku prezentacje były na 
bardzo wysoki poziomie i do dru-
giego  etapu przeszło aż 14 
uczestników. Gratulacje! :D 
Do drugiego etapu zakwalifikowali 
się: 
 
1. Jakub Bielecki  
2. Gosia Hałaj  
3. Laura Kurzac  
4. Kuba Bareja  
5. Iza Grzywacz  
6. Marysia Kościan  
7. Justyna Kamińska 
8. Marta Chmielewska  
9. Kuba Kuroczko  
10. Gabrysia Michalak  
11. Bruno Majewski  
12. Emilka Goszczyńska  
13. Monika Żyła  
14. Krzysztof Mazurek  
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Das erste Erasmus+ Treffen in Däne-
mark ein Bericht von Maria aus Polen 

Vom 20.10 bis zum 26.10 waren wir in 
Dänemark (Norre Aaby) in Eisbjerghus 
Internationale Efterskole. Es war ein 
Projekttreffen vom Programm Eras-
mus+. Wir sind mit dem Flugzeug ge-
flogen, aber in Berlin sind wir nach Ko-
penhagen umgestiegen. Am Flughafen 
haben wir gegessen, dann sind wir mit 
2 Zügen nach Odensee und Norre Aa-
by gefahren. Die Reise war anstren-
gend, trotzdem waren wir neugierig. Es 
tut uns leid, aber Frau Kozak hat im 
Zug den Schal verloren. In Norre Aaby 
haben wir dänische Schülerinnen ge-
troffen: Emma, Fredericka, Nicole und 
Victoria. Sie haben uns die Schule und 
die Räume gezeigt und wir haben ein 
bisschen gesprochen. Wir haben 
Abendessen gegessen und wir haben 
gedacht, wir gehen schlafen, trotzdem 
sind wir tanzen gegangen, denn so war 
das Programm. Wir sind spät schlafen 
gegangen und wir sind schnell einge-
schlafen. Am Mittwoch haben wir 
Frühstück in der Schulmensa geges-
sen und wir haben Nachrichten in BBC 
auf English gesehen.  

Später sind wir nach Fredericia gefah-
ren und die Calsberg Firma besichtigt. 
Die Firma produziert Soft Drinks , des-
halb mussten wir Schutzklamotten an-
ziehen. Am Nachmittag haben wir in 
der Schule Polen, unsere Schule und 
CD Projekt Red Firma präsentiert. Die 
Präsentation war auf Deutsch aber wir 
haben auf Englisch gesprochen, denn 
wir sprechen besser Englisch. Nach 
dem Abendessen war ein Wettbewerb 
über Polen, Dänemark, Deutschland, 
Lettland, Portugal und Türkei. Wir ha-
ben gewonnenJ. Am Donnerstagmor-
gen haben wir gesungen und später 
haben wir viele Übungen für Projekt 
gemacht: Interview, Websitedesign und 
Präsentationen. Am Freitag sind wir 
nach Odense gefahren. Dort haben wir 
ein Kunst Museum besichtigt und wir 
sind am Kunst Workshop teilgenom-
men. In Odense ist Andersen geboren, 
deshalb haben wir auch sein Museum 
besichtigt. Am Nachmittag war der 
Sportunterricht. Wie immer um 21 Uhr 
war Abendsnack, dann haben wir Hor-
rorfiole gesehen. Wir hatten Angst, 
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deshalb sind wir spät schlafen gegan-
gen. Am Samstag sind wir spät aufge-
standen, Frühstück haben wir um 9.30 
gegessen, dann haben wir Europäi-
sche Stellenbörse gemacht, wir haben 
Bewerbungsschreiben und Lebensläu-
fe geschrieben . Da es am Samstag 
Halloween Party war, waren wir kreativ 
und wir haben Kürbisse ausgestochen. 
Am Abend war die Halloween Party, 
deshalb haben wir uns verkleidet und 
haben wir unsere Gesichter bemalt. 
Wir haben am Wetbewert teilgenom-
men und Frau Kozak und Frau Cristina 
aus Portugal haben den 3. Platz er-
reicht. Alle hatten Spaß.  

Am Sonntag war Karierrenunterricht , 
dann am Nachmittag war die schwers-
te Aufgabe. Wir haben Abendessen für 
alle Schüler gekocht. Lisbeth hat uns in 
Gruppen geteilt. In jeder Gruppe war 

eine Person aus Dänemark. Wir haben 
Rezepte auf Dänisch oder Deutsch er-
halten . Wir haben Knödel, Brot , Sala-
te , Koteletts auf türkische Art, portu-
giesische Zucchini gekocht, aber alles 
hat geklappt. Um 18 Uhr war alles fer-
tig und wir haben alle Leute zum 
Abendessen eingeladen. Alle Schüler 
haben uns gesagt ''Das war lecker''. 
Am Montag sind wir um 6 Uhr aufge-
standen, denn um 7.30 sind wir in den 
Bus nach Kopenhagen eingestiegen. 
Wir haben uns gesagt Tschüss, aber 
wir haben gewusst, wir finden uns in 
Fb. Nach 2 Stunden sind wir in Kopen-
hagen ausgestiegen und spazieren ge-
gangen, dann sing wir zum Tivoli ge-
gangen und wir waren bis zum Abend. 
Später haben wir den Zug zum Flugha-
fen genommen. Zuerst sind wir nach 
Berlin geflogen, dann nach Warschau. 
Es tut mir leid, aber in Warschau haben 
wir nicht unsere Koffer abgeholt, nur 
am nächsten Tag hat man uns sie ge-
bracht . Der Aufenthalt in Dänemark 
war sehr interessant und sicherlich wir 
vergessen es nicht für lange. 
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 Weekend majowy niestety już za 
nami. Całe szczęście w tym miesiącu 
będziemy mieli jeszcze trochę wolne-
go. Niebawem Boże Ciało i długi week-
end. Wreszcie odpoczynek od szkoły i 
pracy. Pojawia się tylko pytanie, co z 
tym czasem zrobić. Niewątpliwie jest 
bardzo wiele atrakcyjnych propozycji. 
Dobrym pomysłem na pewno będzie 
aktywny wypoczynek. Wypad w góry 
pozwoli nam się odprężyć. Dla osób, 
które nie przepadają za ekstremalną 
wspinaczką, lubią spokojne trasy i uro-
kliwe widoki, polecam Pieniny. To do-
skonałe miejsce na spędzenie wolnego 
czasu. 

     Pieniny nie są wysokimi górami. Ich 
najwyższy szczyt, Trzy Korony, nie ma 
nawet 1000m.n.p.m. To raj dla osób, 
które uwielbiają „spacerować” po gó-
rach. Szlaki są bardzo proste, choć 
zdarzają się także trudniejsze. Góry 
powstały podczas orogenezy alpej-
skiej, to znaczy, że są bardzo młode w 
porównaniu z innymi. Nie ma tam nie-
bezpiecznych tras i wielu eksponowa-
nych szlaków. Urzekają jednak pięk-
nem i wyjątkowymi krajobrazami, któ-
rych nie znajdziecie nigdzie indziej. 
      Pieniny mają trzy punkty, które ko-
niecznie trzeba zobaczyć. Pierwszy to 
rzecz jasna ich najwyższy szczyt, czyli 

Trzy Korony. Kiedy patrzymy na tę gó-
rę, widzimy aż pięć wysokich turni, któ-
re razem przypominają koronę, jednak 
w nazwie uwzględniono tylko trzy środ-
kowe. Ich nazwy to Okrąglica, Płaska 
Skała i Pańska Skała. Zdecydowanie 
bardziej urokliwe i łatwiejsze do zapa-
miętania są jednak nazwy ludowe, na-
dane przez górali i mieszkańców. To 
kolejno Chuda Kaśka, Gruba Baśka i 
Kudłata Maryśka. Trzy Korony to pięk-
ny szczyt, na który prowadzi jeszcze 
piękniejsza droga. Zauważyli to turyści, 
bowiem codziennie przybywają na nie-
go tłumy ludzi. W tegoroczną majówkę 
na szczyt ustawiła się ogromna kolej-
ka, w której można było stać nawet 
dwie godziny. Rzecz jasna dało się po-
minąć zakończenie trasy i skręcić na 
niemniej urokliwy szlak. 

Pieniny 
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     Kolejna bardzo ważna trasa, której 
w żadnym razie nie może zabraknąć w 
planie naszych wędrówek, to Sokola 
Perć. Szlak jest trudniejszy niż Trzy 
Korony, choć szczyt leży niżej. Przez 
chwilę idzie się eksponowaną trasą, 
jednak jest to bardzo niewielki i stosun-
kowo prosty odcinek. Rzecz jasna 
można go ominąć, wybierając dłuższą, 
okrężną trasę. Z Sokolicy rozciąga się 
chyba najpiękniejszy widok Pienin. Mo-
żemy z niej podziwiać dolinę Dunaju. 
Obok tarasu widokowego na skale ro-
śnie bardzo charakterystyczne drzewo, 
które pojawia się na wielu wizytówkach 
z Pienin. Krajobraz zapiera dech w 
piersiach, szczególnie gdy natrafimy na 
ładną pogodę. 
      Kiedy będziemy w Pieninach, musi-
my wstąpić także do Wąwozu Homole. 
To bardzo spokojna trasa, „właściwie 
spacerek”. Przez cały czas idzie się w 
miarę równą, kamienistą dróżką z prze-
rwami na niedługie schody. Z dwóch 
stron otaczają ją skaliste wzniesienia, 
porosłe mchami i od czasu do czasu 
drzewami. Piękna krajobrazu dopełnia-
ją niesamowite wodospady i źródełka, 
z których można zaczerpnąć krystalicz-
nie czystej wody. Bardzo „ciekawie” ro-
bi się, gdy spadną obfite deszcze. Wte-
dy szlak przestaje być aż tak prosty. 
Kamienie stają się śliskie i bardzo ła-
two o wypadek, szczególnie jeśli w wą-
wozie jest dużo ludzi. Niektórzy prze-
padają za tego typu wędrówką, jednak 
amatorom odradzam spacer wąwozem 
po deszczu. 
      

Pieniny to nie tylko piękne szlaki. Znaj-
duje się w nich także wiele wspania-
łych zabytków. Leży tu niewielkie, uro-
kliwe miasteczko – Szczawnica, gdzie 
można skosztować przepysznego, gó-
ralskiego jedzenia. Warto także odwie-
dzić dwa niezwykłe zamki – w Niedzicy 
i Czorsztynie. Ten pierwszy codziennie 
jest oblegany przez setki turystów. 
Szczególnie w czasie majówki przyby-
wa do niego wiele osób. Zamek jest 
piękny i budzi grozę, jednak ogromna 
liczba zwiedzających sprawia, że traci 
swój urok. Warto odwiedzić go na tygo-
dniu, w mniej uczęszczanym terminie. 
      Z Niedzicy łódką można przepłynąć 
do zamku w Czorsztynie. Właściwie 
pozostały z niego już tylko ruiny.  
Tutaj zawsze jest mniej osób, choć za-
mek (przynajmniej dla mnie) sprawia o 
wiele lepsze wrażenie. Również jest 
mroczny i tajemniczy. Szare, kamienne 
mury i piękne otoczenie sprawiają wra-
żenie, że przeniosło się do innego 
świata. 
 
     W tak krótkim artykule nie sposób 
wymienić wszystkich wspaniałych 
miejsc, które warto odwiedzić. Z pew-
nością jest ich bardzo wiele i wszystkie 
wyróżniają się czymś niezwykłym. Kto 
nie ma jeszcze planów na długi week-
end, może skorzystać z bogactwa, ja-
kie oferują Pieniny. Czas spędzony w 
tych pięknych górach z pewnością nie 
będzie czasem straconym. 
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Trzynastego maja w piątek... 

Przy okazji majowego numeru naszej gazetki, chciałbym opowie-
dzieć trochę o tym jakże pięknym, wiosennym miesiącu. W maju zakwi-
tają między innymi konwalie, piwonie, czerwone maki, niezapominajki, 
odmiany jaśminu. W ogródkach domów kwitną także tulipany i narcyze. 
Z drzew parkowych zaczynają kwitnąć klony i kasztanowce. Na leśnych 
polanach spotyka się motyle, a pod wieczór rozpoczynają swe lo-
ty chrabąszcze. Maj dla ptaków leśnych jest porą lęgów. 
 Nazwa "maj" wzięła się od łacińskiej nazwy Maius. Miesiąc ten ma 
nazwę bogini Mai, matki boga Merkurego. W języku polskim określenie 
"maić" oznacza tyle samo, co stroić.  
 W maju obchodzimy też parę świąt, niektóre bardziej, a niektóre 
mniej znane: 
 
1 Maja: Święto Pracy 
2 Maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
3 Maja: Święto Trzeciego Maja (Konstytucji 3 maja), Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski 
4 Maja: Dzień Strażaka 
5 Maj: Dzień Europy 
8 Maja: Dzień Bibliotekarzy 
15 Maja: Dzień Rodziny 
19 Maja: Dzień Dobrych Uczynków 
26 Maja: Dzień Matki 
31 Maja: Światowy Dzień bez Papierosa 
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 Jest także parę wydarzeń 
związanych z majem. Jednym z 
nich jest tak zwana zimna Zośka, 
zimni ogrodnicy. Jest to zjawisko 
klimatyczne, charakterystyczne dla 
środkowej Europy, kiedy w połowie 
maja następuje zmiana cyrkulacji 
atmosferycznej i przy słabnącym 
wyżu zaczyna napływać zimne po-
wietrze z obszarów polarnych. 
Krótko mówiąc, maj to miesiąc 
przeważnie ciepły, ale w tych 
dniach robi się trochę chłodniej. 

 Jest on także miesiącem ma-
tur oraz  komunii świętych. Dlatego 
i starsi, i młodsi mają powody do 
stresu. Egzaminy trwają praktycz-
nie do początku do końca maja. 

Terminy komunii zależą od danej 
parafii, dlatego trzeba uważać, na 
którą idziemy do kościoła! :)) Jest 
to także czas nabożeństw majo-
wych poświęconych Matce Bożej. 
Dlatego też często miesiąc ten na-
zywany jest miesiącem Maryjnym. 
Cała przyroda przeżywa jakby od-
nawiające się dzieciństwo. Czło-
wiek poddaje się urokowi tego mie-
siąca i jest to najlepszy moment, by 
pomyśleć o Matce nas wszystkich - 
Maryi.  
 Maj jest pięknym miesiącem, 
w którym stopniowo robi się cieplej, 
uczniowie zaczynają już myśleć o 
wakacjach. Kwitną kwiaty i zaczyna 
być pięknie i kolorowo, co po szarej 
zimie jest miłą formą odmiany. Mó-
wi się, że jest to najpiękniejszy 
miesiąc wiosny!  
Źródła pomocy: Miesiące.pl oraz Wikipedia.pl 
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O Robercie Lewandowskim 

SKAZANY NA SPORT 

Robert Lewandowski urodził się 21 

sierpnia 1988 roku w Warszawie, 

ale pierwsze lata spędził w pobli-

skim Lesznie. Zapał do sportu 

wszczepili mu rodzice. Matka- Iwo-

na była siatkarką pierwszoligowe-

go AZS-u Warszawa, a ojciec 

Krzysztof z powodzeniem grał w 

Hutniku Warszawa. Nic dziwnego, 

że mając tak wyraziste przykłady z 

obu stron, młody Robert podążał 

szlakiem przetartym przez rodzi-

ców. Tata widząc zamiłowanie sy-

na do piłki, posłał go na trening do 

Partyzanta Leszno. Twarda na-

wierzchnia, piach bez źdźbła tra-

wy, stare baraki zamiast szatni z 

nieszczelnymi oknami, bez ogrze-

wania - w takich warunkach zaczął 

kiełkować wielki talent Roberta Le-

wandowskiego.  

TRUDNE POCZĄTKI 

Po siedmiu latach Lewandowski 

odszedł z Varsovii do czwartoligo-

wej Delty Warszawa, stanowiącej 

bezpośrednie zaplecze Legii. Tata 

Krzysztof marzył, by pewnego dnia 

ujrzeć syna w klubie z Łazienkow-

skiej. Niestety, za sprawą okrutne-

go losu nie doczekał nawet pierw-

szego występu syna na seniorskim 

poziomie - zmarł w 2005 roku. To 

bardzo zmieniło dorastającego 

chłopca. Stał się bardziej odpowie-

dzialny i zaczął planować  swoje 

dalsze życie. Podpisał pierwszy 

kontrakt z Deltą Warszawa, żeby 

odciążyć matkę finansowo.  

W styczniu 2006r. Lewandowski 

pojechał wraz z pierwszą drużyną 

Legii Warszawa na zgrupowanie 

we Wronkach z zamiarem udo-

wodnienia swojej wartości. Nieste-

ty pech chciał, że prędko nabawił 

się urazu mięśnia dwugłowego i 

nie był w stanie zademonstrować 

pełni swoich możliwości. Jak się 

potem okazało, klub ze stolicy nie 

przedłużył kontraktu z młodym 

snajperem. 
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WIELKA ODBUDOWA W 

PRUSZKOWIE 

Latem 2006 roku Lewandowski do-

łączył do Znicza Pruszków, rozpo-

czynając dynamiczną wspinaczkę 

ku piłkarskim szczytom. Pierwszy 

sezon w nowym klubie był dla 

„Lewego” bardzo udany. Awanso-

wał do drugiej ligi i został królem 

strzelców z 15 bramkami na kon-

cie. Drugi sezon byłby jeszcze lep-

szy, gdyby nie porażka w samej 

końcówce z Podbeskidziem Biel-

sko-Biała. Jednak mimo tego nie-

powodzenia, mógł czuć się wygra-

nym. W młodym wieku zdobył w 

drugiej lidze 21 bramek, przykuwa-

jąc uwagę połowy klubów Ekstra-

klasy. Wraz z menedżerem Ceza-

rym Kucharskim podchodził ostroż-

nie do całego zamieszania. Z po-

czątku prawdopodobny wydawał 

się powrót do Legii, która jednak 

znowu nie dostrzegła drzemiącego 

talentu. Ostatecznie przyjął propo-

zycję Lecha Poznań, podpisując 

czteroletni kontrakt. 

BEZCENNA PRZYGODA W 

POZNANIU 

Kariera „Lewego” na Bułgarskiej 

nabierała niesamowitego rozpędu. 

Ekstraklasa czy Puchar UEFA – 

zawsze pakował bramki z taką sa-

mą częstotliwością.  Nie bez przy-

czyny został wybrany największym 

odkryciem sezonu przez tygodnik 

„Piłka Nożna”. W „Timesie” widniał 

nawet na liście najlepiej rokujących 

piłkarzy. Już pierwszy sezon w no-

wym klubie był na Lewandowskie-

go bardzo udany. Dwanaście bra-

mek w  Ekstraklasie, trzecie miej-

sce wśród najlepszych strzelców i 

trofeum Pucharu Polski na otarcie 

łez po – niestety - przegranym mi-

strzostwie (Lech zajął trzecie miej-

sce). 

Bez względu na liczne zapytania z 

zagranicy, Lewandowski został w 

Poznaniu jeszcze na rok. U progu 

nowego sezonu, gol Roberta przy-

czynił się do wygrania Superpucha-

ru Polski.  
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W Ekstraklasie strzelał jak na za-

wołanie. Finalnie w całych rozgryw-

kach uzbierał osiemnaście bramek 

i wygrał klasyfikację strzelców. Po 

tak wspaniałych dwóch sezonach 

stało się jasne, że młody utalento-

wany zawodnik odejdzie z 

„kolejarza”. Krążyło wiele plotek o 

jego transferze, które szybko zde-

mentował podczas jednego wywia-

du, mówiąc: „chce pan rozmawiać 

o transferze? To nie ma o czym, bo 

gram dla Lecha”. Mimo tych słów, 

latem pożegnał się ze stadionem 

na Bułgarskiej. 
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Nasza przyszłość 

W majowe sobotnie popołudnie 

odwiedził nas w domu Kuba Jan-

kiewicz. Jest młodym, utalentowa-

nym artystą. Z dzieciństwa wiem, 

jak sława może namieszać dziec-

ku w głowie. Myślałam, że Kuba 

będzie zarozumiały i potraktuje to 

spotkanie lekceważąco. 

Kuba urodził się 3 stycznia 2003 

roku. Choć ma dopiero trzynaście 

lat, ma na swoim koncie spore do-

świadczenie aktorskie. Wystąpił w 

następujących filmach: „M jak Mi-

łość”, „Listy do M”, „Listy do M” 2, 

„Strażacy”, „Detektyw Łodyga”, „Ja 

to mam szczęście”, „Szukając 

gwiazd”, „Bez tajemnic”, „Czas ho-

noru”, „Hotel 52”, „Prosto w serce”, 

„Chichot losu”. Udało Mu się pod-

kładać głos w wielu filmach i seria-

lach („Mikołajek na wakacjach”, 

„Taniec rządzi”, „Lato w mieście”), 

a nawet grach komputerowych 

(„Zaginięcie Ethana Cartera”, 

„Wiedźmin III Dziki Gon”). Kuba 

jest sympatyczny, młody i utalento-

wany. W szkole wszyscy traktują 

go normalnie. Nie uważa się z ko-

goś lepszego. Jest mądry, ma do-

bre oceny. W weekendy chodzi do 

szkoły muzycznej i artystycznej. 

Rozwija się wszechstronnie. Ce-

chuje go skromność i sympatycz-

ność. Umie nawiązywać dobre re-

lacje z innymi ludźmi. Gdy usiedli-

śmy wspólnie przy stole, zadawa-

łam Kubie kilka pytań, na które 

chętnie odpowiadał. 

M: Cześć, nazywam się Marysia 
Nazarczuk. 
K: A ja Kuba Jankiewicz. 
M: Jak rozpoczęła się Twoja przy-
goda z aktorstwem? 
K: Zaczęło się tak, że poszedłem 



 18 

na zajęcia aktorskie połączone z 
tanecznymi i ze śpiewem do Aka-
demii Musicalowej. W tej szkółce 
działała agencja filmowa, która za-
prosiła mnie na casting. O dziwo, 
wygrałem. Spodobało mi się i tak 
się zaczęło. Zacząłem chodzić na 
kolejne castingi. Czasami wygry-
wałem, a czasami nie. I tak jest do 
dziś. 
M: Która rola była dla Ciebie naj-
ciekawsza i dlaczego? 
K: Szczerze mówiąc, każda rola 
jest inna, przez co jest w inny spo-
sób ciekawa. Nie mogę więc po-
wiedzieć, która jest najciekawsza. 
Każda rola zawiera nowe wyzwa-
nia i trudności. Gdy grałem w 
„Czasie honoru”, wcieliłem się w 
postać małego partyzanta. W ko-
medii natomiast muszę grać na lu-
zie, swobodnie. Są to różne role, 

każda z nich jest dla mnie cieka-
wa, do każdej muszę się inaczej 
przygotować. 
M: A która była trudniejsza? 
K: Chyba trudniejsza była ta wo-
jenna. 
M: Czy długo uczysz się swoich 
ról? 
K: Najpierw bardzo długo zajmo-
wało mi nauczenie się roli, ale po-
tem już się przyzwyczaiłem i idzie 
mi to coraz szybciej. Teraz powta-
rzam trzy razy i już umiem. 
M: Co Ci sprawia największą fraj-
dę? 
K: Przebywanie na planie i granie, 
bo to jest moje hobby. 
M: Gdzie szkolisz swój talent arty-
styczny? 
K: Tak jak mówiłem, w szkółce 
musicalowej. Nadal tam chodzę. 
Tak naprawdę najwięcej wiedzy i 
umiejętności wynoszę, grając na 
planie. Tam zdobywam doświad-
czenie. 
M: A co robisz w czasie wolnym? 
K: Tańczę, śpiewam, czasami ry-
suję. Gram na saksofonie, bo cho-
dzę do szkoły muzycznej. Może to 
wszystkich dziwić, ale w ogóle nie 
gram na komputerze. Nie chodzi o 
to, że nie mam czasu. Po prostu 
mnie to nie interesuje. 
M: Lubisz czytać książki? 
K: Tak, ale zdarza się, że zaczy-
nam czytać książkę i nie mogę jej 
skończyć, bo w szkole wchodzi 
lektura i wtedy już raczej do niej 
nie wracam, bo zapominam o co 
w niej chodziło. 
M: A jakie książki lubisz najbar-
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dziej? 
K: Science Fiction 
M: Czy lubisz chodzić do szkoły? 
K: Tak naprawdę … ha, ha … to 
zależy kiedy. No bo kiedy są testy, 
to nie za bardzo, bo muszę się 
trochę napracować. Ale nie licząc 
tego, to nawet tak. 
M: Do której chodzisz klasy? 
K: Do pierwszej gimnazjum. 
M: Jaki jest Twój ulubiony przed-
miot? 
K: Chyba matematyka. Wszystko 
jest w niej poukładane. Lubię ją 
zaraz po niemieckim, to znaczy 
nawet chyba na równi z niemiec-
kim. 
M: Czy masz rodzeństwo? 
K: Tak, siostrę. Jest cztery lata 
starsza. 
M: Co robicie razem? 
K: Tak naprawdę pomagamy so-
bie we wszystkim. Natalia chodzi 
do szkoły muzycznej i gra na 
skrzypcach. W szkole mamy forte-
pian, dodatkowo, a ja jestem … 
ha ha …  nieudolny przy fortepia-
nie, więc ona mi pomaga. Ona 
bardzo ładnie gra na pianinie. W 
ogóle dużo czasu spędzamy ze 
sobą. 
M: Jakie masz plany na przy-
szłość? 
K: Tego jeszcze nie wiem. Tak sa-
mo nie wiem, kim chcę zostać w 
przyszłości. Mam jeszcze sporo 
nauki przed sobą: 3 lata gimna-
zjum, 3 lata liceum i jeszcze stu-
dia. Mam jeszcze czas n,a podję-
cie decyzji. Nie wiem, czy chcę 
zostać aktorem, czy naukowcem, 

czy lekarzem.. 
M: Wiesz na jaki chcesz iść kieru-
nek w liceum? 
K: Jeszcze nie wiem, ale chyba na 
mat-fiz, albo na jakiś społeczny. 
M: Gdzie jedziesz na wakacje? 
K: Na Hel. 
M: To bardzo interesuje co powie-
działeś. Dziękuję. 
K: Dziękuję. 
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O pięknej miłości, czyli „Ugly Love” 

Są autorzy, których każda kolejna 

książka jest lepsza niż poprzednia. 

Taka jest właśnie Coleen Hoover, 

która powraca do nas z kolejną 

powieścią i tym razem znowu nie 

zawodzi. 

Kiedy Tate, początkująca pielę-

gniarka, wprowadza się do miesz-

kania swojego brata, nie spodzie-

wa się tak gwałtownych zmian w 

życiu. Wszystko przez przystojne-

go pilota Milesa Archera. Spotyka 

go już tego samego wieczoru, kie-

dy się wprowadza i nie jest aż tak 

przystojny. Prawdę mówiąc, leży 

pijany pod drzwiami mieszkania, 

do którego chciałaby wejść. Posta-

nawiają jednak zapomnieć o tym 

incydencie i zaczynają swoją zna-

jomość od nowa. Niedługo potem 

przekształca się to w coś więcej, 

ale Miles ustanawia dwie zasady: 

1. Nie pytaj o przeszłość. 

2. Nie oczekuj przyszłości. 

Oboje są święcie przekonani, że 

nie złamią tych zasad i żadne z 

nich nie zaangażuje się w tę dziw-

ną relację. Z czasem jednak zapo-

minają o istnieniu jakichkolwiek 

zasad i zaczynają o siebie dbać i 

zachowywać się jak para. 

Na większą część historii patrzymy 

oczami Tate. Czytamy o jej odczu-

ciach względem Millesa, o tym jak 

go postrzega i od razu zauważa-

my, że odda mu swoje serce. Dru-

gi narrator zabiera nas w podróż 

do swojej przeszłości i po kawałku 

dowiadujemy się, jak wyglądała je-

go historia i co stara się ukryć. 

Nie każda miłość musi być piękna. 

Nie każda musi przynosić tylko 

szczęście. Jest też miłość brzyd-

ka, która przynosi ból i cierpienie; 

ale nawet taka miłość jest warta 

podjęcia walki. 
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Savoir-vivre w internecie... 

Savoir-vivre? Co to w ogóle 

znaczy? Co to jest? Komu to po-

trzebne? Takie pytania często za-

daje sobie wiele osób młodego i 

starszego pokolenia. Zwrot ten 

oznacza nic innego, jak po prostu 

dobre maniery, ogładę, reguły od-

powiedniego postępowania w da-

nym towarzystwie i sytuacji. Po-

chodzi z języka francuskiego. Za-

sady savoir-vivre'u dotyczą wielu 

dziedzin życia. Od nakrywania do 

stołu, aż po zachowanie w szcze-

gólnych sytuacjach. My jednak 

skupimy się na zasadach postępo-

wania w ośrodku bardzo popular-

nym w dzisiejszych czasach. Dla 

jednych jest on miejscem niezro-

zumiałym, dla innych stanowi źró-

dło dochodu i zdobywania fame’u. 

Miejsce to jest zwane internetem. 

 Internet jest tworzony przez 
programistów i webmasterów dla 
innych ludzi. To zwykli ludzie decy-
dują, co w nim zamieszczają. Nie-
stety, nie zawsze jest to zgodne z 
zasadami savoir-vivre’u. Wystar-
czy chociażby wejść na popularny 
serwis społecznościowy – Facebo-
ok. To właśnie tam znajduję się 
największa otchłań, na której dnie 
znajdziemy zasady prawidłowego 
postępowania. Dlaczego tak jest? 
Odpowiedź jest prosta, ludzie nie 
mają w internecie żadnych ograni-
czeń, mogą być kim chcą, wolno 
im dosłownie wszystko. Ma to 
swoje dobre, ale też – niestety - 
złe strony. Ważne jest to, żeby pa-
miętać o zasadach kultury osobi-
stej, również w wirtualnej rzeczy-
wistości. Gdyby każdy człowiek 
postępował zgodnie z tymi zasa-
dami, internet byłby bardziej przy-
jazny dla osób, które trzymają się 
od niego z daleka. Co zatem trze-
ba robić, aby postępować zgodnie 
z zasadami savoir-vivre’u w inter-
necie? Wystarczy okazywać sza-
cunek innym użytkownikom. Sza-
nować ich zdania, opinie, nie 
‘hejtować’, postępować z zasada-
mi określonymi ściśle w regulami-
nach stworzonych przez webma-
sterów. Nie ma jednak powodu do 
obaw.  
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 Zasady savoir-vivre'u w internecie nie są tak surowe jak w rzeczywi-
stości, więc przestrzeganie ich powinno być proste. Wystarczy tylko po-
myśleć zanim kliknie się przycisk wyślij. Zastanowić się, czy świat jest 
gotowy na to, co chcę mu w danym momencie oznajmić. 

Jeśli będziemy starać się być uprzejmi w internecie, to inni będą nas 

także traktować z wzajemną uprzejmością. Pamiętajmy również, że inter-

net nigdy nie zapomina, dlatego zwracajmy uwagę, czy to co w nim za-

mieszczamy nie zaszkodzi w przyszłości ani nam, ani innym. 
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Co się dzieje w teatrze? 

Mamy niemal koniec roku szkolnego, jest piękny i słoneczny maj. 

Trzecioklasiści już dawno po egzaminach, niektórzy nawet zdążyli za-

pomnieć, że coś takiego miało w ich życiu miejsce. Oceny prawie usta-

lone, tylko ostatni nieszczęśnicy umawiają się z nauczycielami na po-

prawy. Mniej prac domowych, mniej obowiązków, czyli więcej wolnego 

czasu. No właśnie – co z nim robić? A może by tak wybrać się do te-

atru? 

W Warszawie, najbliższym nam dużym mieście, znajduje się na-

prawdę wiele teatrów i dostępny jest cały wachlarz różnego rodzaju 

sztuk, na które warto się wybrać. Komedie romantyczne, dramaty, po-

ematy, musicale… Każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej kilka miejsc, 

które mogą Was zainteresować. 

 TEATR NARODOWY (Plac Teatralny 3) 

 „Kordian” Słowackiego w reżyserii Jana Englerta to dramat polskich wyborów. 

„Umierać, ginąć w imię szlachetnej idei czy żyć i psom szyć buty?” – polska alter-

natywa przedstawiona Kordianowi w dwóch opowieściach. W przestawieniu wyko-

rzystano fragmenty różnych przedstawień i wierszy, między innymi J. W. Goethe-

go, J. Słowackiego oraz Stanisława Wyspiańskiego. Gorąco polecam tę sztukę, 

bardzo podobała mi się gra aktorska oraz efekty kaskaderskie. „Kordian” Juliusza 

Słowackiego jest lekturą w liceum, więc warto trochę wcześniej dowiedzieć się, o 

co w nim chodzi. 

Teatr Narodowy oferuje też dużo innych, wielkich sztuk, takich jak „Pan Tadeusz” oraz „Dziady” 

Adama Mickiewicza, „Fredraszki” A. Fredry czy „Białe małżeństwo” T. Różewicza. 
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 TEATR MUZYCZNY ROMA (ul. Nowogrodzka 49) 

„Mamma Mia!” to komedia romantyczna, w której możemy zobaczyć skonfrontowane 

marzenia i ambicje dwóch dziewczyn – matki urodzonej w latach 70. oraz córki urodzo-

nej w latach 90. 

Są to zupełnie przeciwstawne osoby. Akcja toczy się w ciągu ostatnich godzin poprze-

dzających wesele córki. Dużą zaletą tego spektaklu jest oprawa muzyczna – hity ze-

społu ABBA, takie jak „Dancing Queen”, „Waterloo”, „Money, Money, Money”, „Super-

Trouper” czy „The Winner Takes It All” odzwierciedlają klimat tamtych lat. 

  
Oprócz tego w Teatrze Roma możemy zobaczyć: „5 ostatnich lat”, „Małego Księcia” czy „Alicję w 

Krainie Czarów”. 

 

 TEATR KWADRAT (ul. Marszałkowska 138) 

„Choć podobno ślepa – miłość jaka jest każdy widzi. Najtrudniejsza z najprostszych 

rzeczy na świecie.” A kiedy to uczucie zostaje zamienione w małżeństwo, wtedy robi 

się zabawniej! Corie i Paul są małżeństwem z sześciodniowym stażem, siódmego dnia 

wprowadzają się do nowego mieszkania, które jest źródłem ich wielu późniejszych pro-

blemów. Czy w trudnej codzienności dwoje zakochanych ludzi o zgoła innych charakte-

rach da radę znaleźć kompromis i siłą miłości pokonać dzielące ich różnice? Tego do-

wiecie się już w Teatrze Kwadrat! 

   

Chcecie więcej? W Teatrze na Marszałkowskiej oferują  także sztuki, takie jak: „Co ja panu zrobi-

łem, Pignon?”, „Szalone nożyczki” oraz „Ślub doskonały”. 
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 TEATR 6. PIĘTRO (PKiN, Plac Defilad 1) 

„Wujaszek Wania” Antoniego Czechowa w reżyserii Andrzeja Bubnia to arcydzieło świa-

towego dramatu. Dzięki geniuszowi stylu i ponadczasowości refleksji  jest to najbardziej 

ceniona i najczęściej wystawiana sztuka rosyjskiego artysty. Ta naprzemiennie straszna i 

śmieszna opowieść jest okazją do spojrzenia na swoje życie, tak bogate w najróżniejsze 

presje i stresowe sytuacje. Dodatkowo spektakl ożywia wyjątkowa obsada: Wojciech Ma-

lajkat, Anna Dereszowska, Michał Żebrowski oraz Joanna Żółkowska. 

 

  

 

Inne sztuki warte polecenia wystawiane w Teatrze 6. Piętro: „Słoneczni chłopcy” Neila Simona 

(obsada m.in. Piotr Fronczewski, Krzysztof Kowalewski, Robert Koszucki), „Central West Park” 

oraz „Zagraj to jeszcze raz, sam” Woodiego Allena. 

 

 Mam nadzieję, że któraś z powyższych sztuk przypadnie Wam do gustu i zabierzecie na 

nią też znajomych, rodzeństwo bądź rodziców. Uważam, że naprawdę warto spędzić swój wolny 

czas właśnie w taki sposób. Powodzenia i miłego oglądania! 
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Gry fabularne – czy faktycznie tak  
skomplikowane? 

W dzisiejszych czasach gry plan-
szowe przeżywają drugą młodość ze 
względu na łatwą dostępność gier kom-
puterowych i ich idealne odwzorowywa-
nie rzeczywistości. Stały się one dla 
wybrednych przewidywalne i nijakie. 
Nic więcej nie można w nich osiągnąć 
bez zmieniania platformy na innowacyj-
ną, a takich pomysłów albo brak, albo 
są nieosiągalne technologicznie. 
 Oprócz gier planszowych istnieją 
też tzw. gry fabularne. Nie da się ich 
nazwać planszowymi, gdyż przeważnie 
nie wymagają planszy lub nie odgrywa 
ona głównej roli. Są to projekty, w któ-
rych gracze wcielają się w wymyślone 
przez siebie postacie i odgrywają ich 
role. Mogą to być zarówno dzielni ryce-
rze walczący ze smokami w obronie 
słabszych, rzezimieszkowie czekający 
na okazje, aby porwać dla okupu księż-
niczkę, jak i  międzyplanetarni podróż-
nicy szukający gwiazdy neutronowej, 
będącej doskonałym materiałem na re-
aktor do ich okrętu. Możliwości są nie-
ograniczone. Jedyną barierą są granice 
naszej wyobraźni. 

  ‘ 

 Do gry potrzebne są zazwyczaj 
trzy rzeczy. Pierwszą z nich są kartki i 
ołówki dla każdego z graczy, aby mógł 
zapisywać ważne dla swojej postaci in-
formacje. Druga to zestaw kości o róż-
nej liczbie ścianek, potrzebnych do lo-
sowań, które w dużej mierze decydują 
o przebiegu gry. Trzecia to oczywiście 
chętni gracze, którzy swoją kreatywno-
ścią napędzają rozgrywkę. Jest wiele 
tego typu gier i ich pasjonaci tworzą do 
nich grube tomy podręczników, ksiąg 
przykładowych stworzeń spotykanych w 
różnych krainach odwiedzanych przez 
graczy w przebraniu swoich postaci, 
czy też magiczne i niezwykłe przedmio-
ty, które mogą napotkać i wykorzystać 
w czasie gry. Wydaje się to zniechęca-
jące i sprawia wrażenie wymagającego 
dużo pracy przed opanowaniem zasad 
potrzebnych do rozpoczęcia rozgrywki? 
Nic bardziej mylnego. Wystarczy, że 
mistrz gry – osoba prowadząca i kieru-
jąca wydarzeniami, będąca sędzią i 
kreatorem świata gry – będzie pobież-
nie znała zasady jednej z takich gier i 
będzie wystarczająco kreatywna, aby 
gracze nie zaskoczyli jej i nie stanęli 
przed białą plamą na mapie tworzonej 
w umyśle mistrza. Jeśli potrafi on two-
rzyć świat na bieżąco, do decydowania, 
co się danemu graczowi udało zrobić a 
co nie, wystarczy jedna prosta metoda. 
Najpierw mistrz sam lub wspólnie z gra-
czami wybiera kość, która zadecyduje o 
wyniku, potem ustala stopień trudności, 
czyli minimalny wynik uznawany za 
sukces i pozwala graczowi rzucić kost-
ką. Dalej tylko od niego zależy, jak ob-
jawią się sukces czy porażka wyloso-
wana przez gracza.  
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 W bardziej zaawansowanych wersjach gier, do rzutów kośćmi dodaje się lub 
odejmuje pewne stałe dla gracza wartości odzwierciedlające jego umiejętności i 
predyspozycje. 
 Jak widać, gra potrafi być prosta. Gdy mamy do czynienia z początkującymi 
graczami, wystarczy rzut kostką, aby o wszystkim decydować, ale może też wiernie 
odzwierciedlać rzeczywistość, gdy zaawansowani gracze tego oczekują. Jest to 
ciekawa alternatywa dla komputera lub sposób na długi zimowy wieczór bez elek-
tryczności. 
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Battlefield 1- przyszły lider na rynku 

strzelanek.  

Battlefield 1 – oto oficjalny tytuł 

najnowszej, zaprezentowanej nie-

dawno odsłony tej strzelaniny.  

Ekipa DICE posłuchała wreszcie 

graczy i zamiast wybiegać w przy-

szłość lub przedstawiać współcze-

sne konflikty postanowiła wrócić 

do historii. Co więcej, do tej, w któ-

rej gry mają jeszcze wiele do opo-

wiedzenia – do I wojny światowej. 

Walka na otwartych i zamkniętych 

przestrzeniach, kawaleria, miota-

cze ognia, bitwy w przestworzach i 

na morzu… Krótko mówiąc: Battle-

field 1 przedstawi początki nowo-

czesnej wojny. Wszystko prezen-

tuje się (przynajmniej na pierw-

szym zwiastunie) zjawiskowo i 

bardzo dynamicznie. Zresztą sami 

zobaczcie: 

Gra Battlefield 1 zabierze nas w 

podróż po różnych polach bitwy – 

na front zachodni, jak i pustynie . 

Twórcy zapowiadają różnorodne 

bronie z możliwością ich modyfika-

cji, w tym karabiny, pistolety ma-

szynowe oraz broń białą (i wiążą-

ce się z nimi wszystkimi ciekawe 

mechaniki rozgrywki), szczególnie 

zaawansowana ma być mechani-

ka pojazdów i maszyn latających. 

Wszystko to w kampanii fabularnej 

dla jednego gracza oraz trybie 

multiplayer dla maksymalnie 64 

graczy! 

Samo EA grę zapowiada następu-

jąco: „zagraj w Battlefield 1 i bądź 

świadkiem narodzin wojny totalnej. 

Bierz udział w zaciętych starciach 

toczonych w wąskich uliczkach ob-

leganego francuskiego miasta, wo-

kół silnie bronionych górskich for-

tów we włoskich Alpach i na pusty-

niach Arabii. Poznaj zupełnie nowy 

rodzaj działań wojennych w pełnej 

przygód kampanii lub bierz udział 

w widowiskowych sieciowych bi-

twach z udziałem maksymalnie 64 

graczy, dostosowując taktykę do 

nieustannie zmieniającego się, 
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zniszczalnego otoczenia. Bij się jako piechur lub kieruj pojazdami lądo-

wymi, powietrznymi oraz wodnymi – od czołgów i motocykli po dwupła-

towce i ogromne okręty – uczestnicząc w najbardziej dynamicznych star-

ciach w historii serii Battlefield”. 

Battlefield 1 trafi na pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Po-

siadacze tych ostatnich będą mogli rozpocząć zabawę nieco wcześniej 

(za pośrednictwem EA Access). Premiera gry – 21 października. Polski 

oddział EA zapowiedział pełną lokalizację (z dubbingiem). Cena na PC 

będzie wynosiła około 170 zł. 
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Szczupaki można łowić od początku 

maja, ponieważ kończy się im wtedy 

okres ochronny. Wyjazdu na wiosenne 

szczupaki nie mogłem doczekać się już 

od paru miesięcy. Uzgodniłem z rodzi-

cami, że na pierwszą majówkę poje-

dziemy na Mazury. Na zapoznanie się 

z łowiskiem zamierzałem poświęcić je-

den wieczór. Na wędkowanie dwa ko-

lejne dni. 

 Na miejsce przyjechałem o godzinie 

osiemnastej, gotowy na spotkanie 

przygody. Następnego dnia wstałem 

dość wcześnie i przygotowałem się na 

połów ulubionej ryby z wędziskiem - 

ponad dwumetrowym kijem o szczyto-

wej akcji i ciężarze wyrzutu do 30 

gram, dobrym zarówno do łowienia z 

łódki jak i z brzegu. Do pudła z przynę-

tami wrzuciłem kilka obrotówek, gum 

oraz duże blachy wahadłowe. Zamiast 

żyłki użyłem plecionki. Plecionka w 

spinningu daje lepszy kontakt z przynę-

tą, łatwiej jest zaciąć rybę.  

Na ryby wyjechałem zaraz po śniada-

niu. Pogoda była idealna do spędzenia 

czasu nad wodą. Najpierw pojechali-

śmy nad jezioro Jeziorak. To jedno z 

największych i najdłuższych jezior w 

Polsce o bardzo urozmaiconej linii 

brzegowej, wielu zatokach, wyspach, 

półwyspach, dzikich plażach. Dlatego 

wędkowanie tam bez łodzi jest bardzo 

trudne. Mój tata wychowywał się w 

tamtych okolicach, więc zawiózł mnie 

w prawie nietknięte przez człowieka 

miejsca. Mogliśmy podziwiać piękno 

polskiej przyrody. Widzieliśmy wiele żu-

rawi, kilkadziesiąt dzikich gęsi oraz kil-

kanaście saren. Na niebie widać było 

szybujące drapieżne ptaki, natknęliśmy 

się także na dwa żeremia bobrowe, 

ślady łosia oraz miejsca, w których dzi-

ki zupełnie poryły ziemię. 

 Sporo czasu zajęło nam szukanie 

miejsca niezarośniętego trzcinami, kie-

dy w końcu je znaleźliśmy, zacząłem 

obrzucać wodę z małą wahadłówką w 

poszukiwaniu zębatych drapieżników. 

Niestety, przez kilka godzin łowienia nic 

się nie działo. Postanowiliśmy wrócić. 

Opuszczając dziki rewir, mijaliśmy ka-

nał, w którym mój tata wędkował jako 

kilkuletni chłopiec. Naszedł mnie po-

mysł, aby porzucać tam na obrotówkę, 

żeby złowić chociaż jakiegoś okonia. 

Prowadząc przynętę wolno pod prąd, 

nagle poczułem delikatne branie i sta-

Majówka ze szczupakiem 
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nowczo zaciąłem. Myślałem, że to 

okoń. Tymczasem ryba, która zaatako-

wała, okazała się malutkim szczupa-

kiem. Szczerze mówiąc, byłem zado-

wolony, że miałem jakiś kontakt z rybą. 

Wróciłem pełen optymizmu, że następ-

nego dnia uderzą większe ryby. Przy-

gotowałem się na chodzenie wzdłuż 

rozlewiska szerokiego kanału. Założy-

łem wodery umożliwiające stanie w wo-

dzie do pasa. Mimo to, raz prawie się 

skapałem, wpadając w dołek na ba-

gnie. Kanał jest mocno zarośnięty, co 

mocno utrudniało wędkowanie. Liczy-

łem, że złowione ryby wynagrodzą tru-

dy wyprawy. Niestety, nic się nie działo.  

Przechodząc kilkaset metrów brzegiem 

kanału, natknęliśmy się na kilka prymi-

tywnych sieci kłusowników, na i tak już 

przełowionym przecież łowisku. Ot, 

szara polska rzeczywistość. Na samym 

końcu pod mostkiem uderzył szczupa-

czek, większy niż ten z poprzedniego 

dnia. Co ciekawe, obie ryby wzięły na 

tę sama przynętę i prawie w tym sa-

mym miejscu. Niestety, moja mazurska 

wyprawa dobiegała końca, szybko 

wrzuciłem coś na ząb  i zaczęliśmy po-

wrotną podróż. Mimo że złowiłem dwa 

miniaturowe szczupaki, to piękno dzi-

kiej przyrody i przeżyte przygody spra-

wiły, że jestem bardzo zadowolony z 

majówki spędzonej nad wodą.  
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Każdy z nas na pewno zastanawiał się kiedyś, czy gitara może być trudna dla ko-

goś początkującego. Czyżby? Nieprawda! Gitara jest prosta jak drut, tylko wymaga 

praktyki! 

Jeśli chcielibyście zacząć swoją przygodę z gitarą, to na 

pewno nie z powyższym modelem. Każdy od razu chciałby 

zostać Slashem albo Jimim Hendrixem, a nie tędy droga! 

Wiesz, że zaczynali oni od gitary klasycznej?  Brzmi to nie-

dorzecznie, ale gitara klasyczna to absolutna podstawa 

szkoły gitarowej. 

 

 

 

Gitara - czy taka trudna? 
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No tak, mamy gitarę klasyczną, ale co dalej? Struny gitary ! Po kolei od góry są to 

E, H, G, D, A i znów E, tylko niżej brzmiące. Ale co znaczą te literki ? Są to dźwięki 

gamy, tej samej, której zapewne uczyłeś się już na muzyce! Grunt to je poznać i 

nauczyć się dźwięków, które brzmią, kiedy przyciśniecie palcem do trzeciego pro-

gu. I co najważniejsze, musisz wiedzieć, jak chcesz na gitarze grać! Czy chcesz 

być Eric'iem Claptonem, czy BB Kingiem, czy nawet Paco de Lucia'ą. 

Dziś zajmiemy się Claptonem. Podstawą jest znajomość akordów. Przedstawię naj-

prostsze : 
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 Dużymi krokami zbliżają ocze-

kiwane się przez wszystkich waka-

cje! Ten czas kojarzy nam się 

przede wszystkim z odpoczynkiem 

i dobrą zabawą. Zanim jednak  

ustalimy termin naszego wyjazdu, 

powinniśmy najpierw dokładnie go 

zaplanować. W tym artykule chcie-

libyśmy przedstawić Wam, jak 

sprawnie i efektownie to zrobić. 

Na koniec świata i jeszcze dalej? 

 Jedna z ważniejszych decyzji, 

którą musimy podjąć przed rozpo-

częciem urlopu, dotyczy lokalizacji, 

w której go spędzimy.  Najlepiej 

wybrać się do miejsc, w których nie 

bywamy często i różnią się one od 

codziennych widoków. Jest wiele 

miejsc na Ziemi, które słyną ze 

swojego piękna, my pragniemy po-

dać jedynie niektóre z nich.   

 Jeśli kochasz promienie let-

niego słońca i szum fal, polecamy 

Katalonię (Hiszpania), Amalfi 

(Włochy), Dubrovnik (Chorwacja) 

bądź Jastarnię. Wiedząc, iż góry to 

twój żywioł, kieruj się koniecznie do 

Alp Bergamskich, Glasgow 

(Szkocja) bądź w Tatry. Toskanię 

(Włochy), Kazimierz Dolny, Mazury 

czy Bornholm (Dania) polecamy 

osobom kochające relaks i spokój. 

Mimo dokonanego wyboru jedno 

jest pewne, najważniejsze jest, aby 

ten czas dobrze nam upłynął.  Pa-

miętajmy również, aby unikać 

miejsc, w których może być niebez-

piecznie. MSZ radzi, abyśmy nie 

wybierali się do Egiptu, Turcji, 

Tunezji lub Maroko. 

 

 

Wakacje 
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Nie zapominajmy o bezpieczeń-

stwie. 

Towarzyszące wypoczynkowi od-
prężenie sprawia, że często nie 
dbamy o podstawowe zasady 
bezpieczeństwa.   
 Nad morzem nie zapominaj-

my,  że najbezpieczniejsza 
kąpiel to ta w miejscach od-
powiednio zorganizowanych i 
oznakowanych, będących 
pod nadzorem ratowników, a 
brak wyobraźni ma fatalne 
skutki, np. skakanie do wody 
na głowę może doprowadzić 
d o  n a t y c h m i a s t o w e -
go paraliżu. 

 Będąc w górach, zawsze za-
bierajmy ze sobą podstawo-
wy sprzęt pierwszej pomocy, 
zwłaszcza do opatrywania 
ran i usztywniania złamanych 
czy zwichniętych kończyn, a 
także latarkę i gwizdek do sy-
gnalizacji miejsca pobytu. 
Wychodząc ze schroniska na 
szlak, poinformujmy o tym je-
go pracowników, podając pla-
nowaną trasę przemarszu i 
przybliżoną godzinę powrotu. 
Przed wyprawą zapoznajmy 
się z mapą terenu, dobierając 
długość i trudność szlaku tu-
rystycznego do swoich możli-
wości i koniecznie słuchajmy 
prognoz pogodowych w radiu 
czy telewizji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 W większości większych 
miast na turystów czyhają  
kieszonkowcy bądź  

 naciągacze. Pamiętajmy 
wówczas, aby nie trzymać 
wszystkich pieniędzy w jed-
nym miejscu, pozwoli to 
zmniejszyć ryzyko utraty całej 
kwoty. Zwracajmy uwagę kto 
jest obok nas, w szczególno-
ści w zatłoczonych miej-
scach, gdzie odnotowuje się 
najwięcej kradzieży. Nie za-
sypiajmy podróżując publicz-
nym środkiem transportu i w 
sytuacji zagrożenia, dbając o 
swoje bezpieczeństwo - 
wszczynajmy alarm!  

 Z opalaniem nie należy prze-

sadzać - zwłaszcza oparzenie 

słoneczne sprzyja rakowi skó-

ry. Z drugiej strony umiarkowa-

na dawka słońca pozwala za-

pobiec wielu chorobom. Na 

pewno nie warto smażyć się 

bez ruchu na słońcu, a im 

mocniejszy filtr w kremie do 

opalania, tym lepiej. 
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Masz wszystko? 

 Często nieumiejętne podej-

ście do tego niezwykle ważnego 

zadania może popsuć nam całe 

wakacje – gdy okaże się, że nie za-

braliśmy czegoś bardzo potrzebne-

go, ulubionego albo spakowaliśmy 

wszystko tak, że torba w żaden 

sposób nie chce się nam zamknąć. 

Aby dobrze przygotować się do wy-

jazdu i  zabrać wszystko, co po-

trzebne, nie możemy pakować się 

w ostatniej chwili! Postaraj się 

wcześniej wszystko zaplanować, 

mając na uwadze warunki panują-

ce w miejscu do którego się wybie-

rasz. Zawsze pomocna w pakowa-

niu jest tworzona już kilka tygodni 

przed wyjazdem lista rzeczy, które 

chcemy ze sobą zabrać. Podczas 

napełniania walizki miejmy na uwa-

dze, że znacznie lepiej przetrans-

portujemy swoje ubrania  zrolowa-

ne. Nie dość, że więcej się ich 

zmieści, to jeszcze o wiele lepiej 

będą wyglądały, gdy je wyciągnie-

my. 

 Z  wkładaniem różnych ko-

smetyków w płynie wiąże się ryzy-

ko ich rozlania. Aby temu zapobiec, 

odkręćmy gwint butelki, połóżmy 

kawałek folii czy woreczka, a na-

stępnie zakręćmy, nakładając na-

krętkę. Zachowując porządek, mo-

żemy zaopatrzyć się w różne  wo-

reczki bądź pudełeczka, do których 

włożymy oddzielnie najważniejsze 

rzeczy,  np. same ładowarki albo 

samą biżuterię. Na koniec zabez-

pieczmy swoją walizkę przed zło-

dziejami specjalną kłódką.  

Już za niecałe dwa miesiące roz-

poczną się letnie ferie! Cieszmy się 

wówczas czasem wolnym i łapmy 

chwilę, ale nie zapominajmy o 

zdrowym rozsądku. Podsumowując 

nasze ustalenia: przed wyjazdem 

dokładnie wybierzmy miejsce wy-

poczynku, sporządźmy listę rzeczy, 

których potrzebujemy i stosujmy 

się do zasad bezpieczeństwa a 

spędzimy niezapominane wakacje! 
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Wymarzona sylwetka na lato w zasięgu 

ręki 

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Został już praktycznie mie-

siąc. Na pewno większość z Was ma już w planach wyjazdy, np. nad 

morze lub na Mazury. Jak wiadomo, w lato zwykle jest gorąco, dlatego 

też zakładamy krótkie spodenki, spódnice czy sukienki, a na plaży strój 

kąpielowy, bikini i szorty J Na szczęście nie jest za późno, żeby popraco-

wać nad swoim ciałem.  

Najważniejszą sprawą jest to, iż ćwiczymy dla siebie i dlatego, że 

kochamy nasze ciało, a nie dlatego, że go nienawidzimy!!!  

Pierwszym krokiem w drodze do sukcesu będzie jedzenie.  

 Nie omijaj śniadań!!! Zawsze zadbaj o to, żebyś miał czas, 

aby je w spokoju zjeść. 

 Odstaw słodycze i Fast food-y!!! Uwierz mi, jedzenie ich nie 

rozwiązuje Twoich problemów, a wręcz przeciwnie - zakwa-

sza organizm! 

 Jedz 5 posiłków dziennie 

 Codziennie rano przed śniadaniem wypij szklankę ciepłej (nie 

gorącej) wody z cytryną 

 Pij dużo wody – przynajmniej 1,5l 

Drugą sprawą jest odpoczynek – to nie znaczy granie na  

komputerze. Chodzi mi o aktywny odpoczynek. 

 Staraj się spać 8 godzin 

 Oderwij się od Internetu i idź na spacer 

 Przyjeżdżaj na rowerze, na rolkach lub na desce do szkoły 

 Idź pobiegać wieczorem 

Możesz nie wiedzieć, ale śmiech też jest bardzo zdrowy. Śmiechu 

nie można przedawkować, oczywiście na lekcjach lepiej się powstrzy-

maj . Śmiej się przynajmniej 10 minut dziennie.  
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 Trzecim etapem są ćwiczenia. Dziś możemy znaleźć wiele goto-

wych treningów, np. na YouTube, jednak chciałam pokazać Wam kilka 

gotowych zestawów. Pamiętaj, aby przed każdym treningiem zrobić min. 

10 minutową rozgrzewkę. Może to być skakanie na skakance, bieg albo 

pajacyki. Natomiast po każdym treningu musisz się dokładnie rozcią-

gnąć. W innym wypadku na drugi dzień będziesz miał zakwasy – uwierz 

mi, to nie jest fajne. Jeśli trenujesz wieczorem, to po rozciągnięciu pójdź 

pod prysznic i puszczaj raz zimną, raz ciepłą wodę (tylko pamiętaj, aby 

zakończyć na ciepłej), to zmniejszy ryzyko wystąpienia bólu w mięśniach 

następnego dnia.  

Dla spokojniejszych lub potrzebujących wycisze-

nia mam tu  mały zestaw ćwiczeń z jogi. 

Z kolei dla tych uwielbiających muzykę 
proponuję zestaw na czas jednej pio-
senki. Pamiętaj jednak, żeby się roz-

grzać i rozciągnąć. 

Dzięki tym ćwiczeniom rozciągniecie dolne partie ciała 



 


