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1 czerwca br. z okazji dnia 

dziecka młodzież z klas trzecich 

naszej szkoły wybrała się na spływ 

kajakowy.  

Po około dwóch godzinach 

podróży autokarem dotarliśmy nad 

brzeg rzeki Świder, na której miał 

się odbyć spływ. Mimo niepomyśl-

nych prognoz, pogoda dopisała i 

mogliśmy w pełni wykorzystać nasz 

czas na rzece. Największą trudno-

ścią, ale i zarazem najciekawszym 

elementem wycieczki okazała się 

wyjątkowo wymagająca, jak dla po-

czątkujących kajakarzy, rzeka.  

Płytka i wartka sprawiała nam 

wiele niespodzianek. Przedzieranie 

się pod i nad powalonymi nad rze-

ką kłodami oraz kamieniami i drob-

nymi wodospadami dało nam wiele 

frajdy i niezapomnianych wrażeń. 

Pokonanie 17 km trasy zajęło od 3 

do 4,5 godziny, w zależności od 

pary płynącej kajakiem.  

Po wszystkim wraz z nauczy-

cielami i przewodnikiem zorganizo-

waliśmy grilla, by uzupełnić spalo-

ne kalorie. Wycieczka bardzo się 

udała i wszyscy żałowaliśmy w dro-

dze powrotnej, że już dobiegła koń-

ca. Oczywiście oprócz tych, którzy 

zasnęli zmęczeni... 

Wycieczka 3 klas na kajaki 
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W tym roku prawie wszyscy 
trzecioklasiści, a także niektórzy 
uczniowie klas drugich przygotowy-
wali się do sakramentu bierzmowa-
nia. Uczęszczali na katechezy pa-
rafialne i zbierali liczne podpisy za 
udział w najróżniejszych nabożeń-
stwach. Jednak z tym sakramen-
tem wiąże się kilka zało-
żeń ,,odgórnych”, których, niestety, 
nie wszyscy przestrzegają.  Niejed-
nej osobie patrzącej z boku na 
ten ,,szał podpisów” może wyda-
wać się mało prawdopodobne, że 
podpisy są autentyczne, ,,przecież 
nie tak trudno przekopiować parę 
literek, co?” Jednak to właśnie 
uczciwość i odpowiedzialność za 
własne czyny dowodzi naszej doj-
rzałości chrześcijańskiej i świadczy 
o stawaniu się dojrzałym chrześci-
janinem. Bez tego podchodzenie 
do sakramentu bierzmowania nie 
ma żadnego sensu.  

Przygotowanie do bierzmowa-
nia odbywało się w wielu parafiach. 
Najwięcej osób z naszej szkoły 
chodziło na spotkania do: Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Oża-
rowie Mazowieckim, Kościele Kró-
lowej Apostołów w Ołtarzewie, Pa-
rafii Narodzenia Pańskiego w Bło-
niu, Parafii Trójcy Świętej w Błoniu 
czy do Bazyliki Mniejszej w Niepo-
kalanowie. W parafii w Ożarowie, 
jako jedynej, przygotowanie trwało 
dwa lata.  

Myślę, że teraz w kilku słowach 
powinnam opisać istotę bierzmo-
wania. Wydaje mi się, że jest to sa-
krament, o którym wiemy najmniej. 
Chrzest? – łatwe, dziecko jest 
oczyszczane z grzechu pierworod-
nego, Eucharystia? –  przyjmowa-
nie Komunii Świętej, Małżeństwo? 
– nic prostszego, związek pomię-
dzy kobietą a mężczyzną, ale 
Bierzmowanie? Kojarzy nam się z 
biskupem, namaszczeniem, doro-
słością chrześcijańską, nowym 
imieniem, ale co tak naprawdę jest 
w tym najważniejsze? Żeby zrozu-
mieć choć odrobinę sens tego sa-
kramentu, musimy się cofnąć do 
pierwszego wieku naszej ery. Gdy 
Chrystus umarł, zmartwychwstał i  
wstąpił do nieba, na apostołów 
zstąpił Duch Święty i tak jak wcze-
śniej uczniowie Jezusa siedzieli za-

Bierzmowanie, czyli bardzo ważny sakrament w 
życiu młodego Katolika 
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mknięci w domu ze strachu o własne życie, tak gdy otrzymali światło 
trzeciej Osoby Boskiej, wyszli na plac i zaczęli głosić słowo, prawdę, ke-
rygmat. Otrzymali siedem darów: rady, męstwa, mądrości, rozumu, wie-
dzy, pobożności i bojaźni pańskiej. (Iz 11,2) Każdy kto słuchał na kate-
chezach wie, że po otrzymaniu Ducha Św. to my stajemy się prawdziwy-
mi świadkami Chrystusa, zobowiązani jesteśmy do otwartego głoszenia 
Jego nauki, bycia solą, zaczynem. Nie możemy wstydzić się własnej reli-
gii, skoro właśnie zostaliśmy wybrani do głoszenia woli Pana. Po tym 
niezwykłym sakramencie nasze życie powinno ulec zmianie. Wybieramy 
nowego patrona, aby był dla nas jeszcze jedną pomocą w czasie naszej 
drogi przez życie.  

Myślę, że bierzmowanie to jeden z najpiękniejszych sakramentów. 
Przyjęcie Ducha Świętego, to świadome powiedzenie ,,Tak” Bogu, by to 
On prowadził nas przez życie, kierował naszymi ścieżkami. Biskup Gą-
decki na kazaniu podczas mojego bierzmowania powiedział: ,,Ten sakra-
ment pozostawi na Waszych sercach piętno, które nigdy nie zostanie 
zmazane, które jest świadkiem Waszej dojrzałości chrześcijańskiej”. 
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 Jak co roku na przełomie maja i czerwca wyjeżdżamy na długi rajd rowerowy. 

Tym razem w planach mieliśmy zwiedzanie północnej części Niemiec. Wyruszyli-

śmy 3 czerwca w piątek o godzinie 22:30 z naszego gimnazjum. Bus był dość mały, 

a gdy włożyliśmy do niego nasze sakwy rowerowe, miejsca było jeszcze mniej. Na 

szczęście podróż zleciała nam dość szybko – każdy poszedł spać, żeby mieć siły 

na następny dzień. Do Plau am See dojechaliśmy około godziny ósmej, ale tym ra-

zem od razu wsiedliśmy na rowery i jechaliśmy na camping. Sobota była bardzo 

słoneczna i ciepła. Trasa była dość płaska, czasami zdarzały się malutkie podjazdy. 

Jeździliśmy głównie lasami i polnymi drogami, chociaż zdarzały się także małe mia-

steczka. Mijaliśmy też kilka pięknych jezior, które jak na polodowcowe i użytkowane 

przez ludzi były bardzo klarowne. To Przy nich Ksiądz robił przerwy, na które więk-

szość bardzo oczekiwała :D  Zdejmowaliśmy wtedy buty i skarpetki i chłodziliśmy 

się, mocząc nogi w wodzie. Po drodze mieliśmy okazję oglądać farmy wiatrowe i 

zobaczyć, że Niemcy są bardzo ekologicznym krajem. Przejeżdżając przez jedno 

miasteczko, mogliśmy oglądać ruiny zamku. Gdy dotarliśmy na pierwszy camping, 

większość z nas była bardzo zmęczona, jednak część miała jeszcze siły, by popły-

wać w jeziorze i porzucać piłką do rugby. Następnie przyszedł czas na rozstawianie 

namiotów, co nie jest takie proste, jak się wydaje. O godzinie 18:00 czekała na nas 

kolacja: grillowana pierś z kurczaka, sałatka kartoflana  i surówka z kiszonej kapu-

sty. Po powrocie każdy poszedł się umyć, nie wiedząc, że to będzie nasz pierwszy i 

ostatni nieograniczony czasowo prysznic. O 22 większość z nas już spała, zbiera-

jąc siły na następny dzień. 

Rowerem po Pojezierzu Meklemburskim 
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 W niedzielę o 8:00 zaczęliśmy jeść śniadanie, później wszyscy się spakowali, 

złożyli namioty i wyruszyliśmy w dalszą drogę. Krajobrazy były podobne do po-

przedniego dnia, tak samo jak pogoda. Zrobiliśmy tego dnia około 50/60 kilome-

trów. Przejeżdżaliśmy przez miasto oraz Park Narodowy Müriz. Tam mieliśmy prze-

rwę, żeby odpocząć i coś zjeść. Na nasze szczęście przerwa się trochę przedłuży-

ła, ponieważ Marcie przebiła się dętka i chłopcy musieli ją zmienić. Na campingu 

czekał na nas sznycel z frytkami. Nie był zbyt zdrowy, ale człowiek po takim wysiłku 

i z takim głodem zje wszystko co mu dadzą :D Po kolacji część osób poszła kąpać 

się w jeziorze, a część rozkładała namioty. O godzinie 20:30 ksiądz Szczupak od-

prawił mszę świętą. Jak zwykle później wszyscy poszli się myć ( tym razem prysz-

nice były na żeton i mieliśmy tylko trzy minutki L ) i spać.  

 W poniedziełek przenieśliśmy się na asfaltowe drogi, a to znaczyło, że bę-

dziemy jeździć z samochodami. Pani Kozak, dbając o nasze bezpieczeństwo, ka-

zała wszystkim założyć odblaskowe kamizelki, w których od tej pory podróżowali-

śmy do końca rajdu. Dłuższą przerwę zrobiliśmy sobie w Neusterlitz. Tam część 

poszła na lody, a reszta postanowiła odpocząć w słońcu. Na camping wszyscy wje-

chali zadowoleni. Była to olbrzymia polana, z trzech stron otoczona lasem, z czwar-

tej było jezioro. Mieliśmy bardzo dużo miejsca na rozłożenie namiotów, a kiedy to 

już nastąpiło, każdy z nas wybrał sobie pizze i Pani Kozak zadzwoniła do pizzerii. 

Czekając na kolację, chłopcy zaczęli rzucać piłką, a dziewczyny usiadły przy stole i 

zaczęły rozmawiać. Gdy nasze jedzenie przyjechało, wszyscy się na nie rzucili, by-

liśmy tak głodni. Niektórzy jedli przy stole, inni w namiotach, a jeszcze inni poszli 

nad jezioro jeść przy zachodzie słońca. 
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We wtorek pokonaliśmy najdłuższy podjazd drogą asfaltową. Niestety, przez 

to, iż jeden z uczniów zostawił za duży odstęp podczas zjazdu, Pani Marta wjeż-

dżała 2,5 km pod górę za traktorem, który próbawał nas wyprzedzić. Tego dnia tak-

że zdarzyło się kilka wypadków, m.in. Marcie znów pękła dętka, a Krzyśkowi prze-

rzutka  ‘’spadła na -1’’, czyli po prostu łańcuch spadł z zębatki i zaklinował się. Tego 

dnia po kolacji na campingu rozegraliśmy mecz siatkówki plażowej. Nie trwał on 

zbyt długo, ponieważ musieliśmy się wyspać,bo następnego dnia czekała nas naj-

dłuższa trasa. 

 W środę do przejechania mieliśmy ponad 80 kilometrów, dlatego śniadanie 

było już o godzinie 7:00, a osoby mające dyżur kuchenny były na nogach od 6:20. 

Z powodu zmęczenia Julka i Aleks pojechali busem, ale nasi opiekunowie postano-

wili nie odbierać im przyjemności jazdy na rowerze i dołączyli do nas na pięćdzie-

siątym kilometrze. W trasę wyruszyliśmy około 8:30. Niestety, po dziesięciu miu-

tach Marcie pękła dętka, ale Antek z Filipem sprawnie i szybko się z tym uporali i 

mogliśmy jechać dalej. Przekonaliśmy się, że pojezierza nie są wcale takie płaskie, 

wręcz przeciwnie. To był najdłuższy i najbardziej górzysty odcinek naszego rajdu. 

Było także dużo wyboistych dróg, jedna została połatana żwirem. Jednak to nie był 

dobry pomys,ł zwłaszcza że biegł tamtędy szlak rowerowy. W tamtym miejscu prze-

wrócił się Kuba Kuroczko, ale umiejętnie wyplątał się z roweru i zranił tylko łokieć. 

Obeszło się bez większych obrażeń. Świeciło słońce i każdemu bardzo chciało się 

pić. Pokonaliśmy już połowę drogi, kiedy Marcie znów pękła dętka. Zatrzymaliśmy 

się w małej wiosce, która tak naprawdę była kilkoma domami koło siebie. Podczas 

gdy chłopcy zabrali się za naprawę koła, pani Marta i ksiądz Paweł poszli spytać 

się, czy na pewno jedziemy dobrą drogą. Wracając zauważyli, że chłopak koszący 

trawę przed jednym z budynków wyglądał zupełnie jak nasz Krzyś Mrozik. Wszyscy 

zaczęliśmy się śmiać, a później zastanawiać, czy to może nie jest zaginiony brat 

Krzyśka. Kiedy zniknął nam z zasiągu wzroku, postanowiliśmy coś  zjeść i uzupeł-

nić bidony. Chwilę potem zobaczyliśmy małego chłopca w oknie. Gdy już zdał sobie 

sprawę, że na niego patrzymy, zaczął pokazywać nam przez szybę swoje zabawki, 

rysunek, kilka gazetek i plakat ze szczeniaczkami. Pod koniec tej ‘’przerwy techni-

cznej’’ wyszła do nas starsza pani i zaczęła z nami rozmawiać, oczywiście po nie-

miecku, co było dla nas okazją do poćwiczenia naszych umiejętności językowych. 

Niedługo po naprawie dętki dołączyli do nas Julka z Aleksem. Podczas temtego od-

cinka powiedzenie „lecim na Szczecin” nabrało dosłownego sensu, ponieważ na-

szym celem był camping nad Zalewem Szczecińskim.  

 Czwartek był dość lekkim dniem. Do przejechania mieliśmy zaledwie nieco 

ponad 50 km. Mając tak wspaniałe widoki przed oczami, wiatr przestawał być dla 

nas utrudnieniem J Po drodze zrobiliśmy sobie kilka grupowych zdjęć i weszliśmy 
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na wieżę widokową, oglądając rezerwat pomagający wylęgać się dzikim ptakom 

wodnym. Tego dnia trasa była bardzo przyjemna, a w nagrodę na kolację dostali-

śmy przepyszną sałatkę. Nie wiem jak chłopcy, ale u dziewczyn długo na talerzu 

nie poleżała J . Po posiłku chłopcy włożyli rowery na przyczepę, bo mieliśmy w pią-

tek kawałek przejechać busem. Później nie pozostało nam nic jak tylko pójść się 

umyć i spać. 

 Piątek był naszym ostatnim dniem na rowerach. Niewiarygodne, jak to 

wszystko nam szybko zleciało. Wiatr wiał mocno, ale daliśmy radę dojechać do mo-

rza i wjechać na wyspę Uznam. Gdy tylko zobaczyliśmy wejścia na plażę, zrobili-

śmy przerwę i poszliśmy zanużyć stopy w wodzie. Objeżdżając Uznam, zobaczyli-

śmy wiele pięknych hoteli i pensjonatów. W trakcie drogi złapał nas nawet deszcz, 

ale mieliśmy wtedy postój, więc większość poszła do kawiarni. Kiedy zjeżdżaliśmy 

z wyspy, żeby dotrzeć do celu naszego rajdu, udało nam się przyjechać na podno-

szenie mostu. Kiedy wieżdżaliśmy na rynek w Wolgast, nasze liczniki wskazały 500 

km, co oznaczało, że nasz rajd oficjalnie dobiegł końca. Wszyscy cieszyli się, że 

udało im się pokanać tę rekordowo długą trasę. Szczególnie zadowolone były oso-

by, które pojechały pierwszy raz. Na tym wyjeździe pobiliśmy też rekord przebitych 

dętek, jeszcze nigdy nie zdarzyła się ich aż tak duża ilość. Gdy dojechaliśmy na 

camping, chłopcy oglądali otwarcie Euro 2016 i mecz Francja – Rumunia.  

 W sobotę wyjechaliśmy wcześnie, około 8:30-9:00. Podczas podróży więk-

szość osób spała, jednak później pierwsze i drugie klasy pisały sprawdziany roczne 

z niemieckiego, a trzecie klasy pisały sprawozdanie z rajdu w języku niemieckim. 

Do Ożarowa dojechaliśmy mniej więcej o 20:00. Tam przywitali nas rodzice.  

 To był rajd pełen przygód, niektórych na nim zabrakło, ale byli z nami du-

chem. Był zdecydowanie połączeniem górzystej i gorącej Austrii z wietrzną i po-

chmurną Holandią. Jednak tak jak każdy rajd rowerowy, Pojezierze Meklemburskie 

było wyjątkowe. Długo nie zapomnę niektórych przygód i doświadczeń, zarówno 

tych złych, jak i dobrych. Rajdowiczom z młodszych klas życzę tak samo niesamo-

witych wyjazdów i przede wszystkim satysfakcji z każdego podjazdu.  
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Wewnątrzszkolny konkurs językowy 

Wiosną tego roku w naszej szkole odbył się III Wewnątrzszkolny Kon-
kurs Językowy, który w poprzednich latach cieszył się wielką popularno-
ścią wśród młodzieży. Głównymi jego organizatorkami były nauczycielki 
języków obcych 
Konkurs jest podzielony na trzy etapy: 

 kultura kraju językowego, którego dany uczeń się uczy 
 znajomość języka angielskiego 
 znajomość geograficzna krajów anglojęzycznych oraz drugiego 

języka obcego 

I etap odbył się 25.04. Polegał on na przygotowaniu prezentacji na te-
mat kultury wybranego kraju: Niemiec, Hiszpanii lub Francji. Tematyka 
prezentacji była bardzo zróżnicowana, ponieważ mogliśmy obejrzeć 
prezentacje na temat różnych miast, graffiti, koni, mniej lub bardziej 
znanych muzyków oraz wiązanek kwiatowych (to było bardzo oryginal-
ne). Uczniowie, jak co roku, wykazali się wielką kreatywnością. Prezen-
tacje były bardzo ciekawe, a niektórzy, żeby oczarować nauczycieli, 
również się przebrali. Do II etapu przeszło 14 uczniów. 
II etap odbył się 23.05 i polegał na popisaniu się znajomością gramatyki 
języka angielskiego. Nauczycielki tego języka przygotowały trzy różne 
testy dla każdej grupy wiekowej, ponieważ do II etapu zakwalifikowali 
się uczniowie z pierwszych, drugich oraz trzecich klas i pisanie testu na 
jednym poziomie byłoby nie fair dla niektórych (chociaż ja, jako trzecio-
klasistka, nie narzekałabym, gdybym musiała pisać test z poziomu I lub 
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II klasy). Z tego co wiem, w każ-
dym arkuszu egzaminacyjnym na 
tym poziomie znalazły się zadania 
dotyczące czytania, słowotwór-
stwa oraz ogólnej znajomości 
słownictwa i gramatyki. 
Do III etapu zakwalifikowało się 
ośmioro uczniów, w tym m.in.: Ku-
ba Bareja, Iza Grzywacz, Marysia 
Kościan, Justyna Kamińska, Marta 
Chmielewska i Krzysztof Mazurek. 
III etap polega na prezentacji wie-
dzy z geografii Anglii, USA i Au-
stralii oraz kraju, którego języka 
uczniowie uczą się jako drugiego 
języka obcego w szkole. Musimy 
znać ukształtowanie terenu, kli-
mat, podział administracyjny (co w 
przypadku Stanów Zjednoczonych 
jest dość trudne) oraz wiele innych 
rzeczy. 
Na ten moment nie mogę napisać 
o tym etapie nic więcej, ponieważ 
odbędzie się on dopiero 20 czerw-
ca, czyli za dwa tygodnie.   
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Podsumowanie sukcesów w roku szkolnym 

2015/2016 

         Rok szkolny 2015/2016 okazał się dla naszych uczniów rokiem peł-
nym przeróżnych sukcesów! Nasi gimnazjaliści udowodnili, że ciężką 
pracą można osiągnąć wszystko, zarówno w dziedzinie naukowej, jak i 
sportowej! 
         Do głównych tegorocznych osiągnięć sportowych należała wygra-
na drugiego miejsca na szczeblu powiatowym w pływaniu przez repre-
zentację damską oraz męską, gdzie najlepszymi zawodnikami został An-
drzej Tłomak i Iga Wrzosek.  
Następnie drużyna dziewcząt wykazała się ogromną determinacją w fi-
nale dwuboju powiatowego, zajmując także 2. miejsce, a reprezentantką 
szkoły, która zdobyła największa ilość punktów była Emilia Goszczyńska.  
Niemałą dumę przyniosło nam również zajęcie 2. miejsca w powiatowym 
finale piłki nożnej halowej. W tym turnieju wyróżniającą zawodniczką 
zdecydowanie była Zosia Białecka.  
 Z radością  informujemy, że w tym koń-
czącym się już roku szkolnym Iga Wrzosek, 
uczennica klasy 3b, w swojej karierze pływac-
kiej została Mistrzynią Polski na dystansie 50 
m stylem dowolnym, a Bartłomiej Kukułowicz 
został powołany do kadry Polski U-16 na tur-
niej UEFA Development Cup, gdzie Polska 
zajęła 1 miejsce! 
         Nasza szkoła oprócz licznych sukcesów 
sportowych słynie również z zasług nauko-
wych. Finalistami konkursów kuratoryjnych 
został Dominik Borkowicz - matemtyka oraz 
Maria Nazarczuk - geografia. W konkursach 
ogólnopolskich do naszych triumfów należy 
zajęcie pierwszego miejsca w konkursie języ-
kowym EDI Pingwin przez Macieja Niedziel-
skiego, a Justyna Kamińska, Piotr Piszcz, 
Izabela Grzywacz, Kuba Bareja, Adam Tu-
szyński, Joanna Gromek, Jan Rokicki, Kon-
rad Reperowski, Krzysztof Mrozik, Krzysztof 
Wożniak, Michał Szlachta, Julian Śmigielski 
zostali wyróżnieni.  
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 Jakub Fus uczeń klas pierwszych został mi-
strzem w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
Szachach Szybkich, zajął I miejsce w Warszaw-
skiej Olimpiadzie Młodzieży w Szachach Klasycz-
nych, a w Mistrzostwach Polski był najlepszy z 
Mazowsza - zajął 10. miejsce i ma możliwość wy-
jazdu na Mistrzostwa Europy!  
 W konkursie matematycznym Mały Euklides 
czołowe miejsca zdobyli Dominik Borkowicz, Ku-
ba Bareja, zaś w Kangurku - Kuba Fus. 
Najlepszą grupą w ogólnopolskim  konkursie  Ma-
ły Przewodnik polegającym na nagraniu histo-
rycznego filmiku okazali się być uczniowie z klasy 
3b - Michał Szlchta, Justyna Kamińska, Piotr 
Piszcz, Kuba Śmigielski, Maria Białecka ,Dominika Smolarek, Bartosz 
Mikos, Dominik Walski, Mikołaj Maksymiuk, Maciej Niedzielski. Wyróż-
nienie w tej samej kategorii, czyli w konkursie historycznym „Moja wiedza 
o II Wojnie Świtowej” otrzymał Bruno Majewski.         W XII Konkursie 
Recytatorskim im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przez jury zo-
stali docenieni: Patryk Malec –Nagadowski (I nagroda), Aleksandra Pia-
secka (wyróżnienie); w kategorii „Poezja śpiewana” – Małgorzata Hałaj 
(wyróżnienie); w kategorii „Małe formy teatralne” – Szkolne koło teatralne 
„Szekspir”.  
Ważnym osiągnięciem również jest zdany przez wszystkich uczniów z 
grupy niemieckiej  certyfikat fit in deutsch!  
Jeśli chodzi o dyscyplinę recytatorską – w finale XIII Konkursu Poezji Pa-
triotycznej "Witaj majowa jutrzenko” znaleźli się Bruno Majewski, Magda-
lena Smaga, Monika Bednarska, zaś w eliminacjach gminnych XXXIX 
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” II miejsce zajął Bruno 
Majewski, III miejsce Patryk Malec-Nagadowski, a Emilia Goszczyńska 
zdobyła wyróżnienie.   
W naszej szkole organizowany jest także konkurs językowy oraz recyta-
torsko – muzyczny im. Jacka Kaczmarskiego, w których co roku chętnie 
bierze udział wielu uczniów. 
          Mamy nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie równie udany jak 
ten! Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy  powodzenia! 
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10 sposobów na oswojenie się z językiem 

obcym 

Każdy z nas uczy się przynajmniej dwóch języków obcych. Niekiedy z własnej 

woli poznajemy nowe lub zgłębiamy tajniki tych, które są już nam w jakimś 

stopniu znane. Z doświadczenia wiem, że o ile łatwo jest nauczyć się strony 

teoretycznej, o tyle trudniej jest z praktyką. Umiemy zrobić przykłady z pod-

ręcznika, napisać odpowiedzi na pytania zadane w ćwiczeniach, lecz gdy 

przychodzi nam na wyjeździe zapytać tubylca o drogę czy zamówić telefo-

nicznie jedzenie na wynos, język często staje nam kołkiem. A przecież uczy-

my się języków właśnie po to, by móc je wykorzystać w prawdziwym życiu: na 

wycieczkach, w pracy czy w rozmowach z zagranicznymi przyjaciółmi bądź 

rodziną. 

Jak możemy poradzić sobie z tym problemem? Co robić, by mówić płynniej i 

pewniej? Oto kilka porad, które pomogą Wam oswoić się z językiem obcym. 

1.       Uważnie słuchaj swoich rozmówców. 

Jeśli nie rozumiesz swojego rozmówcy, to automatycznie Twój proces nauki 

mówienia spowalnia się. Słuchaj obcojęzycznych piosenek, telewizji, radia, 

wykładów lub czegokolwiek innego w tym języku, a na pewno poprawisz 

umiejętności rozumienia ze słuchu i prowadzenia rozmowy. 

2.       Przez 30 minut dziennie myśl tylko w tym języku. 

Może się to wydawać dziwne i za pierwszym razem na pewno będzie trochę 

ciężko, lecz z każdą kolejną próbą będziesz myśleć bardziej płynnie. Co za 

tym idzie, będzie Ci też łatwiej budować zdania bez siedzenia nad książkami! 

3.       Ucz się utartych wyrażeń i zwrotów. 

Upewnij się, że umiesz rozpocząć i zakończyć konwersację, zapytać o więcej 

szczegółów, okazać zainteresowanie lub powiedzieć komplement. Powtarzaj 

sobie takie zwroty, a krótkie rozmowy nie będą dla Ciebie żadnym proble-

mem. 

4.       Nie panikuj, jeśli zapomnisz jakiegoś słowa. 

W takiej sytuacji zawsze próbuj je opisać. Na przykład, zamiast „bezrobotny” 

możesz powiedzieć „osoba, która nie ma pracy” itd. 
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5.       Nie bój się popełniać błędów. 

Każdy z nas to robi, nawet mówiąc w języku ojczystym. Kiedy zauważysz, że 

popełniłeś błąd, spróbuj go jak najszybciej poprawić. Nie zrażaj się też, jeśli 

ktoś inny (nauczyciel, rodzic, kolega) Cię poprawi. To żaden wstyd, tylko moż-

liwość samodoskonalenia się. 

6.       Znajdź równowagę pomiędzy poprawnością a płynnością. 

Obydwie rzeczy są ważne, ale jeśli mówisz płynnie i z błędami, zwolnij trochę. 

Najpierw pomyśl o tym, co chcesz powiedzieć, a dopiero potem mów. Jeśli 

zaś mówisz poprawnie, lecz wolno, staraj się częściej mówić w tym języku. 

7.       Bądź cierpliwy. 

Przecież nie od razu Rzym zbudowano. Dzień, tydzień czy nawet miesiąc nie 

wystarcza, by płynnie i poprawnie mówić w obcym języku. Nauka zajmuje tro-

chę czasu, lecz później możemy czerpać z tego korzyści. 

8.       Wybierz się na wakacje do kraju, w którym mówi się w języku, któ-

rego się uczysz. 

Zaplanuj swoją podróż tak, by spędzić tam trochę czasu i osłuchać się z języ-

kiem tubylców. Staraj się jak najwięcej mówić i wyłapywać ciekawe sformuło-

wania od Twoich rozmówców. Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie bój się popro-

sić, by powtórzyli bądź by mówili wolniej. 

9.       Znajdź sobie partnera do rozmowy. 

Czy ktoś z Twojej rodziny także mówi w języku, którego się uczysz? Tak? W 
takim razie spróbujcie rozmawiać w obcym języku, np. w domu czy przez 
SMS-y. Możecie się od siebie nawzajem uczyć i poprawiać swoje błędy. Jeśli 
natomiast nie masz nikogo takiego w domu, może to być kolega czy koleżan-
ka z klasy bądź z kursu językowego. 

10.   Rozwijaj swoje zainteresowania w obcym języku. 

Jeżeli interesujesz się teatrem, sprawdź, czy gdzieś w pobliżu grają obcoję-

zyczne sztuki. Lubisz muzykę? Zbierz znajomych i stwórzcie koło muzyczne, 

w którym będziecie słuchać różnych utworów i dyskutować o nich. To będzie 

naprawdę dobra zabawa! 

Na początku Twoich zmagań może być trudno, lecz z każdym kolejnym dniem 

będziesz umieć coraz więcej. Nie bój się używać języka, a na pewno zoba-

czysz efekty. Mam nadzieję, że powyższe porady będą dla Ciebie pomocne. 

Życzę powodzenia i dobrej zabawy! 
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Rok szkolny powoli dobiega koń-
ca. Wakacje zbliżają się coraz 
większymi krokami. Pozostaje tyl-
ko pytanie, gdzie warto je spędzić. 
Dobrą propozycją mogą być góry.  
Świeże powietrze, zapierające 
dech w piersiach krajobrazy i pięk-
ne trasy… Wszystko to znajdzie-
my właśnie tam. To wspaniałe 
miejsce do zrelaksowania się        
i odpoczynku dla wielu osób. Na-
leży jednak pamiętać, że góry mo-
gą okazać się niebezpieczne i 
podczas wędrówek musimy za-
chować szczególną ostrożność. 
      Aby uniknąć nieprzyjemnych 
sytuacji, musimy dobrze przygoto-
wać się do wycieczki i wcześniej 

ją zaplanować. Zawsze należy 
wziąć ze sobą aktualną mapę, 
dzięki której będziemy mogli zo-
rientować się, w jakim miejscu je-
steśmy i gdzie powinniśmy iść da-
lej.  
 
Na szlakach są wprawdzie drogo-
wskazy, a niekiedy nawet całe 
mapy gór, jednak na wszelki wy-
padek warto mieć swoją. Trasę 
należy dobrać odpowiednio do 
swoich umiejętności. Osoba, która 
pierwszy raz jest w górach, nie 
może pójść na przełęcz Zawrat 
czy Orlą Perć. Należy wybierać 
szlaki na miarę swoich możliwo-
ści. Warto także zwrócić uwagę na 

Góry - piękne, lecz groźne 
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długość trasy. Jeśli ktoś nie ma 
dobrej kondycji, lepiej niech nie 
wybiera wycieczki na cały dzień. 
Może nie zdążyć przejść całego 
szlaku i zostać w górach na noc. 
Kiedy wybierzemy już odpowied-
nią trasę, warto powiadomić ko-
goś, gdzie idziemy i o której mniej 
więcej zamierzamy wrócić. Może 
przecież zdarzyć się, że zgubimy 
szlak i nie będziemy mieli telefo-
nu, żeby wezwać odpowiednie 
służby na pomoc. 
      Kolejną ważną rzeczą jest 
ekwipunek. Kiedy wybieramy się 
na krótką, łatwą trasę (np. nad 
Morskie Oko) wystarczy wziąć bu-
telkę wody, płaszcz przeciwdesz-
czowy i ewentualnie trochę jedze-
nia. Gdy zamierzamy pokonać 
dłuższy, trudniejszy szlak, potrze-
ba nieco więcej. Przede wszyst-
kim musimy mieć odpowiedni 
strój. Rzecz jasna mam tu na my-

śli trapery, wygodne ubrania, 
czapkę z daszkiem itd. Do pleca-
ka należy zapakować jeszcze rze-
czy na zmianę (w razie deszczu 
lub innego wypadku), latarkę, ap-
teczkę, wodę, jedzenie (gdy na 
trasie nie ma żadnych schronisk). 
Bardzo ważne są buty. Jak już 
wcześniej wspomniałam, mogą 
być to trapery. Chodzi o to, aby 
miały grubą podeszwę, były wy-
godne (nie obcierały) i najlepiej 
nieprzemakalne. Przydatnym ele-
mentem ekwipunku są również 
specjalne kijki. Dzięki nim rozkła-
damy ciężar ciała, możemy się 
podeprzeć    i jesteśmy mniej 
zmęczeni. Ważny jest także odpo-
wiedni dobór plecaka. Należy do-
pasować jego wielkość do długo-
ści trasy, jaką zamierzamy prze-
być. Dobrze kiedy jest wodood-
porny i ma zapięcia na biodra i ra-
miona. Wtedy rozkładamy jego 
ciężar i już tak bardzo nam nie 
ciąży. 
      Nie ulega wątpliwości, że 
ekwipunek i znajomość trasy od-
grywają bardzo ważną rolę, jeśli 
chcemy zachować w górach bez-
pieczeństwo. Jest jednak kilka 
rzeczy, których niestety nie może-
my przewidzieć. Należy do nich 
m.in. pogoda. Rzecz jasna przed 
wyjściem można sprawdzić pro-
gnozy, jednak przeważnie się one 
nie sprawdzają. W górach 
(szczególnie tych wysokich ) po-
goda jest bardzo zmienna. Może 
nas zaskoczyć deszcz albo nawet 



 18 

burza. Ten pierwszy przypadek 
nie jest zbyt dużym zagrożeniem, 
jeśli mamy odpowiednie ubrania i 
sprzęt. Mimo to znacznie utrudnia 
wędrówkę. Wspinaczka po śli-
skich, błotnistych skałach może 
okazać się bardzo niebezpieczna. 
Dlatego podczas deszczu należy 
zachować wzmożoną ostrożność. 
Prawdziwy problem pojawia się, 
gdy nadchodzi burza, a dokładniej 
gdy burza jest bardzo blisko nas. 
Aby do tego nie dopuścić, należy 
wcześniej obserwować niebo i gdy 
tylko zauważy się jakieś oznaki 
nadchodzącej burzy, zawrócić. Je-
śli nie zdążymy i burza nadejdzie, 
trzeba zacząć schodzić na dół – 
najlepiej znaleźć się poniżej 1000 
m                            po zawietrznej 
stronie góry lub po prostu dojść do 
najbliższego schroniska. Oczywi-
ście nie wolno stawać pod drze-
wami. Jeśli jesteśmy w lesie, nale-
ży jak najszybciej go opuścić i w 
żadnym wypadku nie opierać się                    
o drzewa. Musimy unikać ekspo-
nowanych miejsc, w których bę-
dziemy najwyższym punktem. Te-
lefon możemy mieć włączony, ale 
nie wolno z niego dzwonić. Do-
brym rozwiązaniem będzie także 
znalezienie skrytki, np. pod skał-
ką, gdzie moglibyśmy przeczekać 
nawałnicę. Wtedy należy usiąść 
na karimacie lub plecaku. Nie mu-
simy obawiać się burzy tylko wte-
dy, gdy jesteśmy na gondolkach 
lub wyciągach. Tu mamy zabez-
pieczenia przed piorunami. Jedy-

nym niebezpiecznym elementem 
może okazać się wsiadanie i wy-
siadanie. Należy zrobić to spraw-
nie i szybko. 
      Jest jeszcze wiele niebezpie-
czeństw i kłopotliwych sytuacji, na 
które możemy napotkać podczas 
wędrówek. Mimo to góry są wspa-
niałym miejscem, które wycisza i 
uspokaja. Nawet jeśli napotykamy 
trudności, wynagradzają nam je 
niesamowite widoki i zadziwiająca 
natura. Fakt, że może zdarzyć się 
wypadek, nie powinien nas znie-
chęcać. Należy po prostu zacho-
wać rozsądek i trzeźwy umysł. 
Kiedy będziemy dobrze przygoto-
wani do wędrówki, jest małe praw-
dopodobieństwo, że przydarzy 
nam się coś złego. 
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Brać czy nie brać? - oto jest pytanie 

Wyobraź sobie sytuację, że na imprezie Twój przyjaciel proponuje Ci narkotyki. 

Zapewne doskonale wiesz, że są one niebezpieczne dla Twojego zdrowia, lecz 

jak byś postąpił? Ulegniesz na rzecz dobrej zabawy, czy powiesz stanow-

czo ,,NIE!”? Oczywiście jesteś rozważny, odpowiedzialny i rozsądny, więc odma-

wiasz koledze. Przekonujesz go, że tego typu substancje mogą mieć zły wpływ na 

Twoje zdrowie i że łatwo jest wpaść w nałóg.  

Warto pamiętać, że narkotyki powodują : depresję, apatię, bezsenność, nerwicę, 

zaburzenia neurologiczne, wyniszczenie niektórych narządów, a ostatecznie pro-

wadzą do śmierci.  

 

Najniebezpieczniejszymi środkami, których szczególnie należy unikać są: 

 marihuana, która przyczynia się do spadku koncentracji 

 amfetamina wywołująca nadpobudliwość emocjonalną 

 kokaina powodująca depresję i zaburzenia osobowości 

 heroina, której przyjmowanie skutkuje chorobami wątroby, żółtaczką, a na-

wet śpiączką 

 LSD, przez które ma się stany urojeniowe 
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 Jak narkotyki wpływają na poszczególne części organizmu: 

 układ nerwowy – wstrzymują dopływ tlenu do mózgu, przez co obumierają 

szare komórki  

 serce – powodują zapalenie mięśnia sercowego 

 wątroba – pod ich wpływem narząd przestaje funkcjonować 

 układ pokarmowy – skutkują brakiem odczuwania głodu i utratą masy ciała 

 układ rozrodczy – niszczą komórki płciowe  

Narkotyki mają silne działanie uzależniające. Biorąc jedną dawkę substancji, czę-

sto nieświadomie zaczynamy się uzależniać. Zażywanie tego typu środków może 

mieć negatywny wpływ na relacje z innymi ludźmi. Narkoman nie potrafi kochać, 

nieważne są dla niego uczucia i przyjaźń. Posiadanie narkotyków jest karalne. Za 

takie wykrocznie grozi kara pięciu lat więzienia i grzywny.  

Czy wiesz, że co roku z powodu przedawkowania używek na świecie umiera ok. 2 

mln osób? Nawet znani i sławni artyści, tacy jak Amy Winehouse, Marilyn Monroe, 

Elvis Presley, czy Michael Jackson zginęli na skutek ich przyjmowania.  

 Chcesz skończyć tak jak oni? Przemyśl dokładnie każdą decyzję, jaką podejmu-

jesz. 
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O Robercie Lewandowskim - przystanek  

Dortmund 

Lewandowski wybrał grę dla Borussii 

Dortmund, z którą związał się czterolet-

nim kontraktem. Zupełne nowe otocze-

nia wymagało nauki miejscowego języ-

ka, co było bardzo trudne dla młodego 

napastnika.  

Na szczęście w procesie aklimatyzacji, 

mógł liczyć na pomoc Kuby Błaszczy-

kowskiego i Łukasza Piszczka, którzy 

mieli trochę niemieckiego doświadcze-

nia. Różnica poziomu pomiędzy grą w 

Ekstraklasie a w Bundeslidze jest 

ogromna, a Polska liga odstaje od nie-

mieckiej w każdym aspekcie. Nie bez 

przyczyny ligę naszych zachodnich są-

siadów nazywa się najlepszą na świe-

cie. 

Początki Lewandowskiego w Borussi 

był ciężkie. Każdy mecz zaczynał na 

ławce rezerwowych i nie mógł złapać 

dobrej passy. Mimo to, Juregen Klopp 

nigdy nie zwątpił w Roberta i zawsze 

wypowiadał się o nim w samych super-

latywach. Mówił, że jest to jeden z naj-

bardziej obiecujących piłkarzy 10-15 

lat.  W listopadzie Lewandowski zdjął 

strzelecką blokadę i kolejno trafiał do 

siatki z Hanowerem i Freiburgiem, I tak, 

w 15. kolejce „Lewy” wreszcie wyszedł 

w wyjściowej jedenastce, za co zresztą 

odpłacił się golem. Od tej pory częściej 

grał w podstawowej jedenastce i dosta-

wał dłuższe szanse.  Debiutancki sezon 

na niemieckich stadionach Lewandow-

ski skończył z następującym bilansem: 

43 spotkania, 9 bramek, 4 asysty.  

CZAS PRZEŁOMU 

Lewandowski na dobre zadomowił się 

w Bundeslidze. Stale pokazywał nie-

zwykłą skuteczność, jak za czasów gry 

w Lechu Poznań, dla nikogo nie był po-

stacią anonimową. Strzelał jak na za-

wołanie.  W drugiej połowie sezonu po-

konał Manueal Neuera i tym samym 

trafił w lidze dwudziesty raz i wyrównał 

rekord Jana Furtoka pod względem pol-

skich bramek w Bundeslidze. W ostat-

nich kolejkach jeszcze dwukrotnie kie-

rował piłkę do siatki, dzięki czemu zajął 

trzecie miejsce w klasyfikacji najlep-

szych strzelców. Największą sławę w 

Bundeslidze dał Lewemu finał DFB Po-
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 kal, w którym naprzeciwko stanął Bayer-

nowi Monachium. Robert ustrzelił efek-

townego hat-tricka, Borussia wygrała 

5:2 i zgarnęła krajowy puchar, a wielki 

bohater wieczoru z siedmioma bramka-

mi na koncie sięgnął po króla strzelców 

kolejnych rozgrywek. Po sezonie do rąk 

Polaka trafiła nagroda dla najlepszego 

piłkarza sezonu. 

EURO 2012 

Po niezwykle fantastycznym sezonie w 

Bundeslidze przyszło długo wyczekiwa-

ne Euro 2012. Polska będąc z Ukrainą 

jednym z organizatorów, miała zapew-

nione miejsce w grupie. Pomimo bojo-

wych nastrojów, polska reprezentacja 

nie spełniła oczekiwań kibiców. To z 

pewnością jeden z najgorszych epizo-

dów w karierze Roberta Lewandowskie-

go.  

Pierwsze dwa mecze rozbudziły nadzie-

je. Z Grecją, za sprawą właśnie Lewan-

dowskiego, Polacy objęli prowadzenie, 

ale ostatecznie zremisowali 1:1. Aby 

przejść dalej, musieli pokonać Czechów. 

Na ten mecz czekała cała Polska. Nie-

stety, "biało-czerwoni" przegrali 0:1 i 

swój udział zakończyli już w fazie grupo-

wej, na domiar złego - na ostatnim miej-

scu 

 - „Daliśmy z siebie wszystko, ale o nie-

powodzeniu zadecydowały przede 

wszystkim indywidualne błędy. Kibice 

przez cały turniej mocno nas wspierali, 

dawno nie pamiętam czegoś tak wspa-

niałego. Dla nich chcieliśmy awansować 

dalej. Jest nam przykro, że się nie po-

wiodło. Chcieliśmy jak najlepiej, niestety, 

wyszło inaczej. Możemy tylko przepro-

sić”- podsumował wyraźnie podłamany 

klęską, Robert Lewandowski. 

LIGA MISTRZÓW 

Do sezonu 2012/2013 Lewandowski 

przystępował w charakterze największej 

gwiazdy Bundesligi. Włodarze Borussii 

tym razem za główny cel w sezonie ob-

rali godne zaprezentowanie się w Lidze 

Mistrzów. Zespół z Dortmundu już w fa-

zie grupowej musiał zmierzyć się z taki-

mi firmami, jak Real Madryt, Manchester 

City czy Ajax Amsterdam. Lewandowski 

do każdego meczu w grupie dołożył ja-

kąś cegiełkę od siebie i dzięki niemu Bo-

russia weszła do 1/8 finału Ligi Mistrzów 

z 1. miejsca. Dortmundczycy, pokonując 

kolejno Sachtar Doniec i Malage, dotarli 

do tego ponadczasowego półfinału, w 

którym zmierzyli się z Królewskimi po 

raz drugi w tej edycji LM. Z pewnością 

Borussia nie była faworytem tego spo-

tkania. Jeden zawodnik w jednym me-

czu, w półfinale najbardziej elitarnych 

rozgrywek piłkarskich na świecie, strzela 

cztery bramki wielkiemu Realowi. Taki 

wyczyn utkwi w pamięci niejednemu ki-

bicowi piłki nożnej na świecie.  

„Lewandowski uszczęśliwił Dortmund”, 
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 „Klopp i jego bramkowy tytan”, „Wielki 

Lewandowski powalił Real na kolana”, 

„Herr-o Lew zepchnął Real na krawędź”, 

„Lewandowski oszołomił Real”, 

„Lewandowski ukradł show”, 

„Lewandowski zmusza Real do cudu” - 

tak wyglądały tytuły światowej prasy na 

następny dzień.  

Borussia w rewanżowym meczu również 

się nie poddała i piłkarze z Dortmundu 

mogli zacząć przygotowywać się na 

wielki finał na Wembley z Bayernem Mo-

nachium. 

PECHOWE WEMBLEY 

Trzech Polaków w jednej drużynie w fi-

nale Ligi Mistrzów. To był wielki dzień w 

historii naszego futbolu. Niestety, dla 

Dortmundczyków Londyn nie okazał się 

szczęśliwy. Dramatyczne, pełne zwro-

tów akcji spotkanie zakończyło się wy-

graną Bayernu 2:1, który o swoim trium-

fie przesądził minutę przed końcem re-

gulaminowego czasu gry. Lewandowski 

dwoił się i troił, ale bramki zdobyć nie 

potrafił. 

„Brak mi słów. To nie jest miłe uczucie 

przegrać w finale. Harowaliśmy, przeby-

liśmy piękną drogę. Chcieliśmy wygrać, 

ale nie postawiliśmy kropki nad 'i” - mó-

wił po finale, wyraźnie przygnębiony Le-

wandowski. 

Przystanek Bayern Monachium - naj-

większy przeciwnik, a jednak? 

Kontrakt z Bayernem Robert podpisał 

oficjalnie w styczniu. Jednak dopiero 9 

lipca 2014 roku został zaprezentowany 

jako piłkarz bawarskiego klubu. Jest to 

jego aktualny klub. Pobił już w nim nieje-

den rekord, np. strzelając Wolfsburgowi 

5 goli w 9. min czy też został polskim pił-

karzem w Bundeslidze z dorobkiem 30 

goli w jednym sezonie. 
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W internecie pokażą ci to, co chcesz oglądać - o 

plikach cookie 

Przeglądając różne strony, na pewno natknąłeś się na taki komunikat:  

"Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, 

wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies". 

Czym są pliki cookies? 

Bardzo dobrze tłumaczą to właściciele portalu Facebook: 

 „Pliki cookie to niewielkie elementy tekstu wykorzystywane do zapisy-

wania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie wykorzy-

stuje się w komputerach, telefonach i innych urządzeniach, aby zapisy-

wać i otrzymywać dane identyfikacyjne oraz inne informacje. Pozostałe 

technologie, łącznie z danymi zapisywanymi w przeglądarkach interne-

towych lub urządzeniach, danymi identyfikacyjnymi powiązanymi z 

Twoim urządzeniem i innym oprogramowaniem, wykorzystuje się do 

podobnych celów. W niniejszych zasadach wszystkie te technologie 

określamy mianem „plików cookie”.” 

Do czego wykorzystuje się pliki cookies? 

Ciasteczka różnych rodzajów są stosowane najczęściej po logowaniu 

do utrzymywania sesji. Mogą jednak przechowywać inne tymczasowe 

dane, jak stan elementów na stronie czy historię odwiedzanych po-

przednio stron (na danej witrynie). Umożliwia to tworzenie spersonalizo-

wanych serwisów WWW (np. zapamiętanie stanu menu), obsługi logo-

wania, prostych sond i liczników, „koszyków zakupowych” w interneto-

wych sklepach, a także tworzenie statystyk użyteczności witryny oraz 

badanie preferencji użytkowników. 

Analizy i badania 

Pliki cookie pozwalają analitykom na utworzenie m.in statystyki doty-

czącej tego, w jaki sposób odwiedzający oglądają daną stronę - przy-

kładowo - 40% odwiedzających ogląda tylko stronę główną. Pozwala to 

na ulepszanie układu strony, jej ogólnego wyglądu czy funkcjonalności 
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Reklamy 

Prawdopodobnie zdarzyła ci się taka sytuacja - wszedłeś/aś na stronę 

pokroju allegro.pl i oglądałeś/aś jakiś produkt, np. buty, a na następnej 

stronie, którą odwiedziłeś, pojawił się banner tej strony namawiający do 

ich kupna. 

Jak to się stało? 

Zostałeś retargetowany - w trakcie odwiedzin na stronie z zakupami, w 

pliku cookie witryny (allegro) zapisał się kawałek kodu, który jest infor-

macją dla reklamodawcy, co oglądałeś jako potencjalny konsument. Na-

stępnie na stronie, którą odwiedzasz jako drugą, czytane są twoje cia-

steczka i strona dobiera dla ciebie adekwatną reklamę (w tym przypadku 

"najlepszą" jest dla ciebie ta dotycząca wcześniej wspomnianych butów). 

Cookies a zbieranie informacji 

Twoja przeglądarka mówi o tobie dużo. Przeglądając internet, reklamo-

dawcy coraz dokładniej poznają preferencje internautów oraz ich dane. 

 Twoją lokalizację - to adresowanie IP 

 Przekonania polityczne/religijne - cookies 

 Języki jakich używasz - cookies 

 Zainteresowania - cookies 

W skrajnych przypadkach nawet dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, wiek. (Szczególnie 

sklepy internetowe, strony powiązane z Facebookiem: adtmt.com, liverail.com oraz Insta-

gram.com ( należące do spółki Facebook) oraz inne z funkcją logowania się przez Facebooka 

(Facebook Connect). 

 

Źródła 

https://retargeter.com/what-is-

retargeting-and-how-does-it-work 

https://www.facebook.com/
policies/cookies/ 

https://retargeter.com/what-is-retargeting-and-how-does-it-work
https://retargeter.com/what-is-retargeting-and-how-does-it-work
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
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W zdrowym ciele zdrowy duch 

Wakacje zbliżają się wielkimi kro-

kami. Planujemy wyjazdy w góry, 

nad morze czy nad jezioro. Już te-

raz warto pomyśleć o wzmocnieniu 

kondycji uprawianiem sportu i zdro-

wym odżywianiem. 

 Warto dzień zacząć od wypi-

cia szklanki soku, jogurtu owoco-

wego czy choćby szklanki ciepłego 

mleka. Pamiętajmy, że śniadanie 

jest najważniejszym posiłkiem, 

gdyż od niego zależy nasz nastrój i 

witalność na długą część dnia. Pro-

ponuję zjeść kanapkę z ciemnego 

pieczywa z sałatą, plasterkiem wę-

dliny, żółtego sera i dużą ilością 

warzyw: pomidorkiem, rzodkiewką, 

ogórkiem i papryką. Dla tych, któ-

rzy nie lubią kanapek, polecam po-

żywną i pyszną owsiankę gotowa-

ną na mleku. 

 Pamiętajmy o drugim śniada-

niu. Bez niego nasze organizmy 

zwiędną jak kwiatek bez wody. Tu 

polecam porcję białego sera i pie-

czywo pumpernikiel oraz soczyste 

jabłko lub filiżankę truskawek. In-

nym pysznym rozwiązaniem jest 

przekąszenie zdrowej, kolorowej 

sałatki warzywnej z dodatkiem gril-

lowanego mięsa. 

 Kolejnym ważnym posiłkiem 

jest obiad, który wielu z nas zosta-

wia na koniec dnia. Tymczasem 

przez wakacje warto zadbać o to, 

aby był to posiłek o stałej, niezbyt 

późnej porze, bogaty w wapń i wi-

taminy. Proponuję chłodnik z mło-
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dych buraczków oraz ziemniaczki z 

wody z koperkiem, jajko sadzone i 

pyszny, zimny kefir. 

 Na kolację natomiast powinni-

śmy jeść niewiele. Wystarczą owo-

ce lub soczysta marchewka. Nie 

możemy zapomnieć o piciu wody. 

Powinniśmy wypić około dwóch li-

trów dziennie. 

 Pamiętajmy o ruchu na świe-

żym powietrzu. Zamiast zaczynać 

dzień od włączenia komputera czy 

telewizora, każdego ranka warto 

pobiegać lub pojeździć na rowerze. 

Można w ciągu dnia pograć w teni-

sa, badmintona, piłkę ręczną lub 

popływać w basenie. Dla tych, któ-

rzy nie lubią sportu, proponuję dłu-

gie spacery. Dotlenimy nasze orga-

nizmy i sprawimy, że będzie nam 

się więcej chciało. 

A zatem naszą dewizą na czas wa-

kacyjnego odpoczynku niech bę-

dzie hasło: „ W zdrowym ciele, 

zdrowy duch.” 
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Jak Cię widzą tak Cię piszą - czyli jak właściwie 

się ubierać? 

Zaczniemy od zadania sobie kilku pytań: 
Co to tak właściwie jest moda? Wydaje 
się, że każdy potrafi na to pytanie odpo-
wiedź. Jednak czy zawsze będzie to odpo-
wiedź prawidłowa i wyczerpująca? Czy za-
uważamy wszystkie aspekty mody? Jest 
wiele definicji i ujęć mody. Rudolf Kinzer, 
dziennikarz specjalizujący się w sprawach 
mody, autor, między innymi książki 
„Królowie mody” stwierdza, że jest ona 
„przejściowym, szybko zmieniającym się w 
czasie sposobem ubierania, upiększania 
oraz prezentowania się”, że zawsze „jest 
wyrazem czasu, w którym panuje, istnieją-
cych gustów i – podobnie jak pogoda – 
podlega stałym zmianom”. Jest to jednak 
dosyć uproszczona definicja. Możemy 
szybko to sobie uświadomić po lekturze 
książki Rene Konig pt. „Potęga i urok mo-
dy”, w której między innymi czytamy: 
„Moda jest bowiem w istocie zjawiskiem 
społecznym obejmującym wszystkie dzie-
dziny życia”. 

       Kolejną sprawą, do której przejdziemy 
jest to, czy elegancja staje się modna? 
Przez ostatnie 30 lat elegancja nie była 
modna. Moda w tym okresie zmieniała się 
co kilka lat, ale lansowano przede wszyst-
kim ubiory, tak w wersjach codziennych, 
jak i odświętnych, które w ramach savoir 
vivre'u zalicza się do ubiorów roboczych, 
ewentualnie weekendowych czy sporto-

wych. No i wreszcie przychodzi odmiana. 
Powoli powraca elegancja. Fachowcy 
twierdzą, że to z tego powodu, że kreato-
rom mody zabrakło nowych pomysłów, że 
wszystkie uproszczenia, udziwnienia, 
zwulgaryzowania zostały już dokonane. 
Do zmiany kierunków w modzie przyłożyły 
też swoją rękę niektóre gwiazdy filmowe, 
które w poszukiwaniu oryginalnego wize-
runku sięgnęły po kreacje mam, babć i 
prababek. I tak narodził się nowy styl: vin-
tage. Termin „vintage” zaczerpnięty został 
z terminologii winiarskiej i oznacza „dobry 
rocznik”. 
 

 

Moda vintage, czyli taka, która powoli 
ogarnia cały świat i jak wszystko na to 
wskazuje zadomowi się na wiele lat, to 
moda na wszystko co dobre i stare, na 
ubiory z lat sześćdziesiątych, czterdzie-
stych, ale i dwudziestych ubiegłego wieku i 
starszych. Ta moda ma kilka bardzo do-
brych cech: 
jej kreacje są przeważnie niepowtarzalne i 
oryginalne, 
daje kobietom duży wybór, 
prawdziwą wolność wyboru, 
możliwość kształtowania swojego ubioru 
według swojego gustu, 
 dopasowanie strojów do typu urody i syl-
wetki. 
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Jednak najważniejsze zagadnienie w tym 
temacie jest zawarte właśnie w tytule. Czy 
w czasach, w których trudno nieraz odróż-
nić ekspedientkę od ulubionej gwiazdy fil-
mowej, prawdziwe jest jeszcze to stwier-
dzenie? Globalizm, masowość mody spra-
wiają, że te same stroje nosi się w Warsza-
wie, Paryżu, Nowym Jorku, Tokio, słowem - 
wszędzie. Strój to nie tylko sprawa gustu 
czy większych lub mniejszych możliwości 
finansowych. To, jak się ubieramy, często 
świadczy o naszym dobrym wychowaniu 
lub też o jego braku. Dobre wychowanie, a 
w tym nasz wygląd, to nie tylko konwencja, 
utarty zwyczaj. Jest to forma, która wyraża 
nasz stosunek do innych ludzi. Przysłowio-
we już pójście do cioci na imieniny w dżin-
sach jest okazaniem jej lekceważenia. 
Olśniewająca kreacja nałożona na ślub ko-
leżanki może, przyćmiewając strój panny 
młodej, sprawić jej przykrość. Wizytowy 
strój na górskim szlaku śmieszy i może być 
wręcz niebezpieczny. Starsza pani w mini 
budzi politowanie, polityk występujący pu-
blicznie w rozchełstanej koszuli nie okazuje 
należnego szacunku swoim słuchaczom. 
Przykładów jest bardzo wiele i spotykamy 
je na każdym kroku. Niektórzy mówią, że 
czasy się zmieniają, a co za tym idzie mo-
da również. To prawda. Ale prawdą jest tak-
że to, że strój, jakikolwiek by nie był, jest 
znakiem czegoś, coś wyraża, czemuś słu-
ży. Obserwując dzisiejszą ulicę, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że jedynym, a przy-
najmniej głównym celem wyboru określo-
nych strojów jest chęć zwrócenia na siebie 
uwagi, zaszokowania, udowodnienia za 
wszelką cenę, że zna się najnowsze nowin-
ki lansowane przez kreatorów mody. 
       Podsumowując zawarte tutaj rozważa-
nia, może warto przyjrzeć się naszej garde-
robie nie tylko pod kątem jej zgodności z 
aktualną modą. Nasz strój musi być dosto-
sowany do okoliczności, do naszego wieku, 
miejsca, charakteru wykonywanej pracy. 
Przestrzegając tych zasad, będziemy zaw-
sze dobrze ubrani, a co za tym idzie dobrze 
postrzegani przez innych. :) 
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Wielu z nas wakacyjny odpoczy-

nek łączy z przebywaniem nad 

wodą. W okresie wakacyjnym cie-

pła, zarośnięta woda zachęca 

większość białej ryby do intensyw-

nego żerowania. Warto czasem 

wstać o świcie i podejść z wędką 

nad pobliskie łowisko. Zdobycie 

mapy barycznej nie jest koniecz-

ne, ale ułatwi nam wytypowanie 

miejscówek, w których przewidu-

jemy obecność ryb. Większość z 

nas wakacyjne łowienie kojarzy z 

długim, wychodzącym za trzciny 

pomostem. Często na jeziorach o 

dużej presji dostęp do pomostu 

jest sporym problemem. Załóżmy, 

że pokonujemy tę przeszkodę. 

Pozostaje łowić ryby. Nie ulega 

wątpliwości, że naszym celem sta-

ną się pospolite gatunki, nieosią-

gające ogromnych rozmiarów: 

płoć, krąp, leszcz, okoń, wzdręga. 

Trudno na nieznanej, poddanej 

sporej presji turystycznej wodzie 

spodziewać się okazów. Dlatego 

naszą podstawową bronią będzie 

bat o długości 5-6 metrów. Jeżeli 

jesteśmy zmuszeni do dalszych 

rzutów, używamy zestawu z koło-

wrotkiem. Żyłka główna nie powin-

na przekraczać średnicy 0,14 mm, 

a przypon 0,12mm. Przy prawidło-

wym holu wystarczy to do pokona-

nia ponadkilogramowego leszcza. 

Przy doborze spławika kierujmy 

się warunkami pogodowymi - je-

żeli tafla jest spokojna, używamy 

spławika z cienkim korpusem, na-

tomiast jeśli wieje, używamy spła-

wików z grubszym korpusem i o 

cięższej gramaturze.  

Bardzo ważne jest rozmieszcze-

nie śrucin na żyłce, umożliwi nam 

ono dobrą obserwację zarówno 

brań przytapianych, jak i wysta-

wianych. Ważne jest, aby ciężar-

ków nie zaciskać zbyt mocno. Je-

żeli ryby słabo żerują, warto umie-

ścić śruciny wyżej. Wolno opada-

jąc, przynęta dobrze prowokuje le-

Magia wakacyjnego pomostu 
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niwe ryby do żerowania.  

Na pomoście warto rozłożyć pod-

bierak oraz siatkę na ryby. Ze zło-

wionymi rybami obchodzimy się 

ostrożnie. Jeżeli chcemy zabrać je 

do zjedzenia, najlepiej jest zabić 

je od razu. Raczej nie będziemy 

nęcić długotrwale, dlatego najle-

piej jest używać zanęty smużącej. 

Uniwersalna zanęta na ryby kar-

piowate wzbogacona jest przynę-

tami, na które łowimy (kukurydza, 

białe robaki, gnojaczki). Świetnym 

dodatkiem jest melasa, która 

oprócz właściwości sklejających 

jest bardzo lubiana przez leszcze i 

płocie.  

Jak już wspominałem, letnie węd-

kowanie nie jest dla śpiochów. W 

upalną pogodę brania ustają za-

zwyczaj około godziny 7. Dlatego 

najlepiej przyjść razem ze świtem. 

Złowione rybki wynagrodzą nam 

zrywanie się z łóżka o 3 rano.  
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W każdym roku jest taki ciepły czas, na który wyczekuje każdy 

Polak, duży czy mały, młody lub starszy. Chodzi tu oczywiści o sezon na 

grillowanie. No bo kto z nas nie lubi zasiąść przy rodzinnym stole z pol-

ską kiełbasą na widelcu i soczystą karkówką na talerzu? Czyż nie jest to 

już nasza tradycja i coś typowego dla polskiej kuchni? W tym roku ro-

dzinnym chwilom przy grillu będą towarzyszyć emocje związane z Euro 

2016, a w szczególności mecze reprezentacji Polski, która wg ekspertów 

oraz trenera drużyny- Adama Nawałki, może sprawić nam w tym roku 

wielką niespodziankę. Skupmy się jednak na tym co najważniejsze w 

grillowaniu, czyli oczywiście na potrawach. 

Żeby przygotować naprawdę smaczne jedzenie, wcale nie po-

trzebujemy wiele. Wystarczy tylko zwykły grill, trochę węgla lub brykietu, 

dobry kawałek mięsa, solidna porcja warzyw i jakaś sałatka. W upalne 

dni najlepiej smakuje też dobry chłodnik z botwinki, która pokazuje się 

właśnie o tej porze roku. Aby każde mięso było wyśmienite, trzeba je 

wcześniej trzymać w dobrej marynacie. Np. do karkówki najlepiej pasuje 

marynata z czosnku, soli i pieprzu, jasnego piwa i oliwy. Większość Pola-

ków to miłośnicy swojskich, tradycyjnych kiełbas, a nie jest wcale łatwo 

takowe dostać. 

Na naszej liście grillowych przysmaków znalazły się również wa-

rzywa. Najlepiej przyprawić je solą, pieprzem, ziołami, na koniec polać 

oliwą i położyć na ruszcie. W grillowaniu najprostsze sposoby są najlep-

sze. Reszta dodatków na stole, to już sprawa drugorzędna, ale na liście 

naszych grillowych zakupów nie może zabraknąć ostrej musztardy, ke-

tchupu i tak popularnych w tym sezonie chutney-ów (sosy o egzotycz-

nych smakach, przyrządzane z mango, czerwonej cebulki, kolendry). 

Dobrym dodatkiem jest też sos tzatziki ze świeżego ogórka i gęstego jo-

gurtu z czosnkiem.  

W upalne dni, człowiek nie wielbłąd, musi się napić! Proponuję domowej 
roboty lemoniadę z wyciskanych owoców lub wodę z lodem, cytryną i 
miętą. 

Letnie grillowanie 
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Oprócz jedzenia i picia nie może zabraknąć miłej atmosfery w 

rodzinnym lub przyjacielskim gronie. Dla najmłodszych można zorgani-

zować również zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci uwielbiają pusz-

czanie baniek mydlanych i różnego rodzaju gry zręcznościowe. 

 

Razem z redakcją Pallottusia życzymy mile spędzonego czasu przy grillowym stole razem z naj-

bliższymi.  

 

 



 


