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Nie mów, że brak Ci czasu. Twój dzień ma 
dokładnie tyle samo godzin, ile miał dzień Alberta 
Einsteina, Michała Anioła czy Leonarda da Vinci... 
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    WITAMY 

Zapraszamy do lektury;-) 
 

Witamy w nowym, 2013 roku☺ Pełni zapału do pracy oddajemy w Wasze ręce kolejny numer WUZETKI. 
Mamy nadzieje, że tak jak dotychczas będzie to miła i pełna ciekawostek lektura. Jednocześnie wraz  
z początkiem tego wyjątkowego roku, życzymy Wam mnóstwa nowych literackich pomysłów i nigdy 
niegasnącej weny twórczej☺  

     

Wasi oddani, naczelni redaktorzy, 
       Pani Agatka i Pan Rafał;-) 

        Oraz wielce pomocna Pani Ela☺ 
Redakcja: 
Dział kulinarny: 
Ewa Sonik, Renata Buras i Anna Domińska 
Dział literacki 
Monika Piszczek 
Barbara Dziedzic 
Marcin Jurkowski 
Dział sportowy:  
Rafał Wach 
Krzysztof Suchecki 
Komputerowi spryciarze: 
Łukasz Podlaszewski 
Humor: 
Marcin Jurkowski  
Jacek Furgalski 
Kronika kryminalna: 
Łukasz Podlaszewski 
Kino na maxa: 
Łukasz Podlaszewski i Rafał Socha 
Granie na ekranie: 
Łukasz Podlaszewski 
Taaaka ryba: 
Paweł Kucabiński 
Zdrowie i uroda: 
Jacek Furgalski 
Hity z satelity: 
Łukasz Podlaszewski i Andrzej Ciepiela 
Korektor: Pani Elżbieta Galas 
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       KALENDARIUM 
  
Styczeń 
 
1 stycznia –Światowy Dzień Pokoju  

  
6 stycznia – Dzień Filatelisty  
  
7 stycznia – Dzień Dziwaka  
 9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody  
 11 stycznia – Dzień Wegetarian  
 13 stycznia – Dzień Wzajemnej Adoracji  
 15 stycznia – Dzień Wikipedii  
 16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw  

  
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka  
 

 
 
21 stycznia – Dzień Babci 
22 stycznia – Dzień Dziadka 
 
 23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych  
 24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu  
 25 stycznia – Dzień Sekretarki i Asystentki  
 26 stycznia –Dzień Transplantologii  
 27 stycznia – Dzień Dialogu z Islamem, Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu  
  
31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania (obchodzony także 24 czerwca)   
 
Luty 
 
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia 
4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem  
  
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy  
  
11 lutego – Światowy Dzień Chorego  
12 lutego – Dzień Darwina (lub Dzień Ewolucjonizmu)  
14 lutego – Walentynki - Międzynarodowy Dzień Zakochanych  
 
16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek, Dzień Poczty Polskiej  
 
17 lutego – Dzień Kota 
 
21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej, Europejski Dzień Ofiar Przestępstw  
23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją  
 
26 lutego –Dzień Pozdrawiania Blondynek, Dzień Dinozaura  
27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego  

28 lutego – Dzień Kibica Cracovii 



4 

 

 

 
Kalendarium Jacentego 
 
1.01.2013r Dziś  Święto  Świętej Bożej  Rodzicielki  Maryji i Światowy  Dzień  Modlitw  o Pokój   
2.01.2013r  Dziś  Wspomnienie  Świętego  Bazylego Wielkiego i  świętego  Grzegorza  Nazjazu 
3.01.2013r.  Dziś  Święto  Najświętszego  Imienia  Jezus 
6.01.2013r  Dziś  Święto  Objawienia  Pańskie  Kacpra   Melchiora  Baltazara i  Misyjny  Dzień  Dzieci 
13.01.2013r  Dziś  Święto  Chrztu  Pańskiego 
17.01.2013r    Dziś wspomnienie  Świętego  Antoniego  opata  Dzień  Judaizmu 
19.01.2013r  Dziś    wspomnienie  Świętego  Józefa 
21.01.201     Dziś  wspomnienie   Świętej  Agnieszki   
                      Dzień  Babci 
  wszystkim babciom  składamy  dużo  zdrowia  i wiele  łask  Bożych 
 
22.01.2013r.   Dziś wspomnienie  Wincentego   
                       Dzień  Dziadka 
wszystkim  Dziadkom  składamy  dużo  zdrowia  i potrzebnych  łask 
 
24.01.2013r.  Dziś  wspomnienie  Świętego  Franciszka  Salezego 
25.01.2013r.    Dziś wspomnienie  Nawrócenia  Świętego  Pawła  Apostoła 
26.01.2013r.  Dziś wspomnienie  Świętego  Tomasza i  Świętego Tytusa  Dzień Islamu 
27.01.2013r.  Światowy  Dzień  Trędowatych 
28.01.2013r.  Dziś wspomnienie  Świętego  Tomasza  z  Akwinu 
31.01.2013r.   Dziś wspomnienie  Świętego  Jana  Bosko 
OD 18.01 . do  25.01.2013r.  Tydzień  Powszechnej   Modlitw  o Jedność chrześcijan 

 
 
 

  STYCZNIOWI I LUTOWI 
 „SZCZĘŚCIARZE” 

 
 
02.01 Pan Michał Kurcz 
12.02 Agnieszka Gromala 
10.02 Tomasz Kot 
12.02 Dominik Suchecki 
14,02 Krzysztof Suchecki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkim solenizantom życzymy 
wszystkiego najlepszego oraz smacznej wuzetki!!! 
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  RADY NIE OD PARADY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Z serii mądrości życiowe...;-) 
 
 
 
 
 

TROPEM REPORTERA CIEKAWSKIEGO-  
CZYTAM, OGLĄDAM, WYBIERAM 

 
 

 Brak artykułu… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, 
czy w życiu kochamy raz, dwa, czy dziesięć 
razy zawsze stajemy w obliczu nieznanego. 
Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł, albo 
zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas 
prowadzi. I czas się z tym pogodzić, albowiem 
jest ona treścią naszego istnienia. Miłości 
trzeba szukać wszędzie, nawet za cenę długich 
godzin, dni, tygodni smutku i rozczarowań. 
Bowiem kiedy wyruszymy na poszukiwanie 
miłości - ona zawsze wyjdzie nam na przeciw. 
I nas wybawi.  
                            Paulo Coelho 
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                                  KULINARIA  
  
       Ananasowiec 
SKŁADNIKI: 
10 dag masła 
2 szklanki cukru 
4  jajka 
puszka ananasa 
20 dag łuskanych orzechów włoskich 
2  szklanki mąki 
łyżeczka proszku do  pieczenia 
 
PRZYGOTOWANIE: 

1. Masło roztapiamy i wlewamy do formy (25 x 37 cm). Posypujemy szklanką cukru. Układamy 
osączone krążki ananasa (syrop zachowujemy). Wolne miejsca wypełniamy orzechami. 
Odstawiamy. 

2. Jajka ucieramy z pozostałym cukrem na puch. Mieszając, stopniowo dodajemy na przemian  
po łyżce mąki i syropu ananasowego. Na koniec wsypujemy proszek do pieczenia. 

3. Ciasto wylewamy na ananasy z orzechami. Pieczemy ok. godziny w 200*C. Lekko studzimy. 
Wyjmujemy, odwracając formę (ananasy powinny być na wierzchu).    
                                                                                                                          Renata Buras 

                                                                         
  
                                                 Udka pieczone  w  porach 
4 udka z kurczaka 
zielona  część  pora 
majeranek 
pomidor 
słodka mielona papryka  sól  olej   
 
Przygotowanie: 
Udka myjemy i osuszamy . Usuwamy  skórę . Oprószamy  obficie  solą i  papryką . Posypujemy 
majerankiem . 
Pora  myjemy ,osuszamy  i kroimy  wzdłuż w wąskie  paski . Dno  naczynia  żaroodpornego smarujemy  
olejem  i  wkładamy  połowę  pora . Kładziemy  udka  i przykrywamy resztą  pora . Pieczemy  pod  
przykryciem  ok. 45  minut  w piekarniku  rozgrzanym  do  temp . 200 0 C. Podajemy z  pomidorem 
 

Parówki  z serem 
 
Składniki: 
4parówki, 20  dag  żółtego sera,  szczypiorek 
Przygotowanie: 
Parówki  gotujemy . Przekrawamy  wzdłuż  i  w  nacięcia wkładamy  cienkie   
plasterki żółtego  sera . 
Szczypiorek  drobno  siekamy , posypujemy  parówki z  serem .  Układamy  na  
blasze  lub  w  płaskim naczyniu  żaroodpornym  i na  15 minut  wkładamy  do rozgrzanego  piekarnika .  
Pieczemy , aż ser  się roztopi .  Podajemy  gorące , z pieczywem . 
           Jacek Furgalski 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                    

Składniki: 600 g serka homogenizowanego lub gęstego jogurtu 
o smaku waniliowym, 4 łyżki cukru pudru, 250 g śmietany kremówki, 
2 czubate łyżki żelatyny,  
1 opakowanie biszkoptów, 1 opakowanie galaretki truskawkowej, 
kakao i biała czekolada do dekoracji.

1. Śmietanę kremówkę ubić na sztywno. Pod koniec miksowania 
wsypać cukier puder. Następnie, dalej ubijając, do kremu stopniowo 
dodawać serek homogenizowany lub jogurt.

2. Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej wody, przestudzić, a następnie wlać do masy, miks
na najwyższych obrotach. Tortownicę o średnicy ok. 24 
wyłożyć na spód formy, po czym wlać masę serową.

3. Całość wstawić do lodówki do stężenia. Na koniec rozpuścić galaretkę. Gdy zacznie tężeć, zalać nią
ciasto. Wstawić do lodówki. Wierzch sernika udekorować kakao i rozpuszczoną białą  czekoladą.
                                                                                                                             

Biszkopt: 
8 jajek  
1/3 szklanki mąki ziemniaczanej 
1 cała i 1/2 szklanki mąki 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
4 łyżeczki  kakao  
3 łyżki oleju 
1 szklanka cukru 

Masa  czekoladowa: 

� 1 cała i 1/2  kostki margaryny (Kasia)
� 1 czekolada deserowa 
�  budyń czekoladowy na 3/4 l.
� 1/3 szklanki cappuccino czekoladowego 
� dżem z czarnej porzeczki lub wiśni 
� 2 łyżki kakao 
� 20 dag cukru 

 

Masa  marcepanowa: 

� 4 łyżeczki żelatyny  
� 3 łyżeczki Planty 
� 100 g glukozy 
� olejek migdałowy 
� ok. 60 dag cukru pudru 
� 70 ml. wody 
� barwniki w żelu 
� perełki cukrowe, pisaki lukrowe, posypki

                                    SERNIK WALENTYNKOWY 

600 g serka homogenizowanego lub gęstego jogurtu  
o smaku waniliowym, 4 łyżki cukru pudru, 250 g śmietany kremówki, 

1 opakowanie biszkoptów, 1 opakowanie galaretki truskawkowej, 
kakao i biała czekolada do dekoracji.  

kremówkę ubić na sztywno. Pod koniec miksowania 
wsypać cukier puder. Następnie, dalej ubijając, do kremu stopniowo 
dodawać serek homogenizowany lub jogurt. 

2. Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej wody, przestudzić, a następnie wlać do masy, miks
na najwyższych obrotach. Tortownicę o średnicy ok. 24 – 25 cm uszczelnić folią aluminiową. Biszkopty 
wyłożyć na spód formy, po czym wlać masę serową. 

3. Całość wstawić do lodówki do stężenia. Na koniec rozpuścić galaretkę. Gdy zacznie tężeć, zalać nią
ciasto. Wstawić do lodówki. Wierzch sernika udekorować kakao i rozpuszczoną białą  czekoladą.
                                                                                                                             

 TORT LALKA   

1/3 szklanki mąki ziemniaczanej  

2 łyżeczki proszku do pieczenia  

1 cała i 1/2  kostki margaryny (Kasia) 

dowy na 3/4 l. 
1/3 szklanki cappuccino czekoladowego  
dżem z czarnej porzeczki lub wiśni  

 

perełki cukrowe, pisaki lukrowe, posypki 

7 

2. Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej wody, przestudzić, a następnie wlać do masy, miksując 
25 cm uszczelnić folią aluminiową. Biszkopty 

3. Całość wstawić do lodówki do stężenia. Na koniec rozpuścić galaretkę. Gdy zacznie tężeć, zalać nią 
ciasto. Wstawić do lodówki. Wierzch sernika udekorować kakao i rozpuszczoną białą  czekoladą. 
                                                                                                                                    Renata Buras 
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Jak zrobić: 

Biszkopt upiec w tortownicy o śr. 26 cm i małej formie babki ( sukienka lalki). Budyń ugotować  
w 2 szklankach mleka. Cappuccino rozpuścić razem z budyniem i cukrem. Wystudzić. Margarynę    utrzeć 
na puch, dodawać po trochu masy budyniowej, dodać kakao i rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladę. 
Biszkopt i babkę przeciąć na trzy blaty, nasączyć i posmarować pierwszy biszkopt dżemem, na to krem 
czekoladowy i kolejne warstwy. Każde osobno (tortownica i babka). Wierzch każdego z nich posmarować 
cienką warstwą masy. Przygotować masę marcepanową i każde z osobna przykryć masą marcepanową. 
Lalkę postawić na okrągłym spodzie. Dowolnie udekorować. 

Temperatura  piekarnika: 170*C.  Czas pieczenia: ok. 25 minut.                                        

                                                                             Przepis wybrała: Ewa Sonik, przepisała: Renata Buras                                                  

 

                                 AROMATYCZNY  PRZEKŁADANIEC 

SKŁADNIKI  (12 porcji):  

Biszkopt: 

� 20 dag masła 
� 20 dag cukru   
� 5 jajek 
� 2 łyżki konfitur truskawkowych 
� 1 i 1/2 tabliczki gorzkiej czekolady  
� 20 dag mąki 
� łyżeczka proszku do pieczenia 
� 5 – 7 dag mielonych migdałów 

Krem: 

� 2 torebki budyniu czekoladowego z cukrem 
� 1 l mleka  
� kostka masła 
� 1/2 szklanki  brązowego cukru  
� 2 łyżeczki suchej kawy rozpuszczalnej   
� szczypta mielonego anyżu lub kardamonu 

 

WYKONANIE  

Biszkopt: masło ucieraj z cukrem na puszystą pianę, dodając kolejno żółtka. Dodaj konfitury i wymieszaj. 
Czekoladę roztop, lekko wystudź i dodaj do masy. Następnie dodaj mąkę z  proszkiem, migdały i całość 
wymieszaj. Białka ubij na sztywno, połącz  z masą. Ciasto przełóż do tortownicy wyłożonej pergaminem, 
piecz 60-70 min w temp. 180*C. Wyjmij, ostudź, przekrój nitką na 2 – 3  blaty. Krem: budyń ugotuj na 
mleku wg przepisu, ostudź. Zmiksuj z masłem, brązowym cukrem, kawą i anyżem lub kardamonem. Przełóż 
ciasto, ewentualnie udekoruj, np. polewą czekoladową. 
                                                                 Przepis wybrała: Magda Skowrońska, przepisała: Renata Buras 

 
 
 

                                               Życzymy smacznego!!!!!! 
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                   LEGENDY PRL  

  

  

Okres PRL-u dał się we znaki chyba wszystkim maniakom 
technologii. Ludowa myśl techniczna w zestawieniu z kapitalizmem 
nie miała jednak szans. Zachodni sprzęt elektroniczny był 
wówczas niezwykle pożądany i do dziś określany jest mianem 
kultowego.  
Prezentujemy legendarne sprzęty, które w latach 80-tych 
pożądał każdy obywatel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 
 
 
 
Walkman 
 
Ten przenośny, zminiaturyzowany magnetofon kasetowy był 
odporny na wstrząsy, a zamiast głośników posiadał wyłącznie 
słuchawki. Został zaprojektowany przez Sony w 1979 roku. 
Wyróżniał się niewielką masą i rozmiarami oraz dużą trwałością. 
Furorę na całym świecie zrobił w latach 80. XX wieku, kiedy to 
królowała taśma magnetofonowa. Szturmem niemal całkowicie 
wyeliminował z rynku wcześniejsze modele przenośnych magnetofonów kasetowych. Urządzenie stało się 
tak popularne, że już po kilku latach sprzedaży powstała o nim nawet piosenka pt.: "Wired for Sound", 
której autorem był wokalista Cliff Richard. Tym, którym nie udało się zdobyć oryginalnego odtwarzacza 
Sony, musiał wystarczyć polski "Kajtek" - nazywany przez niektórych "podróbą" Walkmana. 
 
Dziś Walkmany kasetowe są już przeżytkiem. Były stopniowo zastępowane przez urządzenia 
wykorzystujące jako nośnik danych płyty kompaktowe, minidyski oraz pamięci flash. Aktualnie 
najbardziej powszechnymi odtwarzaczami przenośnymi są odtwarzacze MP3. Na rynku pojawiła się także 
seria telefonów komórkowych Sony Ericsson o nazwie Walkman. Pod koniec 2010 roku firma Sony ogłosiła 
oficjalne zakończenie seryjnej produkcji Walkmanów kasetowych. 
 
 
 
Zegarek elektroniczny z wbudowanym kalkulatorem 
 
Posiadanie japońskiego zegarka elektronicznego, z wbudowanym 
kalkulatorem, było marzeniem niejednego obywatela PRL-u.       
Z zaawansowanym modelem firmy Casio można było osiągnąć 
zdecydowanie więcej. Poderwanie dziewczyny czy wejście na 
zamknięty dancing nie stanowiło już problemu.  
Co ciekawe, zegarki z kalkulatorami nie zniknęły z rynku i można nawet powiedzieć, że mają się dobrze. 
Producenci nadal wprowadzają na rynek nowe modele wzorowane na kultowych urządzeniach z lat 80-tych 
ubiegłego wieku. 
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Komputery 8-bitowe 
 
Komputery 8-bitowe w latach 80. były istnym centrum domowej rozrywki 
i wyznaczały status społeczny posiadacza. Właściciele Commodore 64, 
Atari czy ZX Spectrum mogli dosłownie przebierać w znajomych 
chętnych na wspólne granie. Spotkania miały charakter pogańskich 
obrzędów. Po wybraniu przez graczy tytułu, gdzie zawsze najwięcej do 
powiedzenia miał właściciel komputera, trzeba było cierpliwie poczekać, 
aż dane zostaną wczytane z taśmy. Modlitwy, ciszę i skupienie jakie towarzyszyły temu mistycznemu 
procesowi zawsze przerywała kłótnia o to, kto gra pierwszy. W przypadku wystąpienia błędu "BOOT 
ERROR", zawsze znalazł się winny, który z reguły mógł już iść do domu. Domowe komputery z joystickami, 
które kiedyś służyły głównie wirtualnej rozrywce zostały zastąpione przez konsole do gier. 
 
 
 
Drukarka igłowa 
 
Trzy... dwa... jeden... Start! Drukowanie rozpoczęte! W przypadku 
drukarek igłowych nikogo nie trzeba było o tym informować, gdyż były 
one głośne niczym karabin maszynowy. Wypadało jednak ostrzec 
domowników, że zamierzamy coś drukować, gdyż charakterystyczny 
hałas skutecznie zagłuszał otoczenie. Oczywiście sprzęt ten miał również 
zalety. Wraz z komputerem wyznaczał nasz status społeczny - mało kto 
mógł pozwolić sobie na zakup komputera, a co dopiero drukarki. Drukarki 
igłowe to niegdyś najpopularniejszy rodzaj drukarki komputerowej. 
Wykorzystują taśmę barwiącą, podobną do tej stosowanej w maszynach do pisania. Ich główną zaletą są 
niskie koszty eksploatacji (zdecydowanie niższe w porównaniu do technologii laserowej czy 
atramentowej) i możliwość drukowania kilku kopii na papierze samokopiującym. Do dziś często używa się 
ich m.in. do druku faktur itp. 
 
 
 
Telefony z przyciskami 
 
Posiadanie własnego telefonu stacjonarnego w PRL-u było nie lada 
wyczynem. Ale jeśli dysponowaliśmy już linią telefoniczną, kolejnym 
szczeblem w hierarchii posiadania był aparat z przyciskami. Zapewne 
większość z nas pamięta telefony z tarczą, jednak te z guzikami były 
zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze i przez to bardziej pożądane. Dziś 
telefony stacjonarne stają się coraz mniej popularne. Kable zastępują 
technologie bezprzewodowe, a klawisze numeryczne wypierane są przez modne ekrany dotykowe. 
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Polaroid 
 
Polaroid był niezwykłym aparatem fotograficznym. To magiczne 
pudełko umożliwiało niemal natychmiastowe wywołanie zrobionego 
zdjęcia, z pominięciem zakładu fotograficznego. Nowoczesny gadżet 
z ubiegłego wieku wzbudzał zazdrość. Był chętnie prezentowany  
w hollywoodzkich produkcjach z tamtych lat. Pomimo szeregu 
zastosowań, popularność Polaroida, począwszy od lat 90. malała. Było 
to spowodowane ekspansją aparatów cyfrowych, która w lutym 2008 roku doprowadziła firmę do decyzji 
o wstrzymaniu produkcji filmu i aparatów wykorzystujących tę technologię. 

 
Magnetowid, czyli popularne "wideo" 
 
Urządzenie odtwarzało filmy z taśm magnetycznych. Popularne "wideo" 
obowiązkowo musiało być w każdym domu. Eksponowano je na honorowym 
miejscu obok telewizora. Żeby nie było wstydu przed znajomymi, 
najlepiej aby sprzęt był marki JVC lub Sanyo. Oczywiście obowiązkowe 
było również posiadanie bogatej kolekcji zagranicznych hitów różnych 
gatunków, oraz karty stałego klienta w osiedlowej wypożyczalni kaset 
VHS. Dziś filmy ściągamy z sieci  
i odtwarzamy je przy pomocy komputera. Coraz pojemniejsze dyski twarde oraz szybki dostęp do 
globalnej sieci sprawiają, że już nie potrzebujemy osobistej wideoteki, której pozazdrościliby nam 
znajomi. Z jednej strony to bardzo wygodne, zaś z drugiej niektórym z pewnością brakuje rytuału 
wymieniania się kasetami i dreszczyku emocji towarzyszącemu ich odtwarzaniu. 
                                                                                                                         Łukasz Podlaszewski 
                                                                                                                          Źródło: tech.wp.pl 

 

                  KRONIKA KRYMINALNA  
                       PARAGRAF   
  

Brak artykułu… 

CZAS RELAKSU  
 

W poprzednim numerze zadaniem konkursowym było rozwiązanie krzyżówki. 
Spośród Waszych zgłoszeń wylosowani zwycięzcy to: Iwona Jasnos i Paweł Kucabiński 
 

   GRATULUJEMY!!!! 
 

W tym numerze kilka rebusów. 
 Czekamy na Wasze rozwiązania!!! 
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Nie zapomnijcie podpisywać swoich rozwiązań! 
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                           KOMPUTEROWI SPRYCIARZE 

 

Bezpieczeństwo w sieci   
Internet staje się coraz popularniejszym 
narzędziem pracy, rozrywki oraz załatwiania 
codziennych spraw. Bez wychodzenia z domu możemy 
zrobić zakupy, opłacić rachunki, zarezerwować 
bilety. Możemy nawiązywać i podtrzymywać 
znajomości, zabierać głos na forach i udzielać się  
w portalach społecznościowych. Jednak aktywność 
internetowa, tak jak każdy inny rodzaj aktywności, 
wymaga stosowania się do zasad bezpieczeństwa. 

Aby być bezpiecznym musimy pamiętać, że włączając 
się do Internetu włączamy się w globalną sieć, co oznacza, że nasz komputer nie jest już "zamkniętym" 
 i niedostępnym urządzeniem. W czasie aktywności Internetowej nasz komputer wysyła oraz pobiera 
wiele danych - większość z nich jest bezpieczna, jednak trzeba mieć na uwadze, że możemy paść ofiarą 
przestępstwa internetowego. 

To czy nasz komputer jest bezpieczny czy nie, w dużej mierze zależy od nas. Zanim zaczniemy korzystać 
z danego serwisu internetowego, warto zapoznać się z jego regulaminem oraz podstawowymi zasadami 
dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci. Niektóre serwisy, szczególnie bankowe, publikują swoje ostrzeżenia 
dotyczące bezpiecznego korzystania z ich usług. Więcej zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 
można znaleźć na specjalnych stronach internetowych (www.bezpiecznyinternet.org 
czy www.bezpiecznypc.pl ). Korzystając z Internetu musimy pamiętać, że w świecie wirtualnym 
powinniśmy kierować się zasadą ograniczonego zaufania. 

Przygotuj komputer. 
Zanim zostaniemy Internautami, powinniśmy zabezpieczyć nasz komputer. W celu zmniejszenia ryzyka 
zainfekowania komputera lub włamania możemy zainstalować specjalny program antywirusowy, który 
między innymi będzie skanował (sprawdzał) przychodzącą pocztę, wiadomości a także ostrzegał nas przed 
niebezpiecznymi stronami internetowymi. Niektóre programy antywirusowe można bezpłatnie ściągnąć  
z Internetu, jednak musimy pamiętać, że one także mogą być fałszywe 
(lista:www.bezpiecznypc.pl/falszyweprogramylista.php). Kiedy już mamy zainstalowany program musimy 
pamiętać, że wymaga on aktualizacji. Większość programów aktualizuje się automatycznie, czasami 
możemy być poproszeni o rozpoczęcie aktualizacji lub ściągnięcie bardziej aktualnej wersji programu. 

Kolejnym sposobem ochrony komputera jest zainstalowanie zapory sieciowej (firewall) pomiędzy 
komputerem, a siecią Internetową, która także pomaga chronić nasz komputer. Kiedy komputer jest 
gotowy możemy rozpocząć wędrówkę po wirtualnym świecie. 

Loginy i hasła.  
Korzystanie z wielu usług i portali internetowych wymaga założenia swojego konta. Aby je założyć musimy 
zarejestrować się na danym portalu. 

W czasie rejestracji jesteśmy proszeni o podanie swojego loginu i hasła. Login to nic innego jak nazwa 
użytkownika. Nazwą może być imię (i nazwisko). Jednak dużo częstszą (i bezpieczniejszą) internetową 
praktyką jest wymyślanie pseudonimów, które chronią naszą prywatność w Internecie - często robi się 
tak na forach dyskusyjnych, czatach, portalach aukcyjnych. 
O ile login jest widoczny dla innych użytkowników Internetu, o tyle hasło jest informacją poufną 
przeznaczoną tylko dla nas. Im dłuższe i bardziej skomplikowane hasło (kombinacja liter, cyfr i znaków 
specjalnych) tym bezpieczniejsze (silniejsze).  
Hasła krótkie i łatwe do zapamiętania gorzej chronią nasze dane (są słabe). 
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Niektóre serwisy mają specjalne wymagania dotyczące haseł - podają wymaganą minimalną liczbę 
znaków oraz za warunek poprawności hasła stawiają pojawienie się w nim np. cyfr. Należy pamiętać, że 
jeśli używamy jednego hasła do kilku kont ułatwiamy dostanie się do ich zawartości osobom niepożądanym. 
Posiadanie niepowtarzających się loginów i haseł do różnych kont jest sytuacją idealną. 

Żaden z użytkowników Internetu, żaden bank i portal, z którego korzystamy nie ma prawa prosić nas  
o przesłanie informacji dotyczących naszego loginu i hasła. Login i hasło są tylko i wyłącznie do użytku 
osoby, właściciela profilu. Każdy e-mail z prośbą i udostępnienie tego rodzaju informacji musi być 
zignorowany, gdyż służy wyłudzeniu naszych danych. Starajmy się także nie zapisywać haseł w notesach  
i kalendarzach gdyż, jeśli je zgubimy nasze internetowe konta stoją otworem dla każdego, kto będzie 
chciał do nich zajrzeć. 

ZAŁATWIAMY SPRAWE W SIECI.  
Internet to nie tylko rozrywka. Korzystanie z sieci umożliwia załatwienie wielu codziennych spraw: 
dokonanie opłat, korzystnie z konta bankowego, załatwienie spraw w urzędzie czy wreszcie zrobienie 
zakupów. Ponieważ tego rodzaju czynności wiążą się z udostępnianiem naszych danych oraz  
z elektroniczny przelewaniem pieniędzy, musimy zachować szczególną ostrożność. 

Banki internetowe  
Część zasad jest podobnych do tych, które stosujemy w czasie każdego logowania na stronach www, 
zawsze musimy się upewnić, że logujemy się na właściwiej, zabezpieczonej odpowiednio stronie - 
szczególnie ważne jest to w przypadku korzystania z banków internetowych. Przed każdym logowaniem 
większość banków wyświetla komunikat aby upewnić się, że jesteśmy na "prawdziwej" stronie naszego 
banku, warto sprawdzić czy strona jest szyfrowana i posiada cyfrowy certyfikat, czyli:  
adres strony Internetowej - logowania, zaczyna się od liter "https" (od zwykłego adresu Internetowego, 
np. www.onet.plróżni się dodatkową literką "s"); w prawym dolnym rogu ekranu lub przy słowie 
"logowanie", widoczny jest symbol kłódki (to tzw. certyfikat bezpieczeństwa, musi go mieć każdy bank).  

Same banki także dbają o bezpieczeństwo naszych pieniędzy, sprawdzając przy pomocy różnych, coraz 
bardziej doskonalonych narzędzi, czy rejestruje się i operacji na koncie chce dokonać uprawniona do 
tego osoba. Podstawowym sposobem identyfikacji jest numer klienta i hasło. Niektóre banki stosują 
dodatkowe zabezpieczenia np. podpis elektroniczny. 

Innym sposobem zabezpieczenia są hasła jednorazowe, generowane przez niewielkie urządzenia tzw. 
tokeny. Podobnym rozwiązaniem są listy kodów przesyłane klientom w formie np. karty z zakrytymi 
kodami (zdrapki). W systemach stosujących ten rodzaj zabezpieczenia, w celu dokonania pewnych 
operacji (głównie przelewów) należy podać przypisany jedynie nam jednorazowy kod. 

Oprócz tego, że banki dbają o bezpieczeństwo naszych pieniędzy, dużo w tej kwestii zależy od nas 
samych. Musimy pamiętać, żeby nikomu nie udostępniać hasła i loginu, nie przesyłać ich mailem. Nie 
wchodźmy na strony banku przez linki, które dostajemy w e-mailach. 

Oszuści często tworzą strony internetowe bardzo podobne do stron naszych banków - próbując się na 
nich zalogować udostępniamy swój login i hasło. Bankowość internetowa jest wygodna i bezpieczna, pod 
warunkiem, że przestrzegamy podstawowych zasad korzystania z internetowych kont. Więcej informacji 
o bankowości internetowej można znaleźć tu:  
www.upclive.pl/Akademia_e_Seniora/index.html#do_poczytania 

Bezpieczny Internauta, to Internauta znający nie tylko podstawy bezpieczeństwa, ale także swoje 
prawa. Im więcej wiemy, tym trudniejszym stajemy się celem dla internetowych oszustów i przestępców. 
Aby móc poruszać się bezpiecznie po sieci konieczne jest opanowanie podstawowych terminów 
związanych z technologią komputerową i Internetem. Słownik podstawowych pojęci można znaleźć między 
innymi tu:  
www.upclive.pl/Akademia_e_Seniora/index.html#slowniczek 

                                                                                                   Źródło: Internet 
                                                                                                   Przygotował  Łukasz Podlaszewski 
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GRANIE NA EKRANIE 

Darmowe karaoke bez dostępu do internetu, czyli VanBasco Karaoke Player 

 Jeżeli poszukujesz darmowego programu do wystąpień karaoke, na pewno spodoba ci się VanBasco 
Karaoke Player. Program umożliwia śpiewanie utworów karaoke, bez dostępu do internetu. Zobacz jak 
posługiwać się darmowym programem, który z pewnością przyda się na wielu towarzyskich imprezach.  
VanBasco Karaoke Player, jest to program umożliwiający odtwarzanie podkładów dźwiękowych, wraz  
z tekstem danego utworu – czyli krótko mówiąc program umożliwiający wcielenie się w piosenkarza. 
VanBasco Karaoke Player jest darmowy, możemy go pobrać ze strony: 
http://www.vanbasco.com/download.html, klikając przycisk download. 
Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu do karaoke, większość okien można zamknąć (są zbędne): 

 
Gdy uruchomimy program, będziemy mogli zaznajomić się z pierwszym utworem, który jest dostarczany 
razem z programem “Evarlasting Love” – wystarczy kliknąć przycisk play. Po chwili usłyszymy muzykę, 
oraz zobaczymy tekst – kolorem czerwonym wyszczególniono aktualną frazę: 

 
Jeden utwór to stosunkowo mało, dlatego warto poszukać innych podkładów muzycznych, które są 
obsługiwane przez VanBasco Karaoke Player – chodzi o formaty midi, midi karaoke, lub Windows midi 
(.mid, .midi, .kar, .rmi). 
W internecie dostępnych jest sporo utworków do karaoke – wystarczy poszukać, jedną z takich stron 
udostępniając co prawda wersje demo utworów jest  http://www.muzyczka.pl/midi.php– wystarczy 
pobrać utwór i na niego kliknąć, aby po chwili rozpoczęło się odtwarzanie: 

 
Zaletą tego programu jest fakt, że nie musimy posiadać dostępu do internetu – możemy słuchać utworów 
wtedy kiedy mamy na to ochotę. Minusem jest co prawda gorszy dostęp do plików muzycznych karaoke, 
oraz nieco mniej dynamiczne utwory. 
                                                                                                        Źródło: Internet 
                                                                                                       Przygotował  Łukasz Podlaszewski 
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    SimCity  
 To kolejna część słynnej serii, symulacji życia i rozwoju miasta, 
tworzonej przez firmę Maxis już od ponad dwóch dekad. Gracze wcielają się  
w burmistrza nowo powstałego miasta. Ich nadrzędnym zadaniem jest zajęcie 
się rozwojem gospodarczym, ekonomicznym, handlowym oraz 
zagospodarowaniem przestrzennym tak, by uatrakcyjnić miasto i w przyszłości 
stworzyć z niego wielką metropolię. Na piątą odsłonę cyklu przyszło graczom 
czekać 10 lat, jednak twórcy gry starali się nadrobić ten długi okres sporą 
ilością innowacji, które można znaleźć w SimCity. Są to: nowy silnik graficzny, 
większe zależności pomiędzy poszczególnymi elementami miasta oraz 
interesujące rozwiązania w kwestii rozgrywki sieciowej. 
Nowy silnik - nazwany Glassbox – pozwala na swobodne poruszanie kamerą 
 i bardzo duże zbliżanie widoku (nawet do poziomu zwykłego przechodnia) oraz ujrzenie, co takiego 
dzieje się za rogiem drapacza chmur albo w witrynie jednego z licznych sklepów. Glassbox oferuje 
nowatorskie rozwiązanie zarówno w kwestii prowadzenia rozgrywki (umożliwiono budowanie krętych 
dróg), jak i jej prezentacji (system dynamicznych świateł). 
Rozwinięto też mechanikę, która symuluje funkcjonowanie prawdziwych miast. Wszystkie decyzje  
o rozwoju aglomeracji bezpośrednio przekładają się na chociażby związek między gęstością zaludnienia  
a wartościami nieruchomości lub zanieczyszczeniem powietrza czy stopniem edukacji młodzieży. Gra 
przedstawia te informacje za pomocą grafów, które klarownie wyjaśniają aktualną sytuację metropolii, co 
pozwala nam szybko reagować na pojawiające się problemy.  
Piąta odsłona cyklu SimCity czerpie też z poprzednich gier z serii. Powraca tradycyjny podział na trzy 
rodzaje dzielnic – mieszkalną, usługową i przemysłową. Dodatkowo tytuł oferuje tryb rozgrywki 
wieloosobowej, w którym gracze dzielą między swoje miasta wspólny obszar. Mamy więc zarządzanie 
regionem wraz z przyjaciółmi, współdzielenie się surowcami, współpracę w rozwoju miast oraz rywalizację 
o wpływy. Rozgrywka wieloosobowa jest oparta na tabelach rankingowych i systemie osiągnięć, który 
pozwala na odblokowywanie nowych rozwiązań strukturalnych i architektonicznych. 
Podobnie jak inne produkcje EA, SimCity zawiera również rozbudowany panel społecznościowy o nazwie 
CityLog, stworzony na podobieństwo m.in. Autologa (seria Need for Speed) i Battleloga (seria 
Battlefield). Narzędzie pozwoli nam na porównywanie naszych osiągnięć z innymi graczami, obserwowanie 
trendów rządzących światowym rynkiem gry, jak i wykonywanie różnorodnych wyzwań. 
                                                                                                        Źródło: Internet 
                                                                                                       Przygotował  Łukasz Podlaszewski 

 

WAŻNE DATY 
 

Geneza Powstania Styczniowego 

Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej, Polacy zobaczyli 
słabość swego zaborcy. Wzmocniło to tendencje niepodległościowe 
wśród młodego pokolenia Polaków, niepamiętającego już tragedii 
Powstania Listopadowego. Wpływ na rozbudzenie nadziei 
niepodległościowych miała niewątpliwie tzw. „odwilż posewastopolska”, 
czyli reformy przeprowadzone przez cara Aleksandra II. Po 1856 roku 
załagodzono cenzurę, pojawiła się możliwość legalizacji niektórych 
polskich organizacji, wprowadzono także amnestię dla więźniów politycznych. W Królestwie Polskim 
ponownie wprowadzono Radę Stanu z Aleksandrem Wielkopolskim na czele. Jednak zdawano sobie 
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sprawę, że reformy nie mogą pójść zbyt daleko, czego wyraz dał sam car podczas wizyty w Warszawie 
w 1856 roku. 
 W Królestwie Polskim istniały w tym czasie dwie główne koncepcje polityczne. Z jednej strony 
były to poglądy umiarkowane, przewidujące początkowo reformy, a dopiero później ewentualną walkę  
o wolność. Aleksander Wielkopolski uważał, że trzeba dojść do ugody z Rosją i starać się jak najbardziej 
powiększać autonomię Królestwa. Z drugiej strony natomiast pojawiły się tendencje radykalne, 
propagujące ogólnonarodowe powstanie. Głównymi przedstawicielami tego nurtu byli Ludwik Mierosławski, 
Zygmunt Sierakowski i Jarosław Dąbrowski. 
 
Od roku 1860 sytuacja w Królestwie zaczynała być coraz bardziej napięta. Pojawiały się liczne 
manifestacje o wydźwięku niepodległościowym i antyrosyjskim. Brutalne rozbijanie protestów przez 
Rosjan spowodowało jeszcze większe zradykalizowanie nastrojów społecznych. 

Przebieg Powstania Styczniowego 

W przeddzień wybuchu Powstania Styczniowego, na terenach Królestwa Polskiego istniały dwie 
główne grupy. „Biali” propagowali zjednoczenie całego społeczeństwa i pracę organiczną oraz dążenie do 
rozszerzania Królestwa. „Czerwoni” natomiast byli zwolennikami powstania zbrojnego przeciw caratowi, 
by dokonać reform uwłaszczeniowych w wolnej już Polsce. 
 
Bezpośrednim powodem wybuchu Powstania Styczniowego była tzw. branka, czyli przymusowy pobór do 
carskiego wojska (chciano powołać do wojska działaczy opozycyjnych). W związku z tym utworzono 
Tymczasowy Rząd Narodowy, który wybrał Ludwika Mierosławskiego na dyktatora. 22 I 1863 roku TRN 
wydał manifest, w którym wzywał Polaków do walki z caratem. Symbolem powstańców było godło 
symbolizujące Orła, Pogoń i Archanioła, czyli herby Polski, Litwy i Ukrainy. 
 
Początek Powstania Styczniowego był sukcesem Polaków, którzy zaskoczyli Rosjan. Ci ukryci w większych 
miastach oddali prowincję powstańcom. Walki prowadzone były w sposób podjazdowy, wojna miała 
charakter partyzancki. Duże sukcesy w walce z Rosjanami odnosił na ziemi kieleckiej Marian Langiewicz. 
Jednak już w lutym miało miejsce wydarzenie dla powstańców bardzo niekorzystne. W Petersburgu 
podpisano konwencję Alvenslebena, przewidującą współpracę prusko-rosyjską przy zwalczaniu 
powstańców. 
 
Mimo, że początkowo władze powstańcze składały się głównie z Czerwonych, z czasem Biali starali się 
zyskiwać coraz silniejszą pozycję. Zaczęli oni popierać umiarkowanego Czerwonego, za jakiego był 
uważany Langiewicz. W wyniku ich działań po wyjeździe Mierosławskiego, Langiewicz został dyktatorem 
powstania. W tym czasie wojska powstańcze ze zmiennym szczęściem toczyły zażarte walki z oddziałami 
rosyjskimi. W kwietniu Biali oficjalnie przystąpili do powstania i wkrótce objęli nad nim władzę. 
 W związku z tym powołano składający się z Białych Rząd Narodowy. 
 
We wrześniu 1863 roku Czerwoni rozpoczęli akcje terrorystyczne wymierzone w zaborców. W jednym  
z zamachów zginął namiestnik Królestwa gen. Berg. Następnie w październiku dowódca wojskowy Romuald 
Traugutt został dyktatorem powstania. Zreorganizował on władze powstańcze i oddziały zbrojne. Jednak 
ta próba ratowania powstania nie miała już szans powodzenia. Walki prowadzone były na coraz mniejszą 
skalę, a coraz liczniejsze wojska rosyjskie skutecznie rozbijały oddziały powstańcze. 
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W marcu 1864 roku car Aleksander II wydał ukaz (dekret) o uwłaszczeniu. Miało to odciągnąć 
chłopów od popierania powstańców. Z drugiej strony zamierzano przez to ukarać szlachtę biorącą udział 
w Powstaniu Styczniowym (miano odebrać im ziemię i przekazać w ręce chłopów). Działania te odniosły 
pewien skutek, a siły powstańców stawały się coraz słabsze. Jednym z ostatnich aktów powstania było 
stracenie Trauguta w Cytadeli 5 VIII 1864 roku. Od kwietnia tego roku dyktatorem powstania był 
Aleksander Wyszkowski. Jednak pod koniec 1864 roku powstanie ostatecznie upadło. 

Skutki Powstania Styczniowego 

Jak tylko Powstanie Styczniowe zostało stłumione Rosjanie rozpoczęli represje. Wiele tysięcy 
Polaków zostało zesłanych na Syberię, skąd nigdy już nie wrócili. Zniesiono autonomię Królestwa 
 i uczyniono z niego zwykłą prowincję Rosji. Przybrał na sile także proces rusyfikacji. Skonfiskowano 
wiele majątków szlacheckich, by ukarać szlachtę biorącą czynny udział w powstaniu. Powstanie 
Styczniowe zakończyło się klęską, jednak pomimo tego i represji wobec Polaków, zaborcom nie udało się 
złamać w narodzie ducha oporu, czego skutkiem było odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej. 
Polecam stronę: http://www.bn.org.pl/powstanie/                      
          Łukasz Podlaszewski 
                                                                                                              Źródło: http://www.historia.azv.pl 

 

 

„WĘDKUJ Z PAWŁEM!” 

                Brak artykułu…    
        

 

 

HUMOR 
 

Przychodzi para narzeczonych do proboszcza. Pan młody pyta: 
- Proszę księdza. Ile za ten ślub? 

- No nie wiem. Niech pan sam zadecyduje... 
Mężczyzna patrzy krytycznie na przyszłą żonę i z ciężkim sercem wyciąga 20 zł. Ksiądz też patrzy na 

pannę młodą i... wydaje resztę. 
 
�  

Na sali operacyjnej pacjent jest przygotowywany do zabiegu. A chirurg mruczy pod nosem: 
- Dostaniesz, dostaniesz, ale musisz być grzeczny. 

- Do kogo pan mówi? Pyta jeszcze przytomny pacjent. 
- Do tego kota co siedzi pod stołem. 

 
                                                                                                                            Marcin  Jurkowski  



 

 

                   
 
 
Do warzyw  i owoców  zapobiegających  przeziębieniu  i  grypie  należą 

m .in.  czosnek ,cebula i cytryna . Zawierają  one  wiele  substancji  działających  
antywirusowo  i przeciwbakteryjnie . 
Sięgajmy  także po  brokuły -  cztery  różyczki  tego  warzyw
witaminy  C  niż  cała  pomarańcza!!!
przechowywane  owoce  tracą  witaminy , warto  jeść je  regularnie . Nawet 
w  styczniu  czy  lutym  jabłko  wc
syntetycznych ,  witaminowych  suplementów  diety
       
                                                       

 
 
 

 

Powoli zaczyna się Karnawał, więc możemy pomyśleć  o różnych 
strojach . 
Może to być  jakaś  ciekawa sukienka: 
 A do tych sukienek można założyć  różną ciekawą bi
ciekawe buty, najlepiej na obcasie lub balerinki. 
Oczywiście  makijaż musi pasować do typu urody. Jak wiecie  w karnawale możemy 
poszaleć z makijażem W tym roku obowiązuje złoty makijaż ,który
z innymi kolorami: zielonym, czarnym lub jakie nam pasują do koloru oczu. 
sukienek mogą też być różne kolorowe i mieniące się spodnie lub leginsy .
                        

 
 

 

 

 

 

 

Brak artykułu… 

                                     

                   ZDROWIE I URODA

Do warzyw  i owoców  zapobiegających  przeziębieniu  i  grypie  należą 
cebula i cytryna . Zawierają  one  wiele  substancji  działających  

antywirusowo  i przeciwbakteryjnie .  
cztery  różyczki  tego  warzywa  ma więcej 

miny  C  niż  cała  pomarańcza!!!  Wbrew  rozpowszechnionej  opinii , że  
przechowywane  owoce  tracą  witaminy , warto  jeść je  regularnie . Nawet  
w  styczniu  czy  lutym  jabłko  wciąż  zawiera  ich  tyle , że  jest  lepsze  od  
syntetycznych ,  witaminowych  suplementów  diety. 

                                 Jacek Furgalski
                                                                             

arnawał, więc możemy pomyśleć  o różnych 

to być  jakaś  ciekawa sukienka: czarna, fioletowa, bordo lub biała. 
A do tych sukienek można założyć  różną ciekawą biżuterię czy jakieś 

najlepiej na obcasie lub balerinki.  
makijaż musi pasować do typu urody. Jak wiecie  w karnawale możemy 

oku obowiązuje złoty makijaż ,który można łączyć 
czarnym lub jakie nam pasują do koloru oczu. Opróc
kolorowe i mieniące się spodnie lub leginsy . 
                               Z  poważaniem wasze koleżanki  
                                Iwona Jasnos i Monika Piszczek
 

 

 

KĄCIK LITERACKI
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ZDROWIE I URODA 

Do warzyw  i owoców  zapobiegających  przeziębieniu  i  grypie  należą  
cebula i cytryna . Zawierają  one  wiele  substancji  działających  

 

Jacek Furgalski  

makijaż musi pasować do typu urody. Jak wiecie  w karnawale możemy 
można łączyć  

prócz 

Z  poważaniem wasze koleżanki    
Iwona Jasnos i Monika Piszczek 

KĄCIK LITERACKI 
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         MUZYKA 

 

Historia muzyki Disco Polo  

Muzyka disco polo powstała w latach 80. XX wieku i rozwijała się  
w oparciu o muzykę graną ówcześnie na weselach i zabawach oraz czerpiąc 
inspiracje z italo disco bardzo popularnej w tamtym okresie. Tak 
ukształtowała się muzyka początkowo nazywana chodnikową, gdyż sprzedaż 
kaset odbywała się na bazarach i jarmarkach. Charakteryzowała się prostą 
melodyką i rytmem oraz tekstem traktującym najczęściej o nieszczęśliwej 
miłości. 

Na początku lat 90. powstała pierwsza firma fonograficzna,Blue Star, założona przez Sławomira 
Skrętę, która zaczęła rozpowszechniać ten rodzaj muzyki, wydając płyty i kasety coraz liczniejszych 
zespołów. Jednym z prekursorów tej muzyki był niewątpliwie Janusz Laskowski, którego takie utwory jak 
Żółty jesienny liść czy Kolorowe jarmarki śpiewała cała Polska. Zespoły jednak zamieniły sprzęt 
akustyczny na elektroniczny, przez co muzyka była głośniejsza i bardziej rytmiczna, przyciągając na 
szybko powstające dyskoteki i koncerty coraz większą ilość słuchaczy. 

W pierwszej połowie lat 90. disco polo stało się zjawiskiem powszechnym: padały kolejne rekordy 
sprzedanych płyt i kaset, tysiące ludzi przychodziło na koncerty, w telewizji Polsat pojawiły się, dziś już 
legendarne, programy Disco Polo Live oraz Disco Relax. W 1992 r. W Sali Kongresowej w Warszawie 
odbyła się Gala Muzyki Chodnikowej, która okazała się wielkim sukcesem.  

Apogeum nastąpiło w 1995 roku, gdy w kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego 
wykorzystany został zespół Top One. W tym okresie swój wizerunek budował m. in. zespół Boys, tworząc 
piosenki Wolność i Swoboda, Jesteś szalona,Kochana uwierz mi itp. Jednak w drugiej połowie lat 90. 
nastąpił przesyt muzyką disco polo, na popularności zyskiwał hip hop. Zespoły miały coraz większe 
problemy finansowe, a to ze względu na spadającą ilość sprzedawanych płyt oraz granych koncertów. 
 W 2002 r. z anteny zniknęły programy Disco Polo Live oraz Disco Relax, wiele zespołów zakończyło bądź 
zawiesiło swoją działalność. Wydawało się, iż muzyka disco polo odchodzi do lamusa. Jednak od roku 2005 
zauważamy powrót mody na tą muzykę.  

  Nieoceniony okazał się internet, gdzie disco polo przetrwało najtrudniejsze chwile, szykując się 
do kolejnego skoku popularności. Również różnego rodzaju festyny w okresie letnim nie mogły odbyć się 
bez zabawy w rytmach disco polo. Powstające radia internetowe oraz portale z muzyką disco polo, na 
których zespoły udostępniały piosenki w formie mp3 przyczyniły się do ponownej popularyzacji tej 
muzyki. Fenomen disco polo jest niewątpliwie ciekawym zagadnieniem socjologicznym, o czym 
przekonujemy się dziś, mając na uwadze nieobecność tej muzyki w największych mediach ( jedynymi  
stacjami TV promującymi tą muzykę są ITV oraz TV Silesia). Mimo wszelkich przeciwności, powstają 
nowe zespoły- nowego pokolenia, jak choćby zambrowski zespół Masters, który wylansował hit Żono moja.  

  Następuje profesjonalizacja zarówno warstwy muzycznej oraz choreografii scenicznej 
Zwiększyła się także ilość koncertów, a ogromnym sukcesem może się pochwalić największa gwiazda disco 
polo w tej chwili czyli zespól Boys, który został zaproszony przez telewizję Polsat na Sylwestrowy 
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Koncert  w Warszawie 2008. Zdaniem wielu to Boys występujący obok takich gwiazd jak Feel czy Edyta 
Górniak najlepiej rozbawił wielotysięczny tłum. Wydaje się, że najbliższa przyszłość przyniesie dalszy 
rozwój muzyki disco polo, która po trudnym okresie wróciła do łask. Jednak czy tak się stanie, jest 
uzależnione od wielu aspektów.  

                                                                                         Łukasz Podlaszewski 
                                                                                        Źródło: Internet 

  

KĄCIK OGRODNICZY 
 

Brak artykułu… 

 

      SERWIS SPORTOWY 

       Zbliżają się nowe czasy dla polskiego sportu. W związku z zapowiadaną reformą pieniądze dla 
związków sportowych będą przyznawane według nowych zasad. W głównej mierze środki Ministerstwa 
Sportu trafią do dyscyplin o największym potencjale medalowym. Z kolei te najmniej perspektywiczne 
będą musiały radzić sobie same - czytamy w tekście Pawła Wilkowicza w "Rzeczpospolitej".  

Zapowiadane zmiany mają ukrócić rozpasanie w niektórych związkach sportowych, które nie mają żadnej 
koncepcji odnośnie wychowania przyszłych mistrzów, a jedynie przejadają otrzymane środki. Wiele do 
myślenia minister sportu Joannie Musze dały spotkania z działaczami sportowymi po igrzyskach 
olimpijskich w Londynie. - One bywały szokujące. Żadnych refleksji, żadnych przyczyn niepowodzenia - 
oznajmiła szefowa resortu sportu. - Nie mamy żadnego systemu, poruszamy się od przypadku do 
przypadku, a nikt za nic nie odpowiada, Trener mówi, że nie miał wpływu na zawodnika, bo ten upierał się 
przy swoim planie. Szef wyszkolenia mówi, że on nie ma wpływu na trenera. A prezes, że właściwie to nie 
ma wpływu na nic, bo on tu jest tylko księgowym. To cud, że my jeszcze w ogóle zdobywamy jakieś 
medale. Trafi się zdeterminowany rodzic, sportowiec, trener i się udaje - powiedziała minister Mucha. 
 
- Z tego, co wiem, teraz jeszcze wszyscy dostaną dotacje. Ministerstwo wyśle tylko sygnał, na kim mu 
zależy. I finansowo wielu ten sygnał odczuje już teraz - powiedział jeden z najbliższych 
współpracowników minister Joanny Muchy Paweł Słomiński, a także szef Klubu Polska, który zrzesza 
najlepszych polskich sportowców. 
 
Dyscypliny zostaną podzielone w kolejności od najbardziej do najmniej priorytetowych. Na szczycie 
hierarchii znajdą się nie tylko te, które dają Polsce medale igrzysk, ale także uprawiane masowo. To one 
dostaną najwięcej środków na prowadzenie swojej działalności. Z kolei związki z końca stawki dostaną 
pieniądze dopiero wtedy, gdy wykształcą zawodników o potencjale mistrzowskim. Na razie nie wiadomo, 
jaki będzie podział dyscyplin, jednak można w ciemno obstawiać, że w najważniejszej grupie znajdą się 
lekkoatletyka, pływanie, narciarstwo, tenis czy kolarstwo. Z kolei w grupie dyscyplin, które będą musiały 
radzić sobie bez budżetowych pieniędzy, znajdą się prawdopodobnie łyżwiarstwo figurowe czy też golf, 
który poradzi sobie bez środków z ministerstwa. Konkrety zostaną podane pod koniec przyszłego 
tygodnia. Dla niektórych związków sportowych będzie to niewątpliwie sądny dzień. 
 

Michał Stasik, Za: "Rzeczpospolita" 
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Kazimierski: dobrze, że Boruc wrócił do kadry 
 
Tak mocnych charakterów walczących o miejsce w polskiej bramce dawno nie było. Waldemar Fornalik 
zdecydował się powołać zarówno Wojciecha Szczęsnego, jak i Artura Boruca. - To bardzo dobrze - 
komentuje na łamach "Przeglądu Sportowego" Jacek Kazimierski, trener bramkarzy w kadrze Franciszka 
Smudy.   
Powołanie należało się Borucowi. Przemek Tytoń od dawna nie broni w PSV Eindhoven, więc jego 
naturalnym zastępcą jest Boruc. OK, Przemka można było raz, dwa razy powołać, nawet jeśli grzał ławę, 
by trochę mu pomóc, podbudować, lecz na dzisiaj  
w kadrze nie może występować facet, który niemal od początku sezonu jest rezerwowym. Artur za to 
jest podstawowym bramkarzem Southampton i, jak pokazał ostatni mecz, forma mu dopisuje. I co? 
Pominąć go? Fajna rywalizacja się wywiąże. Niech się żrą! Trener ma nad nimi panować, od tego jest - 
mówi Jacek Kazimierski. 
 
 Czy jednak powołanie dla dwóch tak mocnych charakterów nie wpłynie negatywnie na 
atmosferę  
w kadrze? 
 
- Atmosferę może rozwalić każdy! Wiadomo przecież, że Jakub Błaszczykowski z Robertem 
Lewandowskim się nie kochają. Tak samo Łukasz Piszczek z Lewandowskim. Ale to ma rozwalać 
atmosferę? Nie każdy musi do każdego się szczerzyć, żeby drużyna dobrze grała w piłkę. Oni mają się 
tolerować. Tylko tyle i aż tyle. A co do Artura - już dawno zasługiwał na powołanie i cieszę się, że w końcu 
je zdobył. Szkoda, że u Franka dotknęła go kara "dożywocia" - dodaje. 
 

Michał Stasik, źródło: Internet 
 
 
 

�  

W piątek oglądałem skoki narciarskie z Zakopanego – konkurs drużynowy. 
Podobały mi się skoki narciarskie. W piątek też oglądałem biegi narciarskie. 
Justyna Kowalczyk bardzo dobrze biegła, była pierwsza na podium. Bardzo 
podobały mi się biegi, Justyna była liderką. 
      W sobotę oglądałem skoki narciarskie z Zakopanego – konkurs indywidualny. 
Oglądałem też biegi narciarskie – Justyna Kolwalczyk stanęła na podium  - była druga. 
                                                                                                                                               
         Krzysztof Suchecki 

                      KINO NA MAXA 

Mająca już wkrótce kinowy debiut w naszym kraju, animacja pod tytułem: „Ralph 
Demolka” to nie tylko gratka dla najmłodszej generacji widzów. Nie ulega wątpliwości, 
że ten nietuzinkowy film zyska sobie dużo sympatyków także ze starszego pokolenia.  
Z jakiego powodu? Gdyż odwołuje się do znanych gier komputerowych, które jakiś czas 
temu były bardzo popularne. Widząc, jak wiele osób ma sentyment do tego typu gier, 
można dojść do wniosku, że „Ralph Demolka” okaże się hitem. 
Co ma zrobić typowy czarny charakter znanej gry, który nie chce już dłużej być „tym 
złym”, a chce stać się superbohaterem? Przed tego rodzaju trudną kwestią staje Ralph 
Demolka, który w głębi duszy jest miłym, serdecznym facetem, a niestety cały czas musi grać rolę 
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„niszczyciela”, przez co nie ma żadnych przyjaciół. Żeby nareszcie to zmienić, rusza w daleką wyprawę, 
której celem ma być Medal Bohatera. W czasie drogi, główny bohater spotyka Wandelopę, która jest w 
podobnej sytuacji, co on. Wkrótce ta dwójka zostaje prawdziwymi przyjaciółmi… 
Gatunek: Animacja, Familijny, Komedia 
Produkcja: USA 
Premiera: 18 stycznia 2013 (Polska) 1 listopada 2012 (świat) 
Reżyseria: Rich Moore 
Scenariusz: Phil Johnston, Jennifer Lee 
                                                                                                             Łukasz Podlaszewski 
                                                                                                             Źródło: Internet 

                          

     DODATKOWE  INFORMACJE   
 

29 stycznia 2013 roku w koreańskim Pyeongchang odbyły się Światowe 
Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Zawody trwały do 5 lutego. Polskę 
reprezentowało 41 sportowców, wśród których był Wasz kolega Paweł Kucabiński. 
Zajął on 7 miejsce na 100m i 5 miejsce na 200m, a także wraz z całą grupą 
zdobył brązowy medal w sztafecie. 
 
41 zawodników reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska zdobyło na X Światowych Zimowych 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w koreańskim PyeongChang 46 medali. 
 
   Na X Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych (29.01 – 05.02.2013 r.) do Korei Południowej 
przyleciało kilka tysięcy osób – w tym 2300 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, którzy 
reprezentowali 111 krajów. 
 
Polska wystawiła liczną, 59-osobową reprezentację, w skład której weszło 41 zawodników. Była to jedna z 
najliczniejszych reprezentacji na igrzyskach. Nasi sportowcy rywalizowali w 5 z 7 dyscyplin 
rozgrywanych na igrzyskach: narciarstwie biegowym, narciarstwie zjazdowym, łyżwiarstwie szybkim, 
biegu na rakietach śnieżnych i hokeju halowym.  
W sumie Polacy zdobyli 46 medali: 19 złotych, 17 srebrnych i 10 brązowych. 
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A TERAZ DRODZY UCZESTNICY CZAS DLA WASZYCH RODZICÓW 
 
 

                     STRONA DLA RODZICÓW 
 
Z serii opowiadania dla duszy… 
 
                                 Najpiękniejsze serce 
 
 
      "Pewien młodzieniec chwalił się że ma najpiękniejsze serce w dolinie. Chwalił się nim na rynku i zebrał 
się ogromny tłum by je podziwiać bowiem było w swym kształcie perfekcyjne. Nie miało żadnej skazy, było 
przepiękne, gładkie i błyszczące. Biło bardzo żywo. Chłopak krzyczał na cały głos że nikt nie ma 
piękniejszego serca od niego i wszyscy mu potakiwali bowiem jego serce było idealne.  

Jednak w pewnym momencie jakiś strzec z tłumu krzyknął: Dlaczego twierdzisz że twoje serce 
jest najpiękniejsze skoro moje jest o wiele piękniejsze od twojego.  

Młodzieniec bardzo się zdziwił słysząc te słowa a potem spojrzał na serce starca i się zaśmiał. 
Serce starca biło bardzo żywo, być może nawet żywiej od serca młodzieńca ale było to serce poorane 
rozlicznymi bruzdami, serce w którym było wiele brakujących kawałków. Wiele tez w nim było kawałków 
które do tegoż serca nie pasowały. Było to serce brzydkie które w żaden sposób nie mogło się równać  

z nieskazitelnym sercem młodzieńca.  Chłopak zapytał się dlaczego starzec uważa że jego serce 
jest piękniejsze skoro wszyscy widzą, że nie jest ono nawet w części tak piękne jak jego własne serce.  

Wtedy starzec rzekł, że w życiu nie zamieniłby tego serca na serce młodzieńca. Powiedział też 
aby młodzieniec spojrzał na jego serce i wskazując na blizny rzekł.  

 Widzisz te blizny i brakujące kawałki. Nie ma ich tu dlatego, że ofiarowałem je z miłości dla wielu 
osób a niesie to ryzyko bo często się zdarza, że sami ofiarowujemy uczucie dla innych , ale oni nie dają 
nam nic w zamian.  

Stąd te blizny bo choć dałem im cześć swojego serca, oni nie dali mi nic. Jeśli natomiast 
spojrzysz uważnie dostrzeżesz, że wiele kawałków do mojego serca niezupełnie pasuje. Są to kawałki 
serca innych, które oni mi ofiarowali i które znalazły stałe miejsce w moim sercu.  

Dlatego moje serce jest piękniejsze od twojego. Natomiast te bruzdy, które widzisz zrobili 
ludzie nieczuli, ludzie, którzy mnie zranili.  

Wtedy młodzieniec spojrzał na starca, zrozumiał i zapłakał. Potem wziął kawałek swojego 
przepięknego serca i ofiarował go starcowi, a starzec zrobił to samo.  

Padli sobie w ramiona i rozpłakali się po czym odeszli razem w wielkiej przyjaźni. Młodzieniec 
włożył część serca starca do swojego serca w miejsce brakującego kawałka który dał starcowi. Ten nowy 
kawałek pasował tam, choć nie idealnie, co zmąciło doskonałą harmonię serca młodzieńca.  

Nigdy jednak wcześniej serce młodzieńca nie było tak piękne jak w tym momencie i młodzieniec 
dopiero teraz to zrozumiał.  
 
 

Pracuj tak, jakbyś nigdy nie potrzebował pieniędzy, 
tańcz tak jakby nikt na ciebie nie patrzył 

i zawsze kochaj tak jakbyś nigdy wcześniej nie kochał 
 
 
 

Bruno Ferrero 
 


