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    Złota myśl numeru 
 

Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą 
sprawić radość.                         [ Wilhelm Keppler ] 
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     WITAMY! 
         Zapraszamy do lektury;-) 

 
Lato , lato , lato czeka , 

Razem z latem czeka rzeka 
Razem z rzeką czeka las 
A tam ciągle nie ma nas . 

Lato , lato , nie płacz czasem , 
czekaj z rzeką , czekaj z lasem 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień 
Przyjedziemy lada dzień . 

 
 Czy tez się nie możecie doczekać upalnych dni? Bez kapiącego z nieba deszczu? Bez burz, 
nawałnic, podtopień? Plan jest taki, że jak wszyscy będziemy intensywnie myśleć o ciepłym lecie, to 
ono się pojawi:) Przed Wami kolejny numer WUZETKI, tworzonej przez Was i dla Was. Mamy 
nadziej, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie, a może też zainspiruje go artykuł kolegi 
czy koleżanki i sam odkryje w sobie naturę dziennikarza:) Życzymy, więc przyjemnej lektury. 

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

    Oraz wielce pomocna Pani Ela 
Redakcja: 
Dział kulinarny: 
Ewa Sonik, Renata Buras, Jacek Furgalski 
Dział literacki 
Monika Piszczek 
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 Ela 
 
Artykuły w Wuzetce mają zachowaną oryginalną pisownię ich autorów.    
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KALENDARIUM 
   
Maj 
1 maja – Święto Pracy  
2 maja – Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą  
3 maja – Święto Konstytucji, Dzień Słońca, Dzień bez Komputera, Dzień Chorych na Astmę i Alergię  
4 maja – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen 
8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  
12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych  
13 maja – Światowy Dzień Chorego  
14 maja – Dzień Farmaceuty  
15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki  
16 maja – Dzień Straży Granicznej  
17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji  
18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów  
19 maja – Dzień Mycia Samochodów  
20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń  
21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu  
22 maja – Dzień Praw Zwierząt 
24 maja –Europejski Dzień Parków Wodnych  
25 maja –Dzień Piwowara, Dzień Mleka, Dzień Ręcznika  
26 maja – Dzień Matki 
29 maja – Dzień Działacza Kultury  
31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociana Białego 
 
 
Czerwiec 
 
1 czerwca – Święto Bułki, Dzień Dziecka 
2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata  
4 czerwca – Dzień Drukarza, Dzień Demokracji  
5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska  
6 czerwca – Dzień bez Samochodu, Światowy Dzień Pocałunku  
8 czerwca – Dzień Informatyka  
9 czerwca – Dzień Księgowego  
10 czerwca – Dzień Straży Granicznej  
13 czerwca – Święto Dobrych Rad  
14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa  
15 czerwca – Dzień Wiatru  
16 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim  
20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy  
21 czerwca – Święto Muzyki, Dzień Deskorolki 
22 czerwca – Światowy Dzień „Garbusa”, Dzień Kultury Fizycznej  
23 czerwca – Dzień Służby Publicznej  
24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, Dzień Przytulania  
25 czerwca – Dzień Stoczniowca, Światowy Dzień Smerfa  
27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa, Dzień Walki z Cukrzycą 
29 czerwca – Dzień Ratownika WOPR  
30 czerwca – Dzień Motyla Kapustnika 
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Kalendarium  Jacentego  
 
1.05Dziś wspomnienie świętego Józefa rzemieślnika i Święto pracy  
2.05Dziś wspomnienie świętego Anastazego. Dzień Polonii, Dzień Flagi Narodowej  
3.05Dziś święto najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Święto Narodowe Trzeciego Maja   
26.05 Dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy, Dzień Mamy - wszystkim mamom  składamy dużo 
zdrowia i radości pociech.  
30.05 Dziś Uroczystość Najświętszego ciała i krwi Chrystusa Bożego Ciała  
Od 6.05 do 8.05Dni Modlitw o urodzaje i za kraje głodujące  
Od 10.5 do 31.05 w kościołach odbędą się nabożeństwa majówek  
2.06Dzień Dziękczynienia  
7.06  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  
8.06 Dziś wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny  
24.06 Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela  
23.06  Dzień Ojca - wszystkim ojcom składamy dużo zdrowia i pomyślności i radości  
29. 06 Uroczystość  świętych  Apostołów  Piotra  i Pawła  
Od 1.06 do 30.06 odbędą się Nabożeństwa czerwcowe 

 
 

  MAJOWI I CZERWCOWI 
„SZCZĘŚCIARZE” 

 
 

 
03.05 Górowska Monika 
22.05 Agnieszka Sondej 
03.06 Magda Komenda 
04.06 Małgorzata Sit 
17.06 Socha Rafał 
11.06 Pani Maria Blajda 
16.06 Pani Elżbieta Galas 
21.06 Pani Agata Foryś 
22.06 Pani Anna Lis 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 Z serii mądrości życiowe...;-) 
 
 

 
 

RADY NIE OD PARADY 2  
  
5 sposobów na opuchnięte powieki  

1 Okład  ogórkowy. Schłodź w lodówce kawałek świeżego ogórka. Następnie obierz go  ze skórki  
i pokrój w niezbyt grube plastry. Ułóż je na powiekach i leż spokojnie z takim  okładem przez 
kwadrans. Dzięki zabiegowi skóra wokół oczu stanie się jaśniejsza,  nawilżona i mniej opuchnięta.  

2 Masaż chłodzący.  Owiń w ściereczkę kostkę lodu i delikatnie, przez dwie, trzy minuty  masuj nią 
okolice oczu. Zabieg błyskawicznie obkurcza nabrzmiałe powieki.  

3 Kompres herbaciany. Zalej wrzątkiem dwie torebki czarnej herbaty ekspresowej. Po kilku 
minutach wyjmij je z naparu, przestudź , trochę odciśnij i połóż na powiekach na  dziesięć minut. 
W tym czasie powinnaś wygodnie siedzieć lub leżeć, ponieważ w takiej  pozycji woreczki nie będą 
zsuwać się z powiek. Zabieg łagodzi opuchliznę wokół oczu,  oraz stany zapalne spojówek. 

4 Smarowidło jogurtowe. Dwie łyżki jogurtu naturalnego połącz z kilkoma kroplami oliwy z oliwek. 
Taką mieszankę wklep w powieki tak, by nie dostała się ona do oczu. Maseczkę  zostaw na kilka 
minut, po czym zmyj ją chłodną wodą. Jogurt nawilża powieki,  rozjaśnia ich koloryt i zmniejsza 
bruzdy wokół oczu.  

5 Waciki z tonikiem. Dwa waciki kosmetyczne nasącz nawilżającym tonikiem do  przemywania 
twarzy i włóż je na pół minuty do zamrażalnika. Następnie krążki połóż na  powiekach na kilka 
minut. Okład zmniejsza cienie pod oczami i zmarszczki wokół oczu       
Jacek Furgalski 
 
Idź przez życie z otwartymi oczami… 
Kolorowe kwiaty pokazują piękno i różnorodność natury. Mogą zachęcić do odbycia  wycieczki na 
łono natury. Kwiaty są balsamem dla oczu i ducha, dają świeżość, wpływają  na dobre 
samopoczucie. Dla przyjaciół i każdego z nas.  
Jaciek  Furgalski 

 

 
Ceń miłość, którą zostałeś 
obdarzony, ponad wszystko 
inne. Ona przetrwa kiedy 
twoje złoto i zdrowie dawno 
znikną. 
Og Mandino 
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CIEKAWOSTKI 
 

1. Szybki  program – mniej prądu 
 
Do prania, a właściwie odświeżania ubrań, które mieliśmy na sobie np. 1-2 razy, warto  wybierać 
programy oszczędnościowe. Szybkie pranie trwa ok. 30 minut i zużywa prawie   
o 40% energii mniej niż standardowe. W ten sposób w skali miesiąca możemy zaoszczędzić   więc 
około 5-10 zł  
 
2. Woda utleniona do wybielania 
 
Zamiast kupować drogie środki do wybielania czy wywabiania plam, wykorzystajmy mniej  popularne, 
ale tanie i równie skuteczne. Woda utleniona za ok. 1,20zł usunie plamy  
i zażółcenia z syntetycznych materiałów, np. z firanek, równie skutecznie jak markowy płyn  za ok. 
14zł . Oszczędzamy ok. 13zł.  
 
3. Ocet wyczyści pralkę 
 
Dość częstym problemem jest nieprzyjemny zapach wydobywający się z pralki. Aby się go  pozbyć, 
można użyć specjalnego preparatu do czyszczenia pralek za ok. 16zł,  lub...  octu za  ok. 1.70zł. 
Butelkę octu wlewamy do pralki i włączamy ją bez prania, ustawiając temperaturę  na 90 stopni 
Celsjusza.   
 
4. Szare mydło na plamy 
 
Doskonałym środkiem do wywabiania plam jest zapomniane szare mydło. Wystarczy namydlić nim 
mokrą zaplamioną tkaninę i pozostawić na pół godziny. Potem pierzemy ją  w pralce. Kostka mydła 
kosztuje ok. 2 zł. Odplamiacz - nawet 12 zł. 
 
5. Prasuj wilgotne 
 
Wytwarzanie pary w żelazku to dodatkowe użycie energii do podgrzania  wody w zbiorniczku 
urządzenia. Zamiast korzystać z tej funkcji, prasujmy bieliznę, gdy jest  jeszcze lekko wilgotna.  
W ten sposób zaoszczędzimy zarówno na suszeniu np. suszarce, jak  i na prasowaniu.  
 
6. Suszenie za darmo 
 
Elektryczne suszarki czerpią dużo prądu. Suszmy więc pranie na sznurku, a zaoszczędzimy prawie 6zł 
miesięcznie. W ciągu roku da nam to ok. 70zł. Aby przyspieszyć schnięcie prania, przed wyjęciem 
z pralki dobrze je odwirujmy.   
           Jacek Furgalski 

Żywność i rolnictwo 

Dawno temu ludzie odżywiali się tym, co upolowali. Z czasem nauczyli się zbierać i uprawiać zboża oraz 
hodować zwierzęta. Tak narodziło się rolnictwo. Dziś, kiedy liczba ludności na świecie stale rośnie, 
potrzeba coraz więcej pożywienia. Rolnicy zmieniają metody uprawy i hodowli, by zyskać jak największe 
plony. Dowiadując się, skąd pochodzi żywność, którą jesz, zrozumiesz, jak wielkie znaczenie dla człowieka 
ma rolnictwo na świecie. W tym rozdziale założysz uprawę na wzgórzu z tarasami, nauczysz się grać  
w rolnicze domino i zobaczysz, jak dojrzewają banany. 
Sylwia Nowak 
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         KULINARIA  
 

  

 

      Kurczak w sosie  
 
Podwójny filet z kurczaka 
Duża cebula  
puszka ananasa  
sok z cytryny   
2łyżki miodu  
2łyżki jogurtu   
duży ząbek czosnku   
2łyżki mąki kukurydzianej  
sól, pieprz, curry, oliwa   
 
Przygotowanie   
1. Mięso kroimy w kostkę. Oprószamy solą i pieprzem. Odstawiamy na 30 minut.   
2. Cebulę i czosnek siekamy, podsmażamy na oliwie. Dodajemy miód i sok z cytryny. Podlewamy wodą. 
Dodajemy mięso i pokrojone ananasy. Dusimy. Podlewamy sokiem  z ananasa. Dodajemy jogurt 
 i zagęszczamy mąką kukurydzianą. Podajemy z ryżem  
z dodatkiem łyżki curry i surówką.  
 

Sałatka warstwowa  
 
Składniki: 
1-2 główki kapusty pekińskiej  
4 małe pomidory   
30 dag szynki w kawałku   
kukurydza   
kilka korniszonów   
5 jajek   
1ogórek wężowy   
20 dag sera żółtego    
sos 
mały majonez  
mały jogurt naturalny   
koperek, sól, pieprz  
 
Przygotowanie: 
1. Kapustę drobno kroimy. Jajka gotujemy na twardo, obieramy i kroimy w ćwiartki. Szynkę,  
pomidory i ogórki kroimy w paseczki. Ser ścieramy na tarce o dużych oczkach.  
2. W salaterce układamy kolejne warstwy: kapusta pekińska, pomidory, szynka, kukurydza,  
korniszony, jajka, ogórek zielony, żółty ser.  
           Jacek Furgalski 
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 Chleb Milenki 
 
Składniki: 
5 dag drożdży 
1 kg mąkiwrocławskiej 
1 szkl. otrąbpszennych 
łyżeczka cukru 
łyżeczka  soli 
7 łyżek siemienialnianego 
po 4 łyżki pesteksłonecznika i dyni 
tłuszcz do formy 
 
Przygotowanie: 
 
1. Drożdże dokładnie mieszamy z 1 l ciepłej wody, cukrem i solą. 
 
2. Mąkę mieszamy z otrębami, siemieniem, płatkami dyni i słonecznika. Dodajemy drożdże, wyrabiamy. 
Odstawiamy do wyrośnięcia. 
 
3.Piekarnik rozgrzewamydo 200xC. Ciasto wkładamy do 2 natłuszczonych keksówek ( 36x 12 ). Pieczemy 
10 minut w uchylonym piekarniku. Zamykamy i pieczemy jeszcze godzinę. Ciepły chleb  owijamy wilgotnymi 
ściereczkami 
            Renata  Buras 
 

     Cebulaczki 
 
2 kostki twarogu 
 kostka margaryny 
2 łyżeczki  soli  
50 dag mąki  
4 cebule 
mielona papryka lub  zioła prowansalskie 
 jajko  
sól  
pieprz   
tłuszcz  do smażenia 
Przygotowanie: 
1. z twarogu margaryny soli i mąki wyrabiamy ciasto powinno  łatwo odchodzić od rąk wstawiamy do  
lodówki na pół   godziny   
2. cebule   obieramy   kroimy w kostkę i razem z przyprawiamy podsmażamy na tłuszczu, aż się zarumieni. 
Odstawiamy do wystygnięcia. 
3. ciasto rozwałkowujemy na niezbyt cienki place, szklanką wykrawamy kółka. 
Nakładamy farsz, sklejamy. Układamy na wyłożonej papierem do pieczenia blachę smarujemy rozkuconym 
jajkiem i posypujemy papryką lub ziołami . 
Pieczmy ok. 25 minut 180 stopniach celciusza.. 
                                                 SMACZNEGO!!!! 
                                                        Życzy Ewa Sonik        
                                             
                                

                                                  Życzymy smacznego!!!!! 
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        ZDROWIE I URODA 
 
 

1 Udrażniamy nos - ograniczymy ryzyko powikłania  
 
Wydzielina zbierająca się w nosie utrudnia oddychanie. Trzeba ją rozrzedzić, bo  jest  znakomitą 
pożywką dla bakterii, które powodują rozwój infekcji i są przyczyną powikłań, np.  zapalenia zatok. 
Przygotuj inhalację z soli. Do miski wsyp łyżkę soli kuchennej. Zagotuj litr  wody i zalej sól. Nachyl się 
nad naczyniem. Możesz nakryć głowę i osłonić jego brzegi ręcznikiem tak, aby większa część pary 
docierała do twojego nosa. Inhalację zakończ po ok. 10-15 minutach. Uwaga! Nie przesadź z solą: zbyt 
duże stężenie może podrażnić śluzówki nosa. Oczyszczaj nos roztworem wody morskiej. Stosuj go  
w zależności od potrzeb. Aerozol kupisz  w aptece np. Marimer, Sterimar, Tonimer. 
 

2 Bierzemy ciepłą kąpiel złagodzimy ból mięśni 
 

Zastosuj jeden z trzech wariantów: Nalej do wanny ciepłej, ale nie gorącej wody. Dodaj 5-8 kropli olejku 
lawendowego. Poleż w niej nie dłużej niż 15 minut. Taka kąpiel przyniesie ulgę  napiętym mięśniom, 
odpręży i rozluźni stawy. Użyj olejku eukaliptusowego lub sosnowego 
- ułatwią oddychanie. Zanurz się w kąpieli na 10 minut. Spróbuj obniżyć rosnącą temperaturę: przygotuj 
kąpiel o dwa stopnie Celsjusza niższą od temperatury twojego ciała. Ale uwaga! jeśli masz dreszcze, 
zawroty głowy - lepiej zostań w łóżku.  
           Jacek Furgalski
    

CZAS RELAKSU 
 

W poprzednim numerze zadaniem konkursowym była krzyżówka motoryzacyjna 
Spośród Waszych zgłoszeń wylosowanym zwycięzcą jest: Iwona Jasnos 
 

GRATULUJEMY!!!! 
 

 
W tym numerze rebusy lekkie, łatwe i przyjemne 

Czekamy na Wasze rozwiązania!!! 
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             Nie zapomnijcie podpisywać swoich rozwiązań! 

 

       HUMOR  
   

 
Ksiądz zgubił się w górach, spotyka bacę: 

- Baco, którędy do Zakopanego? 
- A za ile? 

- Jak to, baco, za ile?! Za Bóg zapłać! 
- A, to niech was Bóg prowadzi... 

 
 

Taksówkarz wiozący marynarza pędzi jak wariat pomimo mgły gęstej jak mleko. 
- Jak pan w takiej mgle potrafi tak szybko jeździć? - odzywa się niespokojnie marynarz. 

- A wy, tam na morzu, jak sobie radzicie we mgle? 
- Pływamy według przyrządów. 

- No właśnie, ja też - za siedemdziesiąt groszy będzie dworzec. 
 
 

- Panie doktorze, mój mąż zaraził się rzeżączką. Co mam robić? Co robić?!!! 
- A czemu mąż sam do mnie z tym nie przyszedł? 

- Bo jeszcze o tym nie wie. 
 
 

Niedługo po tym jak nasze ostatnie dziecko wyjechało na studia, mój mąż odpoczywał przy mnie na 
kanapie z głową na moich kolanach. Ostrożnie zdjęłam jego okulary. 

- Wiesz, kochanie - powiedziałam słodko - bez okularów wyglądasz tak samo przystojnie, jak wtedy, kiedy 
się pobieraliśmy. 

- Kotku - odpowiedział z szerokim uśmiechem - bez okularów widzę, że wciąż wyglądasz pięknie! 
 

Marcin  J. 
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Mówi kolega do kolegi – Wiesz, w Walentynki zrobiono w mojej firmie ankietę i okazało  się że jestem 
najbardziej pożądanym facetem w robocie. -  Stary gratuluję! -  Nie ma czego, u nas pracują sami 

faceci... 
 
 

Żona wraca do domu z kliniki chirurgii plastycznej po zabiegu. – jak ci się  podobam ? – pyta męża. 
Ten przygląda się uważnie i mówi: - Słuchaj, nie przejmuj się. Co mogli, to  zrobili.. 

                                                                                                                  Jacek Furgalski 
 
 

  
 

 

 

KĄCIK LITERACKI 

Było  to  bardzo dawno temu, tak dawno temu że na  świecie nie było jeszsze ludzi. Nie było ludzi, 
ale były za to rośliny i zwierzęta. Te  zwierzęta  zamieszkiwały w olbrzymim  jeziorze. To jezioro było 
bardzo długie i głębokie, tak głębokie że nie było widać dna. Było po prostu czarno, tak bardzo  czarno że 
nawet jak coś pływało to tego nie było widać. Zwierzęta w tym jeziorku były bardzo dziwne. Przypominały 
bardziej  jakieś kawałki różnego rodzaju zwierząt. Wyglądało to tak, że taki kawałek sobie płynął, ale 
 z wyglądu przypominał trochę foczkę ze skrzydłami i bardzo kolorowym futerkiem. Futerko tej foczki 
mieniło się najróżniejszymi kolorami, a to żółtym który przechodził w pomarańczowy. Jej skrzydła były 
przeżroczyste, a mimo to mieniły się różnokolorowymi kolorami i kształtami. A to były czerwono-zielone 
które przechodziłw fioletowo-seledynowe. Kształty jej skrzydeł był dziwny, bo wyglądały jak duże chmury 
z pazurkami. A jej oczy były bardzo ciekawe, ponieważ potrafiły świecić w ciemnościach. Wyglądało to tak 
jakby jakaś plama płyneła pełna słońca, którego blask rozświetlał to mroczne jeziorko. Wiadomo, że to 
stworzonko nie mieszkało tam samo, miało różnych znajomych, nie tylko wśród swojej rodziny, ale pośród 
różnych roślin. Te rośliny wyglądały jak wielki las i na dodatek pod wodą. Było to bardzo interesujące jak 
te wszystkie zwierzęta i roślinki  się bawiły. 

Monika Piszczek 
 

 

TYDZIEŃ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

23.05.2013r. 
Czwartek na AWF była olimpiada, biegłem zająłem 5 miejsce. Pchnięciekulą zająłem 5 miejsce. Podobała 
mi się Olimpiada. Pogoda się udała. 
 
24.05.2013r. 
Piątek jechaliśmy na Rynek oglądać prace innych warsztatów, padałdeszcz. Podobało mi się na Rynku. 
 
28.05.2013r. 
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Wtorek pojechaliśmy do Muzeum Lotnictwa oglądaliśmy samoloty i silniki,był tez samochód co stał, 
podobało mi się muzeum. 
 
29.05.2013r. 
Środa pojechaliśmy do muzeum fotografii. Pani przewodniczka opowiadała,oglądalismy obrazy, podobało 
mi się muzeum. 

Krzysztof  Suchecki 

 

Tydzień osób Niepełnosprawnych, jak co roku, minął nam pod patronem mnóstwa atrakcji. Zwiedzaliśmy 
ciekawe miejsca, oglądaliśmy wystawy, poznawaliśmy tajemnice muzeów, braliśmy udział w zawodach 
sportowych, kiermaszach, olimpiadach…. 

Zdjęcia i relacje z tych wszystkich miejsc możecie obejrzeć  na naszej stronie internetowej oraz na 
naszym Facebooku. Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 
 

                                            SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
      W NOWYM SĄCZU I STARYM SĄCZU 

 
 
Byłam w Nowym Sonczu i Starym. Zawiedzałam kościół kingi. Były 
imprezy, była msza w kościele święta, puszczanie latawców, 
puszczanie balonów, gry, zabawy, konkursy, spacery oraz. Spędziałam 
miło czas i sympatycznie i odpoczęłam, dobrze się bawiłam. 
       Sylwia Nowak 
 
Wyjechaliśmy w poniedziałek do Nowego Soncza i tam były zawody 
sportowe, potem zwiedzaliśmy Kościół Świętej Kingi. Ja spinałem się 
na ściance a chłopaki grali w pinonga. Potem był Maraton. Wygraliśmy Puchar Świętej Kingi, potem był grill 
i kiełbasy i potem pojechaliśmy do Starego Sącza. Tam były kiermasze i smakołyki, po sniadaniu 
pojechaliśmy na wycieczkę, potem był obiad i pojechaliśmy do Krakowa było fajnie i wesoło. 

Paweł Kucabiński 
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KĄCIK OGRODNICZY 

 

LILAKI 

Lilaki  nazywane pospolicie lecz nieprawidłowo bzem 
 i to małe drzewa lub krzewy  całkowicie mrozoodporne i łatwe  
w uprawie polecone do każdego ogrodu. Pochodzą  z rodziny  
i zupełnie nie są spokrewnione  z a  z ligustrem . Wiosną  wydają masę  
kwiatów  które  ukazują na krzewach od  maja  aż do póżnej  wiosny .  
Większość  kwiatów  ma  przepiękny  mocny zapach .  Lilaki  wymagają 
nieco uwagi jednak  nie sąaż tak wymagające pielęgnacji  niechcą  
także  w zasadzie  na  żadne  choroby  i szkodniki.  Lilaki  preferują  
stanowiska   
w pełnym  słońcu  tolerują  także  cień  glebę  umiarkowanie  żyzną  wapienną  może  nawet gliniasta   
z wyjątkiem  gleb  kwaśnych których nie  lubią .  Dobrze  gdy  podłoże  jest bogate  próchnicę  
odwodnione,  wtedy ładniej kwitną.  Najlepiej sadzić lilaki wiosną lub  późną jesienią . 
                                                                                                                                Iwona Jasnos 

 

MUZYKA 
 

50 Największych Przebojów [Digipack]  

 Czerwiec 2013 - Album zawiera 50 największych przebojów z 50-letniej historii festiwali 
opolskich. Możemy usłyszeć artystów, których talent wytrzymał próbę czasu. 
Album rozpoczyna piosenka, która podbiła serca publiczności na I. Festiwalu  
w 1963 roku - "Czarne  anioły" w wykonaniu niezapomnianej Ewy Demarczyk...   
Album zawiera 50 największych przebojów z 50-letniej historii festiwali 
opolskich. Możemy usłyszeć artystów, których talent wytrzymał próbę czasu. 
Album rozpoczyna piosenka, która podbiła serca publiczności na I. Festiwalu  
w 1963 roku - "Czarne anioły" w wykonaniu niezapomnianej Ewy Demarczyk. Na 
płycie znajdziemy również poetę i romantyka  
z Krakowa Marka Grechutę, Czesława Niemena z piosenką wszechczasów 
"Dziwny jest ten świat", Marylę Rodowicz - żelazną damę polskiej piosenki, 
ponad 40 lat obecną na scenie w Opolu oraz Stanisława Sojkę, niezrównanego 
muzyka i wokalistę. Usłyszymy także Alibabki, które towarzyszyły prawie wszystkim liczącym się 
gwiazdom polskiej estrady, Skaldów - twórców polskiego rocka, oraz inne fenomenalne zespoły, m.in: 
Maanam, Perfect, Lady Pank, T. Love i Zakopower.  
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Lista utworów: 
CD1 

1. 1. Ewa Demarczyk - Czarne Anioły  
2. 2. Kazimiera Utrata- Lusztig - Piosenka o okularnikach  
3. 3. Bohdan Łazuka - Dzisiaj, jutro, zawsze...  
4. 4. Tadeusz Chyła - Ballada o cysorzu  
5. 5. Katarzyna Sobczyk - O mnie się nie martw  
6. 6. Anna German - Eurydyki tańczące  
7. 7. Piotr Szczepanik - Żółte kalendarze  
8. 8. Wojciech Młynarski - Jesteśmy na wczasach  
9. 9. Czesław Niemen - Dziwny jest ten świat  
10. 10. Skaldowie - Uciekaj, uciekaj  
11. 11. Czerwone Gitary - Takie ładne oczy  
12. 12. Marek Grechuta - Serce  
13. 13. Alibabki - Kwiat jednej nocy  
14. 14. Halina Frąckowiak - Napisz proszę  
15. 15. Jonasz Kofta - Pamiętajcie o ogrodach  
16. 16. Maryla Rodowicz - Jadą wozy kolorowe  
17. 17. Irena Santor - Embarras  

CD2 
        1. Łucja Prus i Skaldowie - W żółtych płomieniach liści  

 2. Halina Kunicka - Orkiestry dęte  
 3. Bogusław Mec - Jej portret  
 4. Maryla Rodowicz - Małgośka  
 5. Tadeusz Woźniak i Alibabki - Zegarmistrz światła  
 6. Anna Jantar i Alibabki - Najtrudniejszy pierwszy krok  
 7. Danuta Rinn - Gdzie ci mężczyźni  
 8. Krzysztof Krawczyk - Parostatek  
 9. Ewa Bem - Żyj kolorowo  
 10. Alicja Majewska - Jeszcze się tam żagiel bieli  
 11. Andrzej Rosiewicz - Najwięcej witaminy  
 12. Maanam - Kocham cię, kochanie moje  
 13. Hanna Banaszak - W moim magicznym domu  
 14. Perfect - Chcemy być sobą  
 15. Lombard - Szklana pogoda  
 16. Lady Pank - Mniej niż zero  

CD3 
 1. Jacek Kaczmarski - Obława  
 2. Edyta Geppert - Jaka róża taki cierń  
 3. Wojciech Gąssowski - Gdzie się podziały tamte prywatki  
 4. Zdzisława Sośnicka, Zbigniew Wodecki - Z tobą chcę oglądać świat  
 5. Andrzej Zaucha - Wakacje z blondynką  
 6. Ryszard Rynkowski - Wypijmy za błędy  
 7. Jan Pietrzak - Żeby Polska była Polską  
 8. Republika - Nowe sytuacje  
 9. T. Love - Wychowanie  
 10. Grzegorz Turnau - Cichosza  
 11. Hey - Moja i twoja nadzieja  
 12. Edyta Górniak - To nie ja  
 13. Kayah - Testosteron  
 14. Raz Dwa Trzy - Trudno nie wierzyć w nic  
 15. Maciej Maleńczuk - Niewiele mogę ci dać  
 16. Stanisław Soyka - Tango Warszawa  
 17. Zakopower - Boso 

 
        Łukasz Podlaszewski Źródło: Internet 
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GRANIE NA EKRANIE 
 

 

Game Dev Tycoon to strategia ekonomiczna rozgrywana w czasie 
 rzeczywistym. Grę opracowało niezależne studio Greenheart Games. 

Akcja rozpoczyna się w latach 80-tych ubiegłego wieku. Gracze wcielają się  
w fana gier, który w garażu rodziców zakłada swoje pierwsze studio 
deweloperskie. Naszym zadaniem jest przeobrażenie tej skromnej firmy  
w potężną korporację. Metodą realizacji tych ambicji jest projektowanie  
i produkcja gier. W początkowych fazach nasz budżet jest ograniczony, więc 
musimy decydować jakiemu aspektowi produkcji poświęcić więcej uwagi 
kosztem pozostałych elementów. 
Nasze dzieła są oceniane przez prasę branżową, co wpływa na ich wyniki 
sprzedaży. Wymagania klientów z każdym rokiem są coraz bardziej 
wygórowane, więc musimy cały czas prowadzić badania nad nowymi 
technologiami oraz silnikami graficznymi. Wraz ze wzrostem poziomu 
skomplikowania projektów konieczne staje się także zatrudnianie 
kolejnych deweloperów oraz zmiana biura na większe. Z czasem stać 
nas będzie również na otwarcie własnego sekretnego laboratorium, 
gdzie spróbujemy opracować takie rewolucyjne pomysły jak technika motion-capture czy serwis 
dystrybucji cyfrowej. 
Game Dev Tycoon symuluje zmiany, jakie zachodziły na prawdziwym rynku gier. Kolejne konsole  
i komputery zyskują popularność, a potem odchodzą w cień. Wraz z upływającymi latami możemy 
obserwować przestawienie się branży na grafikę trójwymiarową, narodziny zabezpieczeń antypirackich 
oraz dystrybucji elektronicznej. 
Tryb gry: single player       gra do pbrana za darmo na strnie   www.greenheartgames.com 
 
           Łukasz Podlaszewski 
           Źródło: Internet  

 

       KOMPUTEROWI SPRYCIARZE 

 Google Earth to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej 
zdjęć satelitarnych, lotniczych oraz różnego rodzaju treści dostarczanych 
przez National Geographic, Jane Goodall Institute, US National Park 
Service, NASA, Discovery Networks i United Nations Environmental 
Program. 
Aplikacja Google Earth korzysta z tych samych zasobów co usługa Google 
Maps z tą różnicą że pozwala na wyświetlanie niektórych budynków w postaci trójwymiarowej, posiada 
również funkcje zmiany kąta widzenia. Podstawową opcją Google Earth jest wyszukiwanie miast. 
Fotografie wykonane są w dużej rozdzielczości dzięki czemu można zobaczyć nie tylko dzielnice, ale 
również konkretne budynki. 
Google Earth oferuje także o wiele więcej. Dzęki tej aplikacji możemy zwiedzić Księżyc, pospacerować 
po Marsie, oglądać niebo, czy za pomocą nanoszonych map historycznych obserwować zmiany na świecie 
na przestrzeni dziejów. Można również zrobić sobie krajoznawczą wycieczkę samolotem (symulator 
lotu).Program do pbrana za darmo na strnie  www.google.pl/intl/pl/earth/ 
           Łukasz Podlaszewski 
           Źródło: Internet 
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                      KINO NA MAXA 

1. Mambo, Lula i piraci (2013)  

 
Mambo, Lula i piraci to wesoła animacja z dużą dawką humoru. Nie jest to może 
produkcja wysokich lotów jak animacje Pixar czy Disneya, ale z całą pewnością warta 
zapoznania się z nią i obejrzenia. 
 

Cała akcja Mambo, Lula i piraci to życie na rajskiej wyspie zamieszkałej przez małpy i 
rządzonej przez dostojnego prezydenta Małpioza, gdzie żyją Lula i Mambo. Ona to piosenkarka pragnąca 
zrobić wielką karierę w świecie show-biznesu, on to skromny ale ambitny strażnik plaży, pilnujący 
porządku na wyspie. Gdy pewnego dnia do brzegów wyspy przybija statek z ekipą budowlaną na pokładzie, 
która zaczyna budowę na plaży olbrzymiego kasyna Lula natychmiast 
wyczuwa swoją olbrzymią szansę rozwoju kariery. Głównym 
inwestorem i udziałowcem kasyna jest Carlos od którego Lula dostaje 
propozycję nagrania i stworzenia show wystawianego w kasynie. 
Zakochany w niej Mambo podejrzewa jednak nieczyste zamiary 
Carlosa wobec mieszkańców wyspy i rozpoczyna swoje prywatne 
śledztwo.  
W wyniku prowadzonych działań odkrywa nieczyste, ukryte zamiary Carlosa i jest zmuszony przez jego 
„goryli” do ucieczki. Jednak miłość do Lulu i poczucie obowiązku jako strażnika plaży nie pozwala mu na 
zostawienie spraw własnemu biegowi. W porozumieniu 
 z sympatycznymi piratami postanawia uratować wyspę od niecnych planów Carlosa i stawia mu dzielny 
opór.  

Całość animacji Mambo, Lula i piraci to pełen humoru, dowcipnych dialogów i scen obraz dostarczający 
widzom szampańsko-małpią zabawę. Chociaż można tej produkcji zarzuć niezbyt dopracowaną  
w szczegółach animację czy też odrobinę chaotyczny scenariusz,  
ale z całą pewnością nie można zarzuć jej twórcą braku humoru.  
Z pełnym przekonaniem polecam animację Mambo, Lula i piraci jako 
wesołą alternatywę dla poważnych produkcji goszczących na ekranach 
naszych kin. Bez obaw można wybrać się do kina na seans filmowy pt. 
Mambo, Lula i piraci całą rodziną wraz z najmłodszymi widzami. Rodzice z całą pewnością nie będą 
zmuszeni do zasłaniania oczu i uszu swoim pociechą w wyniku niezbyt cenzuralnych scen czy dialogów. 
Całość filmu jest bowiem zrealizowana z myślą właśnie o najmłodszych widzach, jednak tak aby i starsze 
pokolenie kinomaniaków nie nudziło się podczas seansu kinowego duńskiej animacji.  

          Łukasz Podlaszewski  
          Źródło: Internet 
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  LEGENDY PRL 
 

   Polskie komputery rodem z PRL-u 
   Mówiąc o sukcesach różnych państw w dziedzinie IT warto wspomnieć, że i Polacy nie gęsi… i swoje 
komputery mają. I mieli je od dawna. Bo już w czasach zapyziałego PRL-u nasi inżynierowie nie tylko 
próbowali swoich sił w technologiach komputerowych,  
ale i osiągali w nich pewne sukcesy. I budowali własne, autorskie 
konstrukcje. 
ODRA ZNAD WISŁY 
Najpopularniejszym, czy też najbardziej znanym polskim 
komputerem, po dziś dzień pozostaje Odra, wywodząca się 
 z wrocławskich zakładów elektronicznych Elwro. I choć pierwsza 
tego typu konstrukcja powstała już w latach 1960-61, to jej 
zmodyfikowane wersje z początku lat `70 pracowały jeszcze do 
2003 roku we wrocławskim Hutmenie, do 2006 roku w ostródzkim 
oddziale PKP, czy też do 2010 roku  
w Lublinie. A były to komputery niemałe, bo zajmujące 
przynajmniej przestrzeń kilku porządnej wielkości szaf. Warto 
zauważyć, iż Odry należały do komputerów otwartych na oprogramowanie napisane przez firmy trzecie, 
co umożliwiało jego dość szerokie zastosowanie. Co ciekawe, w komputerach tych (oczywiście były jego 
rozmaite wersje, o różnych możliwościach) można było stosować m.in. języki programowania takie jak 
Algol, Cobol, Fortran, Basic, czy Pascal. Jako system operacyjny wykorzystywany był np. Exec, wraz 
 z jego późniejszymi nakładkami, takimi jak chociażby George 2 czy George 3. 
 
 Wrocławska Odra nie była jednak jedynym wielkogabarytowym komputerem opracowanym w kraju 
nad Wisłą. Posiadała ona starszego brata, czyli pierwszy elektroniczny komputer cyfrowy zbudowany  
i uruchomiony w Polsce – tzw. XYZ. Wspomniany sprzęt uruchomiono w Warszawie w Biurze Obliczeń  
i Programów Zakładu Aparatów Matematycznych PAN, a miało to miejsce w 1958 roku. Potrafił on w 
przeciągu sekundy przeprowadzić od 650 do 4500 dodawań, bądź od 350 do 500 mnożeń, co można 
przełożyć na zegar o częstotliwości taktowania ok. 680 kHz. Ciekawostką jest to, iż XYZ posiadał 
rtęciową pamięć… a zbudowany był z 400 lamp elektronowych i 2000 diod. Jako język programowania 
stosowano makroasembler SAS, a później opracowany przez Polaków język algorytmiczny SAKO. 
KOMPUTERY OBYWATELSKIE 
Na koncie swych sukcesów polscy inżynierowie mieli nie tylko wielkie szafy przeliczające istne tony 
rozmaitych danych. Choć może nigdy nie było o tym specjalnie głośno, jednakże faktem jest to, że w PRL-
u pojawiły się także komputery osobiste (a może raczej obywatelskie?), jak chociażby Mazovia, Meritum 
czy Elwro 800 Junior. 
 I trzeba przyznać, że jak na nasze wyobrażenia o ówczesnym PRL-u, były to konstrukcje całkiem niezłe. 
Chociażby taka Mazovia, produkowana seryjnie od 1986 roku, „uzbrojona” była w 
16-bitowy procesor o częstotliwości taktowania 5 MHz, pamięć RAM o 
pojemności 256 lub 640 kB, dysk mogący pomieścić 10 – 30 MB danych, a do 
tego… klawiatura z polskimi znakami. W zestawie z podwójną stacją FDD i 
drukarką w 1986 roku za Mazovię trzeba było z portfela wyłożyć… całe 3 miliony 
złotych! I niewiele zmienia fakt, że ówczesne ceny wyglądały nieco inaczej niż 
dzisiejsze, bo biorąc pod uwagę średnią zarobków z tamtych czasów (ok. 24 
tysięcy złotych miesięcznie) nadal nie wygląda to zbyt różowo. 
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Nie znaczy to jednak, że społeczeństwo nie miało najmniejszych szans zetknąć się z takim komputerem. 
Zwykli obywatele, a konkretnie młodzież, mogła wręcz pobawić się Elwro 800 Junior (w założeniu 
kompatybilny z ZX Spectrum), który w 1987 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania zamówiło w liczbie 
3 500 sztuk, z celem zamontowania ich w placówkach szkolnych. Choć z drugiej strony, czym jest 3 500 
sztuk na całą Polskę? Z kwestii technicznych można wspomnieć, iż Elwro 800 Junior zaopatrzony był w 
procesor Z80A o częstotliwości 3,5 MHz, 64 kB pamięci RAM, a jako ciekawostkę warto zauważyć, iż 
miał on możliwość pracy w sieci z 15 innymi komputerami uczniowskimi i komputerem nauczyciela. Miało to 
więc być interesujące i pouczające przedsięwzięcie. 
Oczywiście na tym nie koniec historii polskich komputerów. Ich lista jest znacznie dłuższa i ciekawsza. 
Ale gdybym zaczął opowiadać historie i legendy o nich wszystkich – zasnęlibyście już dawno nad 
czytaniem tekstu obfitującego w bajty perforowanych pamięci, w odcienie szarości starych monitorów,  
a przez to tekstu tak obszernego jak pierwsze polskie komputery. 
           Łukasz Podlaszewski 
           Źródło: Internet 

 
 
 
 

Na koniec miły akcent od Ani Domińskiej -  mały kurczaczek na poprawę 
humoru 
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A TERAZ DRODZY UCZESTNICY CZAS DLA WASZYCH RODZICÓW 

 
 

STRONA DLA RODZICÓW 
 
Z cyklu opowiadania dla duszy… 

Jak Bóg stworzył mamę 
 
 
Dobry Bóg zdecydował, że stworzy... MATKĘ.  
      Męczył się z tym już od sześciu dni, kiedy pojawił się przed Nim anioł i zapytał: - To na nią tracisz tak 
dużo czasu, tak?  
 
      Bóg rzekł:  
 
      - Owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie?  
 
      Posłuchaj, ona musi nadawać się do mycia prania, lecz nie może być z plastiku... powinna składać się ze 
stu osiemdziesięciu części, z których każda musi być wymienialna... żywić się kawą i resztkami jedzenia z 
poprzedniego dnia... umieć pocałować w taki sposób, by wyleczyć wszystko - od bolącej skaleczonej nogi 
aż po złamane serce... no i musi mieć do pracy sześć par rąk.  
 
      Anioł z niedowierzaniem potrząsnął głową:  
 
      - Sześć par?  
 
      - Tak! Ale cała trudność nie polega na rękach - rzekł dobry Bóg.  
 
      Najbardziej skomplikowane są trzy pary oczu, które musi posiadać mama.  
 
      - Tak dużo?  
 
      Bóg przytaknął:  
 
      - Jedna para, by widzieć wszystko przez zamknięte drzwi, zamiast pytać: "Dzieci, co tam 
wyprawiacie?". Druga para ma być umieszczona z tyłu głowy, aby mogła widzieć to, czego nie powinna 
oglądać, ale o czym koniecznie musi wiedzieć. I jeszcze jedna para, żeby po kryjomu przesłać spojrzenie 
synowi, który wpadł w tarapaty: "Rozumiem to i kocham cię".  
 
      - Panie - rzekł anioł, kładąc Boga rękę na ramieniu - połóż się spać. Jutro też jest dzień  
 
      - Nie mogę odparł Bóg a zresztą już prawie skończyłem.  
 
      Udało mi się osiągnąć to, że sama zdrowieje, jeśli jest chora, że potrafi przygotować sobotnio-
niedzielny obiad na sześć osób z pół kilograma mielonego misa oraz jest w stanie utrzymać pod 
prysznicem dziewięcioletniego chłopca.  
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      Anioł powoli obszedł ze wszystkich stron model matki, przyglądając mu się uważnie, a potem 
westchnął:  
 
      - Jest zbyt delikatna.  
 
      - Ale za to jaka odporna! - rzekł z zapałem Pan.  
 
      - Zupełnie nie masz pojęcia o tym, co potrafi osiągnąć lub wytrzymać taka jedna mama.  
 
      - Czy umie myśleć?  
 
      - Nie tylko. Potrafi także zrobić najlepszy użytek z szarych komórek oraz dochodzić do 
kompromisów.  
 
      Anioł pokiwał głową, podszedł do modelu matki przesunął palcem po jego policzku.  
 
      - Tutaj coś przecieka - stwierdził.  
 
      - Nic tutaj nie przecieka - uciął krótko Pan. - To łza.  
 
      - A do czego to służy?  
 
      - Wyraża radość, smutek, rozczarowanie, ból, samotność i dumę.  
 
      - Jesteś genialny! - zawołał anioł.  
 
      - Prawdę mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę - melancholijnie westchnął Bóg.  
 
 

To nie Bóg stworzył łzy. 
Dlaczego zatem my mielibyśmy to czynić? 
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