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  WUZETKA 
 WTZ - CENTRUM C7, KRAKÓW 

Miesięcznik 
  Nr 38, 39 -  marzec/kwiecień 2013 

         egz. 1 zł 
 

W TYM NUMERZE: 
 Kalendarium najnowszych wydarzeń  
 Rady nie od parady  
 Kącik: Przedstaw się! 
 Kącik Kulinarny  
 Granie na ekranie  
 Porcja humoru   
 Czas Relaksu 
 Serwis sportowy  
 Komputerowi Spryciarze 
 Artykuł o Ekosystemie 
 Strona dla rodziców 
 Kino na MAXA 
 Dział ogrodniczy 
 Kącik literacki 
 Z pamiętnika Magdy W. 
 Tropem Reportera Ciekawskiego 
 Jacuś radzi 
 Bądź EKO 
 Wspomnienia Świąt 
 Zdrowie i uroda 
 Hity z satelity 

          
 
         

  
 
                       Złota myśl numeru 
 

Ucz się pilnie, pracuj wiele, a osiągniesz swoje cele... 
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                  WITAMY! 
 
Mieliśmy nadzieję, że obecny numer Wuzetki będzie już wiosenny, wszak już kwiecień, ale jak jest za 
oknami sami widzicie – zima w pełni! Bądźmy szczerzy – zimy mamy już dość i chcemy cieplejszych dni. 
Ale nie zostaje nam nic innego jak cierpliwie czekać aż słońce wygra z chmurami, a tymczasem oddajcie 
się lekturze Wuzetki i choć na chwile niech Wasze myśli przeniosą się w cieplejsze rejony ;) 

  Zapraszamy do lektury;-) 
     

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

        Oraz wielce pomocna Pani E. 
Redakcja: 
Dział kulinarny: 
Ewa Sonik, Renata Buras, Jacek Furgalski 
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 
W tym numerze także: Magda Widerska, Sylwia Nowak 
Korektor: Pani E. 
 
 Artykuły w Wuzetce mają zachowaną oryginalną pisownię ich autorów.
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     KALENDARIUM 
   
  
Marzec 
 
8 marca –Dzień Kobiet   
  
10 marca – Dzień Mężczyzn  
  
11 marca – Dzień Sołtysa  
 
 15 marca – Dzień Konsumenta  
 
 19 marca – Dzień Wędkarza   
 
20 marca – Dzień Szczęścia 
 
 21 marca – Dzień zespołu Downa  
 
 22 marca – Dzień Wody  
  
24 marca – Dzień Życia  
 
27 marca – Dzień Teatru  
 
Kwiecień 
 
1 kwietnia – Prima Aprilis 
 
2 kwietnia – Dzień Świadomości Autyzmu 
 
7 kwietnia – Dzień Zdrowia 
  
10 kwietnia – Dzień Służby Zdrowia 
  
11 kwietnia – Dzień Radia 
 
12 kwietnia – Dzień Dzieci Ulicy 
 
13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
 
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych 
 
15 kwietnia – Dzień Kombatanta 
 
16 kwietnia – Dzień Sapera 
 
22 kwietnia – Dzień Ziemi 
 
28 kwietnia - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 
 
30 kwietnia – Dzień Jazzu 
 



4 
 

 

Kalendarium Jacentego 
 
8.03.2013r. Dzień kobiet   

Wszystkim kobietom składamy najpiękniejszych dni w życiu i pachnących kwiatów. 

21.03.2013r.  Niedziela  Palmowa  czyli  Męki  Pańskiej   

Świete  Trydum  Paschalne  

28.03.2013r.  Wielki czwartek  ustanowione  Eucharystii  

29.03. 2013r.  Wielki piątek śmierć  Pana  Jezusa  

30.03.2013r.  Wielka  Sobota  

31.03.2013r.  Niedziela  Wielkanocna  

1.04.2013r.  Poniedziałek  Wielkanocny  

2.04.2013r.  8 rocznica  śmierci  błogosławionego  Jana Pawła 2   

8.04.2013r.  Diś przypada  Święto Zwiastowania  Pańskie  Dzień  świętości  Życia  

 Od 21.04 do 27.04  Kwartalne dni  Modlitw  o powołania do  służby w  Kościele.  

 
 
 

  STYCZNIOWI I LUTOWI 
 „SZCZĘŚCIARZE” 

 
 
03.14 Dziedzic Barbara 
03.16 Nowak Sylwia 
03.19 Skowrońska Magdalena 
03.28 Podlaszewski Łukasz 
04.7 Wylęgły Teresa 
04.8 Stasik Michał 
04.13 Kędzior Piotr 
04.18 Jasnos Iwona 
04.21 Jagła Artur 
04.24 Buras Renata 
 
 
 
 

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:   
  
1. Nie gotuj bez  pokrywki     

Przykrywamy  garnek w  czasie  gotowania  lub  podgrzewania  potraw . Skraca  to czas  przyrządzania   
i oszczędzania  energię .  Średnica  garnka  powinna  być  o dwa  centymetry  większa  od średnicy płyty  
grzejnej. Kuchenkę  i piekarnik wyłączajmy 10  minut wcześniej.  Ciepło  piekarnika  lub  garnka  sprawi, 
 że  potrawa sama  dojdzie  

2. Wybierz taryfę dla  siebie  

Przeanalizujmy billingi  i  sprawdzamy , z  jakimi  numerami  najczęściej  łączymy się  ze  swojej  komórki. 
A potem wybierzmy taką  taryfę , która  zapewni  nam  najtańsze lub  darmowe  rozmowy  z  wybranymi  
osobami . Jeśli  wszyscy domownicy  mają  komórki ,  rozważmy rezygnację  z  telefonu  stacjonarnego.  
Zaoszczędzimy  wtedy ok. 100zł  miesięcznie . W skali  roku to aż 1200zł  

3. Upierz zamiast  kupować  

Myślimy o wymianie poduszek  na nowe ? A może  spróbować odświeżyć  stare ?  Kupno 3  poduszek to  
wydatek  ok. 300zł ?  Upranie  poduszki z pierza  w pralni , łącznie  z wymianą wsypy , kosztuje ok. 50zł  
bez  wymiany ok. 16zł . Poduchy  wypełnione sztucznym  włóknem  możemy prać  w  pralce . Koszt- to prąd, 
woda i płyn.  

Jacek Furgalski 

 

 
Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie 
byłeś,  musisz iść drogą, którą nigdy 
nie szedłeś.  
Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy 
nie miałeś, musisz robić to, czego 
nigdy nie robiłeś. 
                  
 
- Dominick Coniguliaro 
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TROPEM REPORTERA CIEKAWSKIEGO-  
CZYTAM, OGLĄDAM, WYBIERAM 

 
 

 Film dokumentalny pt. Tajna Wojna 
Dnia 6 kwietnia 2013 oglądałem film dokumentalny pt. Tajna Wojna. Film opowiada o pracy agentów 
podczas drugiej wojny światowej. Jednym z bohaterów filmu był hiszpański agent który pracował zarówno 
dla Niemców jak i Brytyjczyków, nazywał się Pujol. Jego pseudonim to: u Niemców Alaryk, u Brytyjczyków 
– Garbo. Pracując jako Alaryk przesyłał on informacje z Portugalii, gdzie kupił mape Wielkiej Brytanii  
i umieszczał na niej swoją siatkę agentów widmo, czyli nieistniejących agentów i przesyłał informacje 
Niemcom. Lecz wywiad brytyjski  połapał się o co chodzi i zaproponował współpracę na co Hiszpan się 
zgodził i w ten sam sposób wodził samego Hitlera za nos. Poprosił Niemców o książkę kodów, którą 
przekazał Brytyjczykom. Podczas lądowania Aliantów w Normandii zatrzymał Rommla pod Cale 
przekazując Niemcom, że tam nastąpi desant. A w Normandii jest dywersja za co został odznaczony 
najwyższym brytyjskim odznaczeniem. Film bardzo mnie się podobał. Można ten film zobaczyć w sobotę  
o godzinie 14.00 na kanale Polsat Play. 
          Sławek Bartyzel 

 
 

 
            KULINARIA                       

  
  

Kotlety schabowe w  krakersowej panierce 

- 2 plastry  schabu 
- 2 jajka,  15-20  krakersów,  sól, pieprz  
- 3 łyżki  bułki  tartej,  łyżka  mąki,  olej do  smażenia  
 
Przygotowanie:  

1 . Plastry schabu  myjemy, osuszamy  papierowym  ręcznikiem  i lekko  rozbijamy . Posypujemy  z obu 
stron  solą i pieprzem. 

2. Krakersy drobno rozkruszamy, a następnie  dokładnie  mieszamy z bułką tartą  i mąką.  
Jajka  rozkłócamy . 

3. Kotlety dwukrotnie  obtaczamy  najpierw  w jajku,  a  następnie  w mieszance  z krakersów i  mąki . 
Smażymy na  rozgrzanym oleju z obu  stron  na złoty kolor. 
 

Jajka  zapiekane z fetą 

- 8jajek   
- 15 dag sera feta  
- 2 łyżki masła  
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- 2 łyżki śmietany   
- kilka listków bazylii  
- sól, pieprz, keczup  

Przygotowanie: 

1 . Jajka gotujemy na twardo 6 minut. Studzimy i obieramy ze  skorupki.  Przekrawamy wzdłuż  na pół . 
Żółtka  wyjmujemy i  rozgniatamy.  
2 . Fetę rozkruszamy i mieszamy z żółtkami . Dodajemy miękkie masło i śmietanę.  Dokładnie ucieramy. 
Doprawiamy solą i pieprzem. Białka napełniamy  masą serowo- żółtkową.  
3 . Jajka zapiekamy ok.  10 minut w  piekarniku  rozgrzanym do temperatury 180 C.   
Polewamy keczupem i dekorujemy bazylią. 

Jacek Furgalski 
 
 

                                  Babeczki z owocami 
 
 
Składniki 
 
Ciasto: 
- 1/2 kost. margaryny, 
     - 1 1/2 szkl. mąki pszennej, 
     - 1/3 szkl. cukru, 
     - łyżeczka cukru waniliowego, 
     - jajko, 
     - płaska łyżeczka proszku d/p. 
      
Krem: 
     - 2/3 szkl. śmietany 30%, 
     - łyżeczka cukru pudru, 
     - owoce (maliny, jagody, poziomki, truskawki). 
  
 Babeczki są pyszne i pasują na każdą okazję:) 
 Etapy przygotowania 
  
 1. Ze składników zagnieść gładkie ciasto. Zawinąć w folię aluminiową i włożyć na pół godz do lodówki. 
Foremki do babeczek natłuścić i cienko wysypać mąką. Ciasto rozwałkować, wylepić babeczki. Piec 15 min 
w temp. 200st. Lekko przestudzić i wyjąć z foremek. 
 2. Śmietanę ubić z cukrem, ponakładać do babeczek. Udekorować owocami (mrożone rozmrozić!!). 
  
  
 

                              Deser świąteczny - Pascha 
  
  
 Składniki 
  
     - 75 dag mielonego twarogu 
     - 20 dag masła 
     - niepełna szklanka śmietanki 36% 
     - 6 żółtek 
     - 5 łyżek cukru 
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     - Cukier waniliowy 
     - 10 dag rodzynek 
     - 10 dag orzechów włoskich 
     - 5 dag migdałów 
     - 5 dag smażonej skórki pomarańczowej 
     - 50 ml rumu 
  
 Etapy przygotowania: 
  
 Żółtka utrzeć z cukrem na kogel-mogel. Masło utrzeć z twarogiem i wciąż ucierając dodawać po trochu 
pianę z żółtek i śmietanę i rum. Miksować razem 8 minut- masa musi być jednolita i gładka. Bakalie 
wymieszać z masą serową. Salaterkę wyłożyć podwójną gazą, wypełnić masą serową, owinąć, obciążyć 
deseczką. Wstawić na kilka godzin do lodówki. Przed podaniem wyłożyć paschę na półmisek i udekorować 
bakaliami i czekolada. 
 (rodzynki warto namoczyć kilka dni wcześniej w rumie) 
  
  
                                                                             Przepis wybrała: Ewa Sonik, przepisała: Renata Buras                                                 

                                                                          

 Sernik dekoracyjny 
 
Ciasto: 
-1.5 szklanki mąki  
- pół szklanki cukru 
- pół kostki masła 
- pół łyżeczki proszku do pieczenia  
- 5 łyżek mleka  
- 2 łyżki kakao 
 
Masa serowa :  
- 1 kg twarogu  
- 0.5 kostki masła 
- 6 jajek 
- łyżka mąki ziemniaczanej  
- łyżka budyniu waniliowego 
- 1.5 szklanki cukru pudru 
- cukier waniliowy  
- aromat 
- rodzynki 
- polewa czekoladowa  
- 4 łyżki startej na wiórki czekolady 
 
 
Przygotowanie:  
zagnieść wszystkie składniki na ciasto. Podzielić na dwie części - do jednej dodać kakao - i włożyć do 
zamrażarki. Ser i masło zemleć w maszynce . Do masy serowej dodać żółtka i pozostałe składniki po czym 
wszystko zmiksować. Ubić białka na sztywną pianę i delikatnie połączyć z masą serową .Do przygotowanej 
formy zetrzeć na tarce z dużymi oczkami kakaową polewę ciasta wyłożyć masę serową , a na nią zetrzeć 



9 
 

 

drugą porcję ciasta .Sernik piec ok. godziny w 180''C.Jeszcze ciepły polać polewą i posypać wiórkami 
czekoladowymi. 
                                                                  Przygotowała: Magda Skowrońska, przepisała: Magda Widerska 

 
Życzymy smacznego!!!!!         

                           

Z pamiętnika Magdy W. 
  
Oglądanie Uroczystości z wyboru papieża na stolicę piotrową w konklawe. 

Bardzo przeżyłam te uroczystości z wyboru Papieża na stolicę Piotrową w Watykanie. Czekałam kiedy 
wyjdzie biały dym z kominka, ale najpierw był czarny a potem biały, a to ogłosiło że jest wybrany nowy 
Papież. Było 115 biskupów na wyborze konklawe i byłam strasznie niecierpliwa na wybór kto będzie 
wybrany, może będzie Polak a może Papież czarnoskóry? Ale super że jest wybrany Franciszek  
a wcześniej był Benedykt XVI, był fajnym Papieżem, ale cóż zdrowie mu nie dopisywało i był w starszym 
wieku. 

      

                                      Moja praca na Warsztatach  

Moja praca na warsztatach nawet idzie mi dobrze, oby tak dalej. Myślę że będzie mi coraz lepiej szło. 
Teraz jestem w pracowni komputerowo - dydaktycznej , uczę się liczyć  i rozwiązywać różne testy  
z różnego działu oraz zadania matematyczne. Pracuje też na komputerze.        

 

W pracowni u Pani Basi 

W pracowni u Pani Basi było fajnie cieszę się że mogłam robić ciasta na różne okazje i uroczystości  
a także czasami gotowałam np. kisiele oraz piekłam pierniczki i dekorowałam wiórkami kokosowymi  
i lukrem . 

Magda W. 

                 Przedstaw się!  

W kąciku „Przedstaw się” zaprezentuje się nam nowy uczestnik WTZ – Daniel! 
Witamy go serdecznie i mamy nadzieję, że będzie się czuł dobrze i swobodnie 
wśród nas.  

„Lubie warsztaty, lubie sport, grać w piłke, biegi narciarskie, skoki narciarskie, 

kolaże rowerowy. Bede oglodał mecz Polska – San Marino. „ 

Daniel 
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Bądź EKO! 

 

 

 

 

 

Temat: Elektroodpady nie do kosza! 

 

Tym terminem określa się zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, które działały na prąd lub  
na baterie. Są one niebezpieczne dla środowiska. Obecnie zbieramy w Polsce 3,6 kg elektroodpadów  
w przeliczeniu na mieszkańca na rok. Dyrektywy unijne zalecają zbiórkę na poziomie minimum 4 kg na 
osobę. 

Możemy wyróżnić następujące elektrośmieci: 

1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD takie jak: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki 
 do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne, klimatyzatory  
i wentylatory. 

2. Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, 
frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, 
golarki, zegarki, wagi. 

3. Sprzęt teleinformatyczny  i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, 
kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne – tradycyjne i komórkowe. 

4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, wideo, DVD, sprzęt 
hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne. 

5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole. 
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do obróbki 

drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki. 
7. Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry wideo, 

kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty  
na żetony. 

8. Przyrządy medyczne: sprzęt do dializoterapii, radioterapii, badań kardiologicznych, wentylacji 
płuc, zamrażarki laboratoryjne, testery płodności i inne elektryczne urządzenia medyczne. 

9. Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe  
i panele kontrolne. 

10. Automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz bankomaty. 
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JAK SIĘ POZBYĆ 

Za wyrzucenie ich do śmietnika lub pozostawienie obok grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych. 

Kierując się prawem i sumieniem ekologicznym, możesz się pozbyć elektrosmieci na cztery sposoby: 

 Oddać do sklepu w momencie zakupu nowego sprzętu tego samego typu. Kupując np. nowy 
telewizor, mikser lub lodówkę możesz pozostawić stare urządzenie. 

 Odwieźć do gminnego punktu zbierania elektryczności. Adres takiego punktu dostaniesz  
w swoim urzędzie gminy lub znajdziesz na jego stronie internetowej. Możesz tam odwieźć 
dowolną ilość elektroodpadów. 

 Zostawić w serwisie zajmującym się naprawą zepsutych urządzeń, ale tylko gdy okaże się,  
że koszt naprawy jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy czynności serwisowe  
są nieskuteczne. 

 Oddać sprzęt, nie ruszając się z domu. Wystarczy zadzwonić do specjalistycznej firmy, która 
nieodpłatnie, lub za uzgodnioną niewielką kwotę, odbierze zużyte urządzenia. Kontakt do takiej 
firmy znajdziesz np. na stronie www.decydujesz.pl 

 

Pamiętaj, że urządzenie, które w chwili zakupu wydaje ci się niezbędne, za jakiś czas się zużyje.  
Jeśli zepsutego sprzętu nie da się naprawić lub urządzenie szybko stało się bardzo nienowoczesne, 
będziesz się chciał go pozbyć, jak każdego innego śmiecia. Wówczas staniesz przed problemem zarówno 
finansowym (znów trzeba kupić nowy model), jak i logistycznym – gdzie grata, który zawiera toksyczne 
substancje, wyrzucić. Dlatego zawsze wybieraj sprzęt naprawdę dobrej jakości  
i z długim okresem gwarancji. Upewnij się również, czy jest to model energooszczędny i przede 
wszystkim pomyśl, czy jest ci naprawdę potrzebny. 

                           Autor: Pan A. 

 

                       ZDROWIE I URODA 
       
      Dbamy o zdrowie 

1 Nawilżamy gardło  zwiększymy odporność  śluzówki na  bakterie  
Przygotuj płukankę z szałwii,  rumianku i nagietka -  zmniejszy przekrwienie  śluzówki , szybko  
złagodzi ból przy  przełykaniu i nieprzyjemne  pieczenie . W filiżance wymieszaj  po  łyżce  ziół .  
Dwie  łyżeczki  mieszanki zalej  szklanką  wrzątku, zaparzaj pod  przykryciem 20 minut, przecedż . 
Płucz gardło 3 razy  dziennie.  

2 Mieszanki , które zwalczą stan podgorączkowy  stosujemy napary z ziół :  Z kwiatu lipy . Gotową  
herbatę  kupisz  w każdej aptece . Popijaj  ją prze  cały  dzień – znakomicie  rozgrzewa,  działa  
bakteriobójczo . Możesz  dodać  do  niej  odrobinę  soku  malinowego,  który  zwiększa  
właściwości napotne  lipy  i też  pomaga  zwalczać  gorączkę .  

Z czarnego bzu .  Dwie  łyżki  stołowe suszonych  owoców  { mieszankę  kupisz  w aptece  lub  sklepie 
zielaskim  }  zalej  wrzątkiem , przykryj i parz  pod  przykryciem  przez około 15 minut . Przecedź. Pij 
2-3  filiżanki dziennie . Taka  herbatka  pozwoli ci się  wypocić,  obniży  temperaturę, pomoże  
zwalczyć kaszel . 

 
                                       Jacek Furgalski  
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 CZAS RELAKSU 
 

W poprzednim numerze zadaniem konkursowym były rebusy. 
Spośród Waszych zgłoszeń wylosowani zwycięzcy to: Krzysztof Suchecki. 
 

   GRATULUJEMY!!!! 
 

W tym numerze krzyżówka motoryzacyjna. 
 Czekamy na Wasze rozwiązania!!! 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
                Nie zapomnijcie podpisywać swoich rozwiązań! 
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         KOMPUTEROWI SPRYCIARZE 

CCleaner (Crap Cleaner) to bezpłatna aplikacja przeznaczona do optymalizacji i usuwania z systemu 
zbędnych plików pozostawionych po codziennej pracy z komputerem przez różnego typu aplikacje. Dzięki 
tym funkcjom program postrzegany jest jako jedno z najlepszych narzędzi do ochrony prywatności. 

Aplikacja umożliwia, za pomocą jednego kliknięcia, wyczyszczenie pozostałości po surfowaniu  
w Internecie w tym listy odwiedzanych stron internetowych i pobieranych plików, ciasteczek (cookies) 
oraz tymczasowych plików internetowych. Ponadto CCleaner pozwala na opróżnienie zawartości kosza, 
systemowego schowka, listy ostatnio uruchamianych programów, listy ostatnio otwieranych dokumentów 
(także w poszczególnych aplikacjach) oraz wielu innych... 

CCleaner oferuje również kilka innych przydatnych funkcji. Wśród nich możliwość zarządzania 
programami uruchamianymi wraz ze startem systemu oraz optymalizowanie jego pracy dzięki usuwaniu 
tymczasowych plików i wyszukiwaniu potencjalnych problemów w rejestrze. Dodatkowo w module 
narzędzia udostępniono również możliwość odinstalowywania programów z systemu. 

Główne funkcje programu 

System Windows oraz przeglądarki Internet Explorer i Firefox 

1. kasowanie tymczasowych plików internetowych 
2. czyszczenie historii odwiedzanych stron 
3. usuwanie ciasteczek (cookies) 
4. usuwanie ukrytych plików Index.dat 
5. czyszczenie lokalizacji ostatnio pobieranego pliku (Internet Explorer) 
6. czyszczenie zawartości kosza 
7. czyszczenie zawartości schowka systemowego 
8. usuwanie plików tymczasowych *.tmp 
9. usuwanie plików raportów *log 
10. czyszczenie listy ostatnio otwieranych dokumentów (w Menu Start) 
11. czyszczenie listy ostatnio uruchamianych programów (w Menu Start) 
12. czyszczenie historii Pomocnika Wyszukiwania Windows XP 
13. usuwanie zrzutów pamięci po zawieszeniu systemów 
14. inne... 

Aplikacje 

Program umożliwia czyszczenie listy otwieranych plików w programach wykorzystujących standardowe 
komponenty Windows, a także kasowanie ich plików tymczasowych. 

M.in. Firefox, Opera, Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, Microsoft Office, Nero, 
Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip i wielu innych... 

Rejestr 

Wyszukiwanie potencjalnych problemów w zakresie 

1. brakujących plików współdzielonych DLL 
2. nieprawidłowych rozszerzeń plików 
3. problemów z kontrolkami ActiveX i klasami 



14 
 

 

4. programów 
5. czcionek 
6. ścieżek dostępu do programów 
7. plików pomocy 
8. instalatora 
9. przestarzałego oprogramowania 
10. aplikacji uruchamianych podczas startu systemu 
11. błędne skróty w Menu Start i na Pulpicie 
12. innych... 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                          Źródło: Internet, Przygotował: Rafał Wach 
 
GRANIE NA EKRANIE 

  
Opis gry Online Football Manager:  
Online Football Manager – Dobrze więc trafiłeś! OFM jest darmową grą internetową , w której 
przejmujesz zadania menedżera i trenera swojej wirtualnej drużyny piłkarskiej. Ty jesteś szefem, 
podejmujesz wszystkie decyzje, tak aby doprowadzić swój zespół do sukcesu sportowego  
i ekonomicznego – witamy zatem w fantastycznym świecie OFM! 
Gra w całości funkcjonuje w internecie i nie musisz jej instalować. Codziennie możesz poświęcać się 
swoim czynnościom menedżerskim. Każdy menedżer sam decyduje, ile czasu poświęca na zarządzanie: czy 
trwa to 5 minut czy też godzinami szlifuje nowe strategie. Każdej nocy odbywają się rozliczenia 
rozgrywek a następnego dnia rano rośnie napięcie: czy nowy napastnik zdobył gola? Czy wybrana technika 
okazała się właściwa? Ilu kibiców przyszło na stadion? Już wkrótce się dowiesz! Po prostu kliknij 
zarejestruj się i ruszamy! 
Drużyna: 
Żeby doprowadzić Twoją drużynę do zdobycia tytułu, potrzebujesz sporo inteligencji i taktycznego 
myślenia, chcąc zdobywać dobrych graczy i wspierać prawdziwe młode talenty. 
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Taktyka:  
Wybierz właściwą taktykę, jak np. 4-4-2, 4-3-3 itp., posiadanie piłki, ofensywa czy kontra. Lepiej walczyć 
czy raczej grać ostrożnie? 
Finanse:  
Możesz porównać Twoje wpływy i wydatki. Wybierz odpowiedniego sponsora! 
Stadion:  
Rozbudowa stadionu, powiększenie liczby miejsc siedzących i stojących z zadaszeniem. Ważne jest, abyś 
dobrze przemyślał strategię odnoście ceny biletów wstępu! 
Młodzieżówka:  
Wybierz sobie parę talentów spośród amatorów, których z czasem będziesz mógł wprowadzić do swojej 
kadry. 
Puchar-OFM W OFM szczególnie ciekawe są mecze pucharowe. Tu w każdym z 32 krajów trafiają na 
siebie zespoły z wyższych lig w bezpośrednich pojedynkach! 
FunCups Organizuj własne puchary i ligi oraz rozgrywaj pojedynki o sławę, trofea i nagrody z innymi 
menedżerami i przyjaciółmi. 
Statystyki:  
W dziale statystyk możesz przyglądnąć się tabelom, strzelcom, wynikom z innych lig. 
 
                                                                                                        Źródło: Internet 
                                                                                                       Przygotował  Łukasz Podlaszewski 
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HUMOR 
 

Żona do męża informatyka: 
 - Poznajesz człowieka na fotografii? 

 - Tak 
 - Ok, dzisiaj o 15 odbierzesz go z przedszkola. 

 
X 
 

Adwokat pyta swojego klienta: 
 - Dlaczego chce się pan rozwieść? 

 - Bo moja żona cały czas szwenda się po knajpach! 
 - Czy to znaczy, że pije? 
 - Nie, łazi tam za mną! 

 
X 
 

Sędzia do oskarżonego: 
 - Czy przyznaje się pan do winy? 

 - Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy i zeznania świadków przekonały mnie, że jestem niewinny. 
                                                                      
                                                                                                                               Marcin  J. 
 
 

Wraca żona  do domu i mówi do  męża :   
- Kochany,  spotkałam  się dziś  na  skrzyżowaniu z Baśką  .  

– A co  mnie  obchodzą  wasze   babskie  sprawy ?  
– OK., ale  blacharz mówi, że  auto  będzie  dopiero  za  dwa  tygodnie. 

X 
 

Na 80 urodziny  Jasio  kupił  aparat słuchowy  głuchej  babci.  
Miesiąc   póżniej  wnuk  pyta :  

- Kochana  babciu , jak  działa  twój  aparat  słuchowy? 

- Bardzo  dobrze , Jasiu.  Dzięki tobie  już  trzy razy   zmieniłam  testament 
 

                                                                                         Jacek Furgalski 
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Nasze wspomnienia świąt: 
  
MOJE ŚWIĘTA były takie 

Przed świętami było przygotowanie pracy domowej 
między innymi poukładanie w szawkach ubrań 
sprzątanie mieszkania,  chodzenie po zakupy 
na zbliżające się święta Wielkanocne 
przed zbliżającymi się świętami 
poukładanie swoich spraw duchowych 
chodzenie do Kościoła na uroczystości 
przed zbliżającymi się świętem Wielkanocnym 
uczestniczenie w tychże uroczystościach 
związanych z nadejściem JEZUSA CHRYSTUSA 
cierpieniem i zmartwychwstania Pana Jezusa 
resztę czasu spędziłem na odwiedzinach u mojej siostry 
i spędzeniem czasu w jej rodzinnym gronie 
i świąteczne spożywanie dobrych jedzeń u nich 
                                                                                                     Krzysztof Rogala 
   
Moje święta wielkanocne 
Moje święta wielkanocne były trochę dobre i trochę złe.  Widziałam się z moją siostrą, było super. Miałam 
bardzo dobre placki tzn: sernik , biszkopt z galaretką, 
 
2 pierniki i 2 babki piaskowe. 
 
                                                                                                                                 Magda Widerska 

  

Święta spędziłam fajnie, sympatycznie. Byłam u babci w drugi dzień świąt, w pierwszy dzień świąt 
siedziałam w domu z rodziną i byłam w domu, byłam zlana woda i tyle. 
                     Sylwia Nowak 

 

 

 

                  Śmigus Dyngus 
 

Śmigus dyngus w tradycji to dzień w którym mężczyzna oblewał wodą niezamężne kobiety.  
Obecnie polewanie woda jest popularne pośród wszystkich stanów, czyli polewają się dzieci i dorośli 
mając przy tym wiele zabawy. Najdelikatniejszy sposób polewania to zamoczenie palców w wodzie  
i symboliczne pokropienie bliskich 

                                                    Łukasz Zięba 
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KĄCIK LITERACKI 

Było to bardzo dawno temu, gdy na świecie żyły stworzenia podobne do dinozaurów. Te stworzenia 
mieszkały wśród gór, które były porośnięte różnego rodzaju roślinnością, ta roślinność z wyglądu 
przypominała bardzo porosty niż rośliny które porastały nie tylko z drzewa ale też góry.  Bo to właśnie 
wśród górzystych terenów zamieszkiwały te dinozaury.  Chociaż bardziej  przypominały wielkie i kudłate 
niedźwiedzie, żyły sobie dość spokojnie. Jedne fruwały w powietrzu, a natomiast inne chodziły po górach 
lub pełzały po trawie. Faktycznie z wyglądu były jak misie, ale jednak były to groźne drapieżniki.  
Ich wygląd  mógł budzić zdziwienie, bo ich skóra migotała różnymi kolorami: a to na niebiesko z zielonymi 
paskami przechodzącymi w żółto pomarańczowe kropki. A te co pełzały mogły nagle zniknąć pomiędzy 
skałami lub zawisnąć pomiędzy drzewami i upodobnić sie do rośliny. Pewnego dnia wśród nich pojawiło się 
inne stworzenie bardzo podobne do nich – dinozaurów. Było od nich dużo większe i bardziej kolorowe.   
Z wyglądu też przypominało dużego i kudłatego niedźwiedzia, bo jak i one chodził na czterech nogach. 
Tyle tylko ze miał ogon i wielkie skrzydła. Był bardzo miły na  początku i przyjazny. Nie wiadomo dlaczego 
pewnego dnia zaczęły ze sobą walczyć. A że miały czym walczyć to było bardzo ostro. W ruch poszły nie 
tylko pazury i zęby ale tez pazurki i skrzydełka. Walka była bardzo zacięta i walczyły różnymi sposobami. 
Jedne walczyły przy pomocy ogonów a to podnosiły je do góry i wymachiwały na wszystkie strony. A hałas 
był taki jakby pioruny trzaskały o ziemie i bił też z ich długich ogonów taki blask bo ustawiały je pod 
słońce. A te które pełzały miały inną metodę. Podnosiły się i wystawiały swoje brzuszki do słońca. To od 
tych łusek odbijało sie światło i oślepiało przeciwników. Walka trwała w najlepsze i poniektóre z nich 
potrafiły ziać ogniem i razić inne błyskawicami. A niektóre mogły tak nagle dmuchnąć przez nos, że z ich 
otworów nosowych wydobywała sie para i czarnych trujący dym. Pod wypływem tego trującego dymu 
większość tych stworzeń zamieniała sie w kamień. Ale nie wszystkie zwierzęta zostały zamienione  
w kamienne i posągi. Na szczęście efekt był krótko trwały, bo jak słońce zaświeciło to oni odtajali. I 
okazało sie że to były dalej dinozaury, ale jakieś takie zmienione. Były bardziej radosne, szczęśliwe i jak 
to bywa wcale nie były takie groźne. Były zdziwione bo ten największy „dinuś” okazał sie małym elfem. 
Pogodzili się i żyły ze sobą jeszcze bardzo długo.  

                                                                           Przygotowała: Monika Piszczek, przepisała: Sylwia Nowak                                    
                  

                   Artykuł o Ekosystemie 

Ekosystemem może być jeden dąb, ale i cały olbrzymi las. Pogoda i klimat mają 
wielki wpływ na każdy ekosystem, ale nie tylko warunki  naturalne oddziałują na ekosystemy. Działalność 
człowieka i postęp cywilizacji  zmuszają przyrodę do przystosowania sie do życia w nowych warunkach. 
Rośliny i zwierzęta tworzące  łańcuch pokarmowy są od siebie zależne. Wyginięcie choćby jednego 
gatunku może zniszczyć cały łańcuch pokarmowy. Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii. 
Populacje roślinne  
i zwierzęce połączone wielorakimi zależnościami wraz ze środowiskiem nieożywionym, w którym żyją. 
Termin ten został utworzony przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansley'a w 1935 roku jako skrót od 
angielskich słów ecological system. 
Na ekosystem składają się dwa składniki: 
- biocenoza - czyli ogół gatunków występujących na danym obszarze; oraz 
- biotop - czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda,  
powietrze (środowisko zewnętrzne) 
Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. 

Sylwia Nowak 
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                    Hity z Satelity 

 

Dziś prezentujemy nazwiska artystów których poleca nam Andrzej Ciepiela! 

Chiristina Aguliera (Christina Aguilera) 
madona (Madonna) 
selidion  (Celine Dion) 
saraochkono  (Sarah Connor) 
ewa baton (?) 
slowin beston (Sophie Ellis Bextor) 
papa denc (Papa Dance) 
kateryan i grlinit (Katy Ryan) 
kasia kowalska  
formacja nie zywych saobuw  
olego klepasz (Olek Klepacz) 
zanet jakson (Janet Jackson) 
wydara karpien dzien (Szymon Wydra, Carpe Diem) 
ajkon (Akon) 
ajkleri (R Kelly) 
stachurski  
kasia cerekificka 
andzej piaseczny  
anastezja (Anastacia) 
edyta górniak  
modertokink (Modern Talking) 
robin wilian na soson (Robin Wiliams)                                         
                                                                                          Przygotowali: Andrzej Ciepiela i Sylwia Nowak 

 

KĄCIK OGRODNICZY 
 

Okres przedwiośnia sygnalizuje koniec zimy i zapowiada zmiany w świecie przyrody – nadejście 
wiosny. Jest to także czas, w którym trzeba zacząć myśleć o pierwszych pracach w ogrodzie jak 
sprzątanie oraz przycinanie krzewów. 

Przedtem jednak warto jeszcze sprawdzić stan naszych narzędzi ogrodowych po długiej, wilgotnej  
i mroźnej zimie. Dobrze jest dokładnie oczyścić i naostrzyć wszystkie noże i ostrza do cięcia, 
zabezpieczyć urządzenia przed korozją, sprawdzić zbiorniki na paliwo i olej, filtry. Warto również,  
w razie wątpliwości, zasięgnąć porady w autoryzowanych punktach serwisowych, by sprzęt ogrodowy był 
sprawny i gotowy do pracy w nowym sezonie. 
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Porządkowanie terenu w ogrodzie i wokół domu 

Topniejący śnieg odsłania ogród – to pewnego rodzaju ”chwila prawdy”, kiedy możemy sprawdzić stan 
roślinności i trawnika oraz zaplanować kolejność prac. Ten początkowy etap jest zawsze taki sam – 
trzeba przede wszystkim posprzątać i uporządkować teren. Trawniki należy dokładnie wygrabić, by 
usunąć powstały pod śniegiem mech, mokre liście i warstwę tzw. filcu. Suche liście i innego rodzaju 
drobne szczątki roślinne można usunąć za pomocą grabi, ale można również do tego celu wykorzystać 
dmuchawę do liści – jest to sposób szybszy i mniej męczący, a przede wszystkim bardziej efektywny  
w trudniej dostępnych miejscach, na ścieżkach, podjazdach czy strefie wokół domu. 

Dmuchawa Honda HHB 25E jest pierwszą na świecie, w której tradycyjny silnik dwusuwowy zastąpiony 
został miniaturowym czterosuwowym GX 25 o mocy 1KM. Dzięki temu to urządzenie ogrodowe jest lekkie 
(4,5 kg), ciche podczas pracy i, ze względu na obniżony poziom emisji spalin, przyjazny dla domowników, 
sąsiadów i środowiska naturalnego. Poręczna dmuchawa jest przydatna do różnych czynności – wiosną  
i latem ułatwia sprzątanie liści, ściętych końcówek krzewów, skoszonej trawy, a zimą – może być 
wykorzystana do zdmuchiwania cienkiej warstwy śniegu. 

Krzysztof Rogala 

      SERWIS SPORTOWY 

 
W niedziele oglądałem biegi narciarskie. Bieg na 19 kilometrów. Justyna Kowalczyk biegła i wygrała. Podobały 
mi się biegi narciarskie. Justyna Kowalczyk stanęła na podium. 

Krzysztof Suchecki 

 

W niedziele oglądałem skoki narciarskie, konkurs indywidualny. Podobały mi się skoki narciarskie.  

Krzysztof Suchecki 

W sobotę oglądałem skoki narciarskie – konkurs drużynowy. Podobały mi się skoki narciarskie. 

W sobotę oglądałem biegi narciarskie. Justyna Kowalczyk biegła była piąta. Podobały mi się biegi narciarskie. 

Krzysztof  Suchecki 

 

Znamy już półfinalistów Ligi Mistrzów 

 

 

Do półfinału awansowały zespoły Realu Madryt, FC Barcelony, Borussi Dortmund i Bayernu 
Monachium, czyli dwaj przedstawiciele ligi niemieckiej i dwaj przedstawiciele ligi hiszpańskiej.  
 
Kto z kim zagra dowiemy się niebawem, w każdym razie mecze zapowiadają się pasjonująco. 
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Napastnik Borussii Dortmund Robert Lewandowski, z dorobkiem sześciu bramek, zajmuje czwarte 
miejsce na liście najlepszych strzelców w obecnym sezonie Ligi Mistrzów.  

Prowadzi Cristiano Ronaldo - piłkarz Realu Madryt ma na koncie 11 trafień. 
Polski napastnik we wtorek zdobył gola w wygranym 3:2 rewanżowym meczu ćwierćfinału LM z Malagą.  
W klasyfikacji strzelców między nim i Ronaldo jest jeszcze dwóch piłkarzy - Lionel Messi i Burak Yilmaz, 
który zdobyli po osiem bramek. Turek z Galatasaray Stambuł nie poprawi już swojego dorobku, jego 
zespół odpadł w ćwierćfinale po meczach z Realem. 
 
Czołówka klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów: 
 
11 goli - Cristiano Ronaldo (Real Madryt) 
8 - Lionel Messi (FC Barcelona) 
Burak Yilmaz (Galatasaray Stambuł) 
6 - Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) 
5 - Thomas Mueller (Bayern Monachium) 
Oscar (Chelsea) 
Jonas (Valencia) 
Ezequiel Lavezzi (Paris Saint Germain) 
Alan (SC Braga) 

Przygotował: Rafał Wach 

                      KINO NA MAXA 

 

„Obława” to polski wojenny thriller z 2012 roku w reżyserii Marcina 
Krzyształowicza, który jest także autorem scenariusza. Za produkcję 
odpowiadają Krzysztof Grudziński i Małgorzata Jurczak. Obraz był 
nominowany do Złotych Lwów na 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych   
w Gdyni. Autorem zdjęć jest Arkadiusz Tomiak, scenografię opracował 
Grzegorz Skawiński, za kostiumy odpowiedzialna jest Magdalena J. 
Rutkiewicz, a za montaż Wojciech Mrówczyński. Akcja „Obławy” rozgrywa   
się podczas II wojny światowej. W mrocznych czasach losy dwóch 
mężczyzn i dwóch kobiet splączą się w nieprzewidywalnej intrydze,   
w której każda postać skrywa mroczną tajemnicę, a zdrada objawi 
wszystkie swoje zaskakujące oblicza. „Obława" to opowieść o zdradzie   
i zemście, o winie, karze, poczuciu honoru i wierności. Nie ma tu martyrologicznego patosu i pomnikowego 
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bohaterstwa. Są za to krwiste postaci i mocna intryga. Film Marcina Krzyształowicza to z jednej strony 
partyzancka ballada, pokazująca prawdziwą twarz okupacji, a z drugiej wstrząsający wojenny thriller. 
Jego głównym bohaterem jest kapral Wydra, żołnierz partyzanckiego oddziału, który zmaga się nie tylko 
z Niemcami i polskimi zdrajcami, ale także z własną przeszłością. Główni bohaterowie „Obławy” są splątani 
siatką zależności Są to kapral Wydra (Marcin Dorociński), konfident Kondolewicz (Maciej Stuhr), żona 
Kondolewicza (Sonia Bohosiewicz), sanitariuszka Pestka (Weronika Rosati) i porucznik Mak (Andrzej 
Zieliński).       

Źródło: wp.pl, przygotował: Rafał Wach                    

 
A TERAZ DRODZY UCZESTNICY CZAS DLA WASZYCH RODZICÓW 

 
 

                     STRONA DLA RODZICÓW 
 

 

– Niepełnosprawność nie jest w Polsce zjawiskiem marginalnym. W naszym kraju żyje 5,5 mln osób 
niepełnosprawnych, w tym setki tysięcy dzieci. Za statystykami kryją się jednak konkretni ludzie, 
autentyczne historie, prawdziwe życie – mówi Agata Janiszewska z fundacji "Promyk Słońca". 
Organizacja prowadzi właśnie konkurs, w którym biorą udział blogi rodziców niepełnosprawnych dzieci. –
 Chcemy pokazać, że życie z niepełnosprawnym dzieckiem może stanowić i stanowi źródło radości, wielkie 
wzbogacenie, a nawet dar, nie jest wypełnione wyłącznie smutkiem, trudem i chorobą. Nie musi oznaczać 
też całkowitej rezygnacji z własnych planów. 
 
Jak przyznaje w rozmowie z „naTemat” Agata Janiszewska, blogi obalają wiele stereotypów dotyczących 
rodzicielstwa. Jakich?  
1. Chorymi dziećmi opiekują się tylko matki 
Wielu ojców po tym, jak dowiaduje się, że ich dziecko jest chore, decyduje się odejść od matek. 
Przywoływanie tych statystyk prowadzi do tego, że ojcowie bardzo często są w rozmowach  
o niepełnosprawnych dzieciach pomijani. Tymczasem, są też tacy, jak autor bloga ojcieckarmiący.blox.pl.  
 
Jego syn, którego we wpisach nazywa pieszczotliwie King Kongiem, jest chory na autyzm. We wpisach 
autor opisuje, na czym w praktyce polega autyzm, jak radzi sobie z codziennymi czynnościami i jak 
naprawdę funkcjonują takie dzieci.  

„Ostatnio skasowali nam nasz przystanek. Co tam nasz, właściwie można powiedzieć, że skasowali osobisty 
przystanek King Konga, do którego ten przywykł był i się doń przywiązał. King Kongowi było to nie w smak, 
ale nie robił scen. Trudno, trzeba to trzeba, chodzimy na przystanek inny. Ojciec po raz kolejny odkrył, 
że okoliczności przyrody są świetną okazją do nauki. Zmieniliśmy przystanek początkowy, dlaczego nie 
zmienić końcowego? W drodze z przedszkola zazwyczaj i tak stoimy w korku, to dlaczego nie przejść się 
na przystanek w kolejności drugi? No to idziemy, po wiadukcie, przez tunel i mijamy tkwiące w korku 
autobusy. Kiedyś by to nie przeszło. „ 
 
Synem zajmuje się także ojciec Szymona, bohatera bloga "W Stronę Precla". Jego mama opisuje, jak 
ojciec rezygnuje z pracy, by zajmować się synem z zespołem SMA, gotuje mu zupy, odprowadza do 
przedszkola. "Ostatnio Szymon zapytany co by zrobił bez Taty. Odpowiedział krótko: umarłbym" –
 napisała autorka bloga w Dzień Ojca.  
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2. Potrzebują współczucia, chcą, by ich traktować inaczej niż pozostałych rodziców. 
"Kiedyś o niepełnosprawnych osobach myślałam sobie, aż wstyd się przyznać: ojej, ale są biedne, tylu 
czynności nie potrafią wykonać" – napisała autorka bloga Zoszka - Radoszka, którego bohaterką jest 
trzyletnia Zosia, chora na Mózgowe Porażenie Dziecięce. "Niesamowite jak bardzo może zmienić się 
spojrzenie na niektóre sprawy. To co kiedyś wydawało mi się ułomnością, teraz postrzegam przez pryzmat 
dumy, bo wiem, ile wysiłku kosztuje zdobycie najmniejszej umiejętności. Kiedyś zastanawiałam się jakim 
człowiekiem będzie Zoszka jak dorośnie, teraz marzę o tym, by potrafiła zrobić kilka kroczków z czyjąś 
pomocą czy trochę więcej rozumiała. Niezła zmiana w nakreślaniu marzeń ;) Zosia, coś co powinno 
byćzupełnie naturalne, zdobywa ciężką, mozolną pracą. Mocno wierzę w to, że kiedyś dojdziemy do tego 
radosnego momentu ćwiczenia pierwszych kroczków. I brawa też będą, a jak".  
 
Rodzice Franka, mają też inne, poza dumą wyjaśnienia. "Jeśli ktoś spyta mnie tu, czego potrzeba 
Franiowi, odpowiem: NICZEGO. Jeśli ktoś zapyta, czy może coś podarować mu na Dzień Dziecka, powiem 
NIE. A na urodziny? ZABRANIAM!" – napisali na blogu. "Dlaczego? Wygląda na to, że dzieciom 
niepełnosprawnym, których rodzice prowadzą blogi, nie wolno niczego dawać w prezencie. Bo jeśli napiszę: 
Franiowi przydałoby się X, ale nie stać na to i jeśli ktoś by tę rzecz przysłał, to mogę zostać oskarżona  
o prowadzenie nielegalnej zbiórki publicznej bez pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych!".  
 
3. Są zgorzkniali, pozbawieni optymizmu, izolują się od otoczenia 
"Nasza historia gdzieś tu zatacza koło. Wracamy do punktu, w którym ojciec uznał, że teraz nie będzie 
już normalnie. I miał ojciec w jakimś sensie rację. Stanęły przed nami zastępy nowych wrażeń.  
Nie starczyło odwagi by iść z nimi na wojnę, więc się dostosowaliśmy i stało się... normalniej. Co by nie 
mówić udało się znaleźć drogę tak ekscytującą jakiej w życiu się nie spodziewaliśmy. I ta cudowna 
świadomość świadomego bycia. Nie ma nic piękniejszego. Zresztą być może tkwimy w przepięknej ułudzie. 
No cóż, wtedy trudno. 
-Tato, czy ja jestem jakiś dziwny? 
(...) 
Nie, syneczku, Ty jesteś... oryginalny. 
A dlaczego? 
Bo wszystko co oryginalne, jest lepsze: jeansy, dolary, kompakty... - Ty też... 
(kabaret Ani Mru Mru)" – napisał autor bloga "Ojciec Karmiący".  
 
"Wszystko zależy od tego jaki sobie obierzemy cel. Kiedyś koleżanka, też mająca córkę niepełnosprawną, 
powiedziała mi że jeżeli dziecko jest szczęśliwe a ona ma świadomość że robi dla niego wszystko co 
można to nie ma powodu się stresować tym czego osiągnąć się nie da, pewnych rzeczy po prostu nie da się 
przeskoczyć i tyle. I to jest fajna i zdrowa filozofia" – wyjaśnia z kolei autorka bloga o niepełnosprawnej 
Julii. 
 
A autorka dziennika anielinka.blox.pl podsumowuje: "Zapewne ktoś nie jest w stanie zrozumieć, że chore 
dziecko jest takim samym błogosławieństwem i radością dla rodziny jak zdrowe. Można być szczęśliwym 
cierpiąc, to takie niepojęte! Ba! Można nawet wcale nie cierpieć z powodu choroby czy 
niepełnosprawności, to dopiero nie do pojęcia!" 
 
Podobnych historii na blogach można znaleźć dziesiątki. Więcej historii znajduje się na stronie Fundacji 
"Promyk Słońca", gdzie można głosować na blogi rodziców niepełnosprawnych dzieci. Blog, który otrzyma 
najwięcej kliknięć, wygra wakacje dla całej rodziny. 
                                                                                                                                  Źródło:Internet 


