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   WUZETKA 
WTZ - CENTRUM C7, KRAKÓW 
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Złota myśl numeru 

„Czy jeszcze pamiętasz, że zostałeś stworzony do radości?” 

 

Phil Bosmans 
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Witajcie! 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Wuzetki. Nadchodzi czas urlopu i chyba 

wszyscy nie możemy się już go doczekać. W numerze kilka rad dla podróżujących! 

 
                                                                  Zapraszamy;-) 
   

                                                      Redaktor naczelny numeru 
                                                                               Pan Rafał   

 
 

 

 

 

Kalendarium 
 

 

Ważne daty w lipcu: 
1410   - Wielkie zwycięstwo wojsk polsko-litewsko-ruskich nad Krzyżakami pod Grunwaldem. 

1910   - W Krakowie na placu Jana Matejki odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika 

Grunwaldzkiego w 500. rocznicę zwycięskiej bitwy z Krzyżakami. 

1997   - Prezydent RP podpisał Konstytucję III Rzeczpospolitej, która weszła w życie  

17 października 1997. 

1900   - Henryk Sienkiewicz otrzymał w darze od społeczeństwa polskiego majątek Oblęgorek pod 

            Kielcami. W 1900 pisarz obchodził jubileusz 25-lecia pracy literackiej. 

1995   - W Gorzeniu Górnym koło Wadowic zostało otwarte Muzeum im. Emila Zegadłowicza. 

1954   - W Skawinie rozpoczęła prace huta aluminium. 

1897   - W Warszawie rozpoczęło działalność pogotowie ratunkowe. 

1963   - USA i ZSRR parafowały układ w sprawie zakazu prób z bronią nuklearną. 

1992   - W Kaliszu utworzono Wielkopolski Bank Rolny S.A. - pierwszy prywatny bank rolny  

w Polsce. 

1400   - Król Władysław Jagiełło zainaugurował działalność odnowionej Akademii Krakowskiej  

(od 1815 Uniwersytet Jagielloński). 

1955   - Została utworzona Akademia Rolnicza w Krakowie. 

 

Ważne daty w sierpniu: 

1 sierpnia Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 

15 sierpnia  Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

31 sierpnia  Dzień Solidarności i Wolności 

1964   Rozpoczęła się wojna amerykańsko-wietnamska, która trwała do stycznia 1973. 

1977   W Warszawskich Zakładach Telewizyjnych wyprodukowano pierwszy telewizor do odbioru 

programu w kolorze. 

1920   Rozpoczyna się bitwa warszawska, decydująca o losach wojny polsko - bolszewickiej. 

1891   T. Edison opatentowuje kamerę. 

1920   Konstytucja USA przyznaje kobietom prawo wyborcze. 

1980 W Szczecinie komisja rządowa i przedstawiciele międzyzakładowych komitetów strajkowych 

podpisali porozumienia, na mocy których władze PRL zobowiązały się do realizacji  

21 postulatów, w tym utworzenia niezależnych samorządnych związków zawodowych. 
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 NASZE AKTUALNOŚCI 

 

Jeszcze mamy w pamięci film na którym byliśmy w kinie z okazji zakończenia pobytu  

w pracowniach, a już szykuje się kolejne wyjście na film. W ramach akcji „Kino za baterie”, 

którą nadzoruje Pan Artur, w dniu 23 lipca (czwartek) znów udamy się do kina na ciekawy 

seans! To wyjście również w ramach zakończenia grup! 

 

CIEKAWOSTKI 

1. Kraków zajął drugie miejsce w najnowszym rankingu samorządów, przygotowanym przez 

dziennik Rzeczpospolita. Wyniki zostały ogłoszone podczas poniedziałkowej (13 lipca) gali 

w Warszawie. 

W rankingu Rzeczpospolitej polskie miasta były ocenianie w dwóch zasadniczych kategoriach.  

Pod uwagę brano sytuację finansową poszczególnych samorządów, a także sposób zarządzania.  

W tym roku Kraków okazał się wiceliderem w stawce największych polskich miasta, zdobywając 

niemal 74 punkty. Najlepiej oceniony został Gdańsk (prawie 80 pkt.). Na podium znalazł się jeszcze 

Wrocław z 72 punktami. 

Nagrodę za drugie miejsce w rankingu samorządów Rzeczpospolitej odebrał Tadeusz Trzmiel, 

Zastępca Prezydenta Krakowa. Wyniki zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która  

w poniedziałek (13 lipca) odbyła się w Warszawie. 

2. To ważna informacja dla osób załatwiających sprawy związane z rejestracją samochodu czy 

prawem jazdy w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców  na os. Zgody 2 w Nowej 

Hucie. Od 20 lipca do 27 września Referat Rejestracji Pojazdów będzie zamknięty z powodu 

remontu. 

W tym okresie obsługa mieszkańców Nowej Huty będzie realizowana w pozostałych Referatach 

Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Krakowa: 

- al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, 

- ul. Wielicka 28a, piętro II, 

- ul. Stawowa 61, Galeria Handlowa Bronowice Punkt Obsługi Mieszkańca – lokal nr 157. 

Ponadto wszystkie czynności związane z wydawaniem dowodów rejestracyjnych zatrzymanych 

przez organy kontroli ruchu drogowego oraz zakończeniem wszystkich już rozpoczętych spraw  

np. odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego po rejestracji czasowej i zwroty wypożyczonych tablic 

tymczasowych, będą realizowane w Referatach Rejestracji Pojazdów przy al. Powstania 

Warszawskiego 10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 616 8745, 12 616 

9472, 12 616 5756. 

Jacek F., Pan Rafał 
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Nowa Huta Przyszłości. Park naukowo-technologiczny Branice 

Koncepcja budowy parku naukowo-badawczo-technologicznego w Branicach to najważniejszy 

element projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości". Bo to szansa na stworzenie miejsca, które  

z czasem będzie napędzać gospodarkę nie tylko wschodniej części Krakowa, ale całego miasta  

i Małopolski. 

Które z miast, który z uprzemysłowionych regionów - nie tylko w Polsce, ale i na świecie - nie 

marzy, żeby to na jego terenie powstała nowa Dolina Krzemowa? Trudno byłoby znaleźć 

przeciwników. I nic dziwnego, bo nowoczesna nauka i produkcja, oparta na wysokich technologiach, 

to dziś gwarancja szybkiego rozwoju, dobrobytu i komfortu życia mieszkańców. 

Tyle że rozkwit najnowocześniejszych gałęzi przemysłu nie bierze się z niczego - jeśli oczywiście 

nie ma to być wyłącznie import gotowych, cudzych rozwiązań. Prawdziwy sukces bierze się  

z własnego zaplecza intelektualnego, z tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu 

innowacyjnych pomysłów, które następnie przekładają się na nowoczesny biznes. Nawet jeśli 

niektórzy twórcy światowych marek zaczynali w garażach czy ciasnych pokojach akademików,  

to nieprzypadkowo zazwyczaj znajdowały się one dość blisko wielkich, bogatych, świetnie 

zorganizowanych ośrodków badawczych i wytwórczych, do których zresztą szybko znajdowali 

drogę. 

Naturalny dla Krakowa kierunek rozwoju 

Z tego punktu widzenia koncepcja budowy parku naukowo-badawczo-technologicznego w Branicach 

to najważniejszy element projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości". Bo to szansa na stworzenie 

miejsca, które z czasem będzie napędzać gospodarkę nie tylko wschodniej części Krakowa,  

ale całego miasta i Małopolski, osiągając znaczenie krajowe, a może nawet międzynarodowe. Biorąc 

pod uwagę istniejące już w mieście silne zaplecze naukowe i uczelniane, z pewnością nie jest  

to założenie na wyrost. 
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Odzwierciedla raczej naturalny dla Krakowa kierunek rozwoju, o czym świadczy chociażby 

spontaniczny ruch tworzenia tzw. Start-upów - rozrzuconych w różnych rejonach miasta miejsc,  

w których studenci, młodzi przedsiębiorcy i wynalazcy szukają warunków do rozwijania swoich 

pomysłów twórczych, naukowych i przede wszystkim biznesowych. Kraków ma szczęście, że takich 

ludzi tu nie brakuje, trzeba jednak owo bogactwo dobrze wykorzystać, dając im realną szansę 

działania. I jeśli pojawi się ona w Nowej Hucie, z pewnością z niej skorzystają. 

Branicki projekt to wyzwanie także z innego powodu. Nie ma co ukrywać, że na razie Polska  

w bardzo skromnym zakresie uczestniczy w światowej gospodarce innowacyjnej. Mówiąc wprost - 

jesteśmy w ogonie krajów rozwiniętych! Kto więc, jeśli nie Kraków, ze swoimi możliwościami, 

powinien zmierzać do zmiany tej sytuacji? I kto, jeśli nie Kraków, ma większe szanse z tego 

zapóźnienia skorzystać? 

Lokalizacja 

Branice to stara, sięgająca historią XII wieku podkrakowska wieś, należąca przez wiele pokoleń  

do rodu Branickich (pozostał do dzisiaj m.in. ich rodowy dwór obronny). W latach 50. XX wieku 

miejscowość włączona została do powstającej Nowej Huty i dziś jest częścią XVIII Dzielnicy, 

zajmującej wschodnią część Krakowa. 

Park naukowo-technologiczny ma być zlokalizowany na wolnych przestrzeniach, sąsiadujących  

od strony wschodniej z terenami kombinatu metalurgicznego ArcelorMittal Poland, w odległości  

ok. 6 km od placu Centralnego i ok. 13 km od Rynku Głównego. 

Docelowo park zająć ma obszar 127,75 ha, obejmujący 188 działek o zróżnicowanym stanie 

własności i władania. 

Co powstanie? 

Park naukowo-technologiczny to, w ogólnym zarysie, kompleks obiektów oferujących powierzchnie 

biurowe, laboratoryjne, warsztatowe, konferencyjne i wystawowe, a także usługi wspierające tego 

rodzaju aktywność. Naukowcy i ludzie biznesu otrzymują przestrzeń z dostępem do wysokiej klasy 

sprzętu badawczego. Liczyć też mogą na profesjonalne doradztwo, na przykład w zakresie 

poszukiwania partnerów strategicznych dla swoich projektów albo wdrażania rozwiązań 

proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Skoncentrowanie w jednym miejscu wielu 

różnorodnych przedsięwzięć w naturalny sposób sprzyja bieżącej wymianie informacji i doświadczeń 

(zorganizowane Think-Thank-Islands), jak też poszukiwaniu współpracowników. W PNT możliwe 

będzie też utworzenie Centrum Designu i Ergonomii, a także realizacja projektów z uczelniami 

wyższymi. 

Jako kluczowe branże brane są pod uwagę: JTC, inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla 

zastosowań specjalnych, czyste technologie energetyczne oraz budownictwo samowystarczalne 

energetycznie. 

Parametry zagospodarowania 

Zabudowa usługowa - ok. 68,9 ha (ok. 231,1 tys. m kw., powierzchnia użytkowa - ok. 410 tys. m 

kw.). 
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Tereny zielone - ok. 36,5 ha. 

Komunikacja - ok. 23,3 ha. 

Szacunkowa liczba użytkowników stałych - ok. 8,5 tys. osób. 

Cały tekst: 

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,16101347,Nowa_Huta_Przyszlosci__Park_naukowo_techno

logiczny.html#ixzz3fqo2LAZS 

 

Czego nie wolno podczas urlopu za granicą? 

Każdy kraj ma swoje zwyczaje i obyczaje. To co w jednym jest zabronione,  

w drugim jest chwalone. Należy uważać, żeby dając napiwki, robiąc zdjęcie,  

czy zbierając muszle nie narazić się tubylcom, a nawet nie złamać lokalnego prawa.  

Egipt. Poza rejonami turystycznymi nie wolno nosić krótkich spódnic, spodenek oraz strojów 

plażowych. W Egipcie obowiązuje też zakaz fotografowania obiektów wojskowych, rezydencji 

dostojników państwowych, mostów oraz portów. W Egipcie należy uszanować ramadan. Kobiety, 

jeśli nie chcą narażać się na ciągłą adorację Egipcjan, powinny udawać się na wycieczki w grupie lub 

z mężczyzną. Witając się z tubylcami kobieta nigdy pierwsza nie wyciąga dłoni! Musimy pamiętać, 

że podczas ramadanu, muzułmańskiego postu trwającego w tym roku od 13.09. do 12.10. trzeba 

postarać się o dyskrecję podczas jedzenia i picia, a jeśli chodzi o picie alkoholu i palenie papierosów 

należy sobie tego oszczędzić w miejscach publicznych.  

Tajlandia. Nie wolno niszczyć i deptać banknotów z wizerunkiem monarchy. Zakazane jest też 

podnoszenie głosu na Tajów, głośne dyskutowanie oraz kłótnie o cenę usługi. Nie wolno też  dotykać 

głowy Taja, nawet dziecka, ponieważ uważana jest za najświętszą część ciała. Za obraźliwe może 

zostać uznane też wskazywanie stopą w kierunku innej osoby, wizerunku religijnego i portretu 

członka rodziny królewskiej. Nie wolno kłócić się w kantorze, ponieważ może się to skończyć nawet 

aresztowaniem. Tajlandczycy cenią sobie przede wszystkim spokój. Mieszkańcy tego kraju nie lubią 

krzyku, nie wypada się kłócić np. ze sprzedawcą czy kierowcą, nie należy podnosić głosu itp. 

Zachowanie ciszy to tutaj nie tylko obyczaj, ale również prawo, musimy o tym pamiętać... Nie wolno 

dotykać głów tubylców, ani głaskać tutejszych dzieci. Mieszkańcy Tajlandii bardzo szanują swego 

władcę, więc nie należy w żadne sposób komentować jego osoby.  

Tunezja. W miejscach publicznych nie wolno pić alkoholu. Podczas ramadanu w ciągu dnia 

powinno się unikać jedzenia, picia oraz palenia papierosów na ulicach. Należy też pamiętać  

o odpowiednim stroju w miejscach publicznych, czyli zakrytych ramionach i długich spodniach.  

Do meczetu można wchodzić tylko bez butów. Należy też przestrzegać zakazu dotykania Koranu.  

Chiny. W Chinach obowiązuje zakaz fotografowania wnętrz zwiedzanych obiektów, w tym 

klasztorów buddyjskich, świątyń taoistycznych oraz meczetów. Nie powinno się też dawać  

w prezencie zegara ściennego, ponieważ symbolizuje zbliżającą się śmierć.  

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,16101347,Nowa_Huta_Przyszlosci__Park_naukowo_technologiczny.html#ixzz3fqo2LAZS
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,16101347,Nowa_Huta_Przyszlosci__Park_naukowo_technologiczny.html#ixzz3fqo2LAZS
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Indie. Przed wejściem do prywatnego domu, świątyni i meczetu trzeba ściągnąć buty. W Indiach 

również obowiązuje zakaz fotografowania świątyń. Nie wolno dotykać świętych przedmiotów,  

ani też wskazywać na coś lewą ręką. Niepożądane jest też pokazywanie spodów stóp. Podczas 

powitania dobrze jest złożyć ręce w geście powitania albo wyciągnąć rękę. Do świątyni nie wolno 

wnosić wyrobów ze skóry, ponieważ może to być odebrane jako obraza i znieważenie.  

Indonezja. W Indonezji niemile widziane jest noszenie krótkich spódnic i spodni, bluzek  

z gołymi ramionami i dużymi dekoltami. Wchodząc do meczetu trzeba ściągnąć buty, a kobieta 

powinna mieć głowę okrytą chustą. Na wyspie Bali podczas zwiedzania świątyń buddyjskich oraz 

hinduistycznych trzeba nałożyć sarong, czyli specjalną tkaninę, którą owija się biodra. Zakazane jest 

też dotykanie jedzenia lewą ręką.  

Japonia. Nie można śmiać się, ani żartować z Japończyków. Przed wejściem do świątyni lub 

domu trzeba zdjąć buty. Natomiast przy powitaniu oraz pożegnaniu ukłonić się. W Japonii  

nie powinno zostawiać się napiwków. Przed wejściem do środków komunikacji miejskiej należy 

ustawić się w kolejce.  

Kenia. W Kenii zakazane jest nawiązywanie bliskich kontaktów z dziećmi, robienie im zdjęć oraz 

dawanie upominków. Nie wolno też robić zdjęć osób bez uzyskania ich zgody. Obowiązuje też zakaz 

fotografowania miejsc strategicznych, jak mosty, lotniska, posterunki policji, a także policjantów  

i żołnierzy. W Mombasie, mieście muzułmańskim, należy przestrzegać reguł ubioru, szczególnie 

podczas zwiedzania miejsc kultu religijnego. Nie wolno nosić krótkich spódnic oraz spodni, trzeba 

też zakrywać ramiona. W Kenii koniecznie musimy nauczyć się targować. Europejczycy mogą być 

nieraz zaskoczeni panującymi tam zwyczajami, jest dla nas przecież bardzo egzotyczny kraj. 

Kenijczycy zdążyli się już przyzwyczaić do różnych "wpadek" turystów, ale o jednym należy 

pamiętać. Nie wolno bez pozwolenia niczego filmować, ani fotografować! W żadnym wypadku nie 

można robić zdjęć policjantom, żołnierzom, czy obiektom strategicznym. Przy robieniu zakupów 

spróbuj się potargować, dzięki temu zyskasz szacunek. 

Kuba. Nie wolno kontaktować się z przedstawicielami opozycji, ponieważ grozi to aresztowaniem 

oraz wydaleniem z kraju. Należy unikać też przypadkowych znajomości, ponieważ nowo poznane 

osoby mogą okazać się agentami lub prowokatorami.  

Malediwy. Obowiązuje zakaz chodzenia w skąpych strojach po ulicy, a podczas zwiedzania 

meczetów należy mieć zakryte nogi i ręce. Z plaży na Malediwach nie wolno wynosić muszli. Można 

je tylko kupić w sklepach.  

Maroko. Zakazane są krótkie spódnice i spodnie, bluzki z odkrytymi ramionami oraz obcisłe  

i przezroczyste ubrania. Nie wolno robić zdjęć ludziom bez ich zgody. Nie wolno też wchodzić do 

meczetów, z wyjątkiem meczetu Hassana II w Casablance oraz innych miejsc kultu religijnego. 

Zakazane jest też robienie zdjęć wnętrza tych obiektów z progu. W Maroko obowiązuje też zakaz 

jedzenia lewą ręką. Natomiast w okresie ramadanu, od wschodu do zachodu słońca nawet 

niemuzułmanie powinni powstrzymać się od jedzenia, picia oraz palenia papierosów. 

Meksyk. Nie należy krytykować sposobu życia w Meksyku, ani zachowania Meksykanów.  
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Sri Lanka. Na powitanie należy podać wyłącznie prawą rękę. Aby wejść do świątyni trzeba 

ściągnąć buty, panie powinny mieć zakryte ramiona, a panowie długie spodnie. Zakazane jest też 

robienie zdjęć, stojąc tyłem do posągów Buddy.  

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zabroniony jest przewóz alkoholu, a w miejscach 

publicznych nie wolno jego spożywać. Karane jest też uczestnictwo w awanturach w miejscach 

publicznych i rzucanie śmieci na ulicę. Niepożądane jest również wchodzenie do meczetów, 

szczególnie podczas modlitw. Mężczyźni i kobiety powinni mieć zasłonięte kolana oraz ramiona.  

Portugalia. W Portugalii należy ubrać się skromnie, pod żadnym pozorem nie wolno przeklinać. 

Obywatele tego kraju mówią o sobie, że są łagodni i grzeczni. Tak jest w rzeczywistości, młodsi 

ustępują miejsca siedzące starszym, niewielu tutaj przeklina, rzadko można zobaczyć tubylców 

kłócących się na ulicy. Często można natomiast usłyszeć jak podnoszą głos w trakcie rozmowy, 

poklepując się przy ty po ramionach. Jeśli w restauracji zabraknie wolnych miejsc, bez przeszkód 

możemy dosiąść się do innych gości. Należy bezwzględnie pamiętać o tym, aby wchodząc  

do kościoła mieć zasłonięte ramiona i dekolt.  

Włochy. Włosi, jak wiadomo z ogólnej legendy, są romantyczni, no i lubują się w dobrym 

jedzeniu. Kobiety muszą się nastawić także na nieustanną adorację. Jedzenie należy zawsze chwalić, 

a jeśli nie lubi się wina to nie zamawiajmy coca-coli, bo wyjdziemy na gbura, lepsza będzie w tym 

wypadku woda. Cappuccino Włosi piją tylko rano, nie zamawia się go później w trakcie dnia.  

Nie palmy w miejscach publicznych, no i lepiej nie poruszajmy tematów religijnych i politycznych.  

Chorwacja. Także w Chorwacji swoje poglądy polityczne zachowajmy tylko dla siebie. 

Chorwaci są bardzo przyjacielscy, lubią się dobrze bawić, na wszystko reagują bardzo emocjonalnie. 

Są również bardzo gościnni, ale nie lubią głośnych rozmów, (o krzykach już nie wspominając). 

dyskusji o polityce i śmiecenia na plaży.  

Hiszpania. W Hiszpanii całujemy się na powitanie. Te pierwsze rozmowy powinny być 

oczywiście oficjalne, wyjaśniające cele podróży, no i same personalia. Panny należy tytułować 

seniorita, a mężatki senora, do mężczyzny zwracamy się senor. Tubylcy lubią bawić się  

w kawiarniach i bardzo chętnie spotykają się po prostu na ulicy. To bardzo życzliwy i towarzyski 

naród, chętnie służący pomocą. Należy być przygotowanym na pocałunek w policzki na przywitanie, 

są bowiem bardzo otwarci i bezpośredni.  

Francja. We Francji pieniądze są tematem tabu. Francuzi są bardzo wrażliwi na punkcie etykiety. 

Kiedy z kimś się witamy musimy pamiętać o tytułach np. naukowych, zawsze należy się zwracać 

używając słów madami, mademoiselle itp. Nie wolno w żadnym wypadku spóźnić się na spotkanie,  

podczas konwersacji nie powinniśmy poruszać zarówno spraw finansowych jak i osobistych. Można 

za to poopowiadać o naszych polskich obyczajach. Kiedy Francuz zaprasza nas do domu musimy 

koniecznie przynieść mu kwiaty, a przy stole nie wolno długo się zastanawiać co czym się je.  

Niemcy. W Niemczech jak dobrze wszystkim wiadomo bardzo ceni się punktualność. Tzw. 

niemiecki porządek naprawdę jest tutaj ściśle przestrzegany. Nie powinniśmy spóźniać się na 

spotkania, a przedstawiając się koniecznie ściśnijmy dłoń rozmówcy. W Niemczech nie wolno nam 
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trzymać rąk w kieszeni, ani rzuć gumy, to bardzo niekulturalne. Niemcy nie są za to zbyt cichym 

narodem, więc nie ma sensu strofować ich z tego powodu.  

Grecja. W Grecji delektujmy się jedzeniem. W żadnym wypadku nie powinniśmy krytykować 

podanego nam posiłku, ani niczego co greckie, kultury, czy zabytków. Grecy przywiązują bardzo 

dużą wagę do jedzenia, nie należy wpadać do restauracji tylko na parę minut, można takim 

zachowaniem urazić nie tylko kucharza, ale także właściciela. Tubylcy wychodzą z założenia, że 

jedzeniem i piciem należy się delektować. Nie próbujmy nawet zaprzyjaźniać się z Grekami, dla nich 

jesteśmy po prostu obcy, ale to wcale nie przeszkadza we wspólnej zabawie do białego rana.  

Maroko. W Maroko musimy być ostrożni z pocałunkami. W tym kraju obowiązuje religia 

muzułmańska, w związku z czym musimy pamiętać o ramadanie, a kobiety nie mogą nosić krótkich 

spódniczek, a panowie nie powinni chodzić w krótkich spodniach. Tubylcy unikają robienia sobie 

zdjęć, chyba że zaoferuje się w zamian pieniądze. Nie wolno robić zdjęć z ukrycia! Ważne!  

Nie wolno wchodzić do meczetów, meczetów wyjątkiem meczetu Hassana II w Casablance. 

Ruszając w podróż jako para, nie należy okazywać sobie uczuć publicznie.  

Więcej ciekawostek:  

Sześć lat temu grupa turystów oddawała się w Grecji bardzo brytyjskiej rozrywce —obserwowaniu 

samolotów  

Nie zdawali sobie sprawy z panującej w Grecji paranoi, doprowadzonej do skrajności na skutek 

wielowiekowego konfliktu z Turcją. Czternastu turystów wtrącono do aresztu pod zarzutem 

szpiegostwa i wypuszczono dopiero, kiedy proces zakończył się ich uniewinnieniem. Brytyjczycy 

tłumaczyli to eufemistycznie "nieporozumieniem na tle kulturowym".  

Krajem uznawanym za najbardziej uprzykrzający życie turystom jest Singapur. Tam też panuje 

obsesja na punkcie toalety. Za jej niespłukanie może grozić grzywna w wysokości 150 dol.  

To małe państwo-miasto stało się sławne w latach 90., gdy zakazało żucia gumy. W Singapurze nie 

wolno też pluć, a osoby, które śmiecą, przywdziewa się we współczesny odpowiednik włosienicy.  

Są pokazywane w miejscowej telewizji w śliniaczku z napisem "Jestem flejtuchem". 

Zachowanie przy stole w różnych kulturach: 

Dobrego zachowania przy stole uczymy się od dzieciństwa. Ćwiczone przez lata zachowania stają się 

dla nas naturalne. Zasiadając przy stole odsuwamy krzesło kobiecie. Panie mają również 

pierwszeństwo w rozpoczęciu uczty. Dopiero po nich jeść zaczynają mężczyźni. Klasyczne jest także 

ułożenie sztućców. Widelec trzymamy w lewej dłoni, nóż zaś w prawej. Są to dla nas podstawy 

zachowania się przy stole. Jednak nie wszędzie panują podobne obyczaje. Takie zachowanie 

mogłoby obrazić mieszkańców innych, nieco egzotycznych dla nas krajów.  

Polska znana jest z gościnności. Przejawia się ona między innymi bogato zastawionym stołem.  

Dla nas naturalny jest fakt, że na stół wystawiamy wszystkie potrawy od razu. Nie jest tak wszędzie. 

Mieszkańcy zachodniej Europy mają inne zwyczaje. Dla nich taka sytuacja powoduje nieład  

i bałagan na stole. Przyzwyczajeni są oni do pewnej kolejności w serwowaniu potraw. Są oczywiście 



Numer 53 2015 
 

~ 10 ~ 
 

narody, które czynią podobnie jak Polacy. Mieszkańcy Półwyspu Skandynawskiego również podają 

wszystkie potrawy naraz. Znany na całym świecie jest przecież „stół szwedzki".  

Ciekawostką jest fakt, że nie wszędzie ludzie posługują się sztućcami. Japończycy jedzą za pomocą 

drewnianych pałeczek. Według nich stalowe narzędzia służyły do walki i niegodne jest ich używanie 

podczas posiłku. Ponadto chwytają oni pałeczki blisko części, którą chwyta jedzenie. Po skończonym 

posiłku pałeczki leżą na stole. Niewielka ich część oparta jest o talerz. W Azji gospodarz może 

krytykować przygotowaną przez żonę ucztę. Pochwały, nawet gdy są zasłużone, nie są mile 

widziane. Przyjęło się bowiem, ze gospodarz powinien być skromny.  

W niektórych kulturach przyjęło się, że mężczyźni i kobiety jadają osobno. Obyczaj taki praktykują 

Muzułmanie, zarówno ci mieszkający w krajach arabskich, jak i mieszkańcy Europy. Według ich 

wierzeń kobiety są niegodne, aby spożywać posiłek wraz z mężczyznami. Nie podają one nawet 

posiłków. Przygotowują je, lecz serwują je młodzi chłopcy. Kobieta nie jest godna wejść do pokoju, 

w którym ucztują mężczyźni. Podobnie sytuacja wygląda w Ameryce Południowej. W Wenezueli  

i Peru mężczyźni jedzą jako pierwsi. Jest to związane z obyczajem podkreślenia roli mężczyzny — 

łowcy, który polując zapewnia byt rodzinie. Zasady te praktykowane są nawet w miastach.  

Inaczej kobiety traktowane są w Ameryce. Równouprawnienie nie miało swoich przejawów 

wyłącznie w polityce czy pracy, lecz również w kuchni. Nie jest zaskoczeniem, gdy mężczyzna 

gotuje. Dzieje się to jednak dość rzadko w względu na styl życia  Amerykanów. Zamiast gotować  

w domu, wolą zjeść w restauracji albo barze.  

Ciekawym obyczajem jest jedzenie ze wspólnego talerza. Jest ono dość rozpowszechnione. W ten 

sposób ucztują na przykład Chińczycy. Potrawy są na jednym talerzu, z którego poszczególne kęsy 

są wyławiane pałeczkami. Podobnie sprawa wygląda w Indiach. Tam wszyscy razem siedzą  

na podłodze i spożywają posiłek z olbrzymiego talerza wykonanego z liści bananowca.  

Wspólnie, choć niekoniecznie z jednego talerza, jadają Indianie Yanomani. W ich wioskach 

naturalne jest, że na ucztę schodzą się wszyscy mieszkańcy. Gdy gotuje dana osoba, może się 

spodziewać, że ustawi się do niej kolejka współplemieńców. Wszyscy dzielą się pożywieniem. 

Upolowane zwierzę jest dzielone przez myśliwego. Nawet, gdy łowy będą nieudane, to nikt z rodziny 

nie będzie głodować. Zawsze można iść do sąsiada, który przygotowuje ucztę.  

Koczownicy z Kaukazu nie lubią ciszy. Podczas posiłku wszyscy śmieją się i mówią z pełnymi 

ustami. Nie jest to dla nich nic złego. Ponadto po zakończeniu posiłku należy głośno beknąć. Wydaje 

się to dla nas brakiem kultury. Nic bardziej mylnego, bowiem dla kucharza jest to wyraz pochwały  

i wdzięczności za posiłek. Jest to także znak, że jedzenia była wystarczająco dużo i każdy zdołał się 

najeść. Komplementem dla japońskiego kucharza jest siorbanie zupy czy mlaskanie podczas posiłku.  

Kultura na świecie jest różna. To, co dla nas może wydawać się jej brakiem, dla innych jest wyrazem 

szacunku. Jedno jest pewne. Posiłek ma zbliżać do siebie ludzi i wymazywać podziały. Ważne jest 

także, aby akceptować inne obyczaje, nawet jeżeli mogą się one wydawać dziwne. Nie wiadomo 

bowiem, z kim przyjdzie nam jeść w przyszłości. 

Pani Magda , Jacek F., Krzysztof R., Marcin J., Michał Ł., Dominik S. 
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PRZEPISY 

 

Liczymy, że wakacje będą upalne, dlatego proponujemy przepis na chłodnik!  

Chłodnik litewski - składniki:  

 duży pęczek boćwiny wraz z młodymi buraczkami 

 2 ogórki 

 pół szklanki posiekanego koperku 

 2 łyżki posiekanego szczypiorku 

 2 jajka ugotowane na twardo 

 2 ząbki czosnku 

 6 szklanek kefiru lub naturalnego jogurtu (nie słodzonego!) 

 pół szklanki kwaśnej śmietany 

Chłodnik litewski - sposób przygotowania: Boćwinkę wypłukać i posiekać, buraczki cieniutko obrać 

i pokroić w kostkę. Włożyć do garnka, zalać niedużą ilością wody (ok. pół szklanki) i dusić ok. 10 

min. Odstawić do ostygnięcia. Wymieszać z kefirem i śmietaną, dodać zgnieciony czosnek, 

szczypiorek, koperek i pokrojone w drobną kostkę ogórki, posolić do smaku, odstawić na kilka 

godzin do lodówki. Podawać z połówkami jajka na twardo.  

Jeśli ktoś lubi wersję bardziej kwaśną, do gotowanej boćwinki dodać można garść liści świeżego 

szczawiu. W wersji klasycznej do chłodnika dodaje się obrane szyjki rakowe lub kawałki pieczonej 

cielęciny, piersi z kury czy indyka. 

Renata Buras, Ewa Sonik, Joanna Jucha 

 

 

ZDROWIE 

 

Jesteś smakoszem? Będziesz zdrowszy i lżejszy. 

 

Smakosze, czyli osoby lubujące się w wyszukanym jedzeniu, delektujące i znające się na nim, często 

postrzegane są jako nieznające umiaru łakomczuchy. Tymczasem, jak pokazuje nowe badanie 

naukowców z Uniwersytetu Cornella, jest wręcz przeciwnie: smakosze ważą mniej i są zdrowsi niż 

żywieniowi tradycjonaliści. 

 

Zespół badaczy z ośrodka Food and Brand Lab, działający przy Uniwersytecie Cornella w USA, 

http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-og%C3%B3rki
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-koperek
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-szczypiorek
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-jajko
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-czosnek
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-kefir
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-jogurt
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-%C5%9Bmietana
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przeprowadził sondaż wśród 502 amerykańskich kobiet. Wykazał on, że osoby, w których jadłospisie 

pojawiało się najwięcej niezwykłych potraw - np: seitan, ozorki wołowe, kimchi, polenty, potrawy  

z królika - były zdrowsze, bardziej aktywne fizycznie oraz bardziej świadome tego, które pokarmy  

są zdrowe, a które niekoniecznie, w porównaniu do ludzi jedzących „tradycyjnie”. 

- To ważne badanie, szczególnie dla osób na różnego rodzaju dietach, gdyż dowodzi, że uważne 

jedzenie, otwartość na eksperymenty kulinarne i na nowe smaki może bardzo wspomóc utratę wagi 

i/lub jej utrzymanie na upragnionym poziomie. I to bez poczucia straty czy bycia ograniczanym,  

co często towarzyszy dietom. Dotyczy to zwłaszcza kobiet - mówi dr Brian Wansink, jeden  

z autorów badania. 

 

- Zamiast upartego trwania przy nudnych sałatkach, warto więc spróbować czegoś nowego. Może to 

zapoczątkować zupełnie nowy styl odżywiania: zdrowy, radosny, a nawet będący swego rodzaju 

przygodą - dodaje naukowiec. 

Jak sprawdzić wiek swojego serca 

 

Jak pokazują badania przeprowadzone w ramach kampanii „Ciśnienie na życie”, u Polaków wiek 

serca jest średnio o sześć lat wyższy niż wiek metrykalny. Plasuje to nasz kraj w czołówce państw 

zmagających się z problemem chorób sercowych. 

Wiek serca ustala się na podstawie różnych danych, między innymi ciśnienia tętniczego, wagi ciała 

oraz chorób przebytych przez pacjenta. Szczególnie „stare” narządy mają kierowcy. Wynika to z ich 

stylu życia: braku ruchu, stresu i nieregularnych posiłków oraz trybu pracy. 

 

Przeprowadzanie badań jest ważne, ponieważ ich wyniki mobilizują do zadbania o siebie. Kiedy 

obniżamy „wiek” serca, poprawiamy jego funkcjonowanie, zmniejszamy ryzyko wystąpienia zawału 

i w konsekwencji wydłużamy sobie życie. Aby odjąć lat swojemu narządowi, należy jeść mniej 

kalorycznych posiłków oraz zwiększyć aktywność fizyczną. Stosowanie tabletek to droga na skróty. 

Na choroby serca zdecydowanie bardziej narażeni są mężczyźni. - Kobiety lepiej dbają o swoje 

zdrowie. Z kolei ich partnerzy nie wykonują badań kontrolnych i odwiedzają lekarzy wyłącznie  

w sytuacji kryzysowej, kiedy choroba postąpiła zbyt daleko – mówi dr Łukasz Wierucki  

z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dlatego tak ważne jest przekonywanie mężczyzn, aby 

regularnie sprawdzali swój stan zdrowia. 

 

W ramach tegorocznej kampanii „Ciśnienie na życie” zainteresowani mogą poddać się bezpłatnemu 

badaniu serca w mobilnym punkcie medycznym, który odwiedzi blisko 50 miast w Polsce. - Chcemy 

zwrócić uwagę Polaków na fakt, że choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn zgonów 

w naszym kraju. Dlatego na badanie ciśnienia krwi powinniśmy chodzić profilaktycznie – podkreśla 

koordynatorka kampanii Iwona Kubicz. 

Kampania już trwa, a w najbliższym czasie bezpłatne badania będzie można przeprowadzić  

w Trzebnicy (13-14.07), Wałbrzychu (15-16. 07) i Lubinie (20-21.07). Kalendarium akcji 

sprawdzimy pod adresem http://www.cisnienienazycie.pl/kalendarium.html. 

        Jacek F. 
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HUMOR 

 

- Co byście zrobili, jakbyście złapali złotą rybkę? 

- Ja bym poprosił ją o pieniądze. 

- A ja o miłość. 

- A ja bym usmażył gadzinę!!! 

- Dlaczego?!!! 

- Poprzednio ją poprosiłem o miłość i przyjaźń. Teraz uganiają się za mną mężczyźni, a kobiety 

proponują: "Zostańmy przyjaciółmi". 

 

Przybiega Jasiu na stację benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 

 

Mama pyta Jasia: 

- Co dziś robiłeś na podwórku? 

- Udawałem ptaka. 

- A co robiłeś - śpiewałeś czy ćwierkałeś? 

- Jadłem robaki. 

 

Ślązak do górala: 

- Baco, coś to wasze powietrze podejrzane. 

- A dlacego to? 

- Coś go nie widać. 

 

- Tatry mają dwa miliony lat i trzy miesiące. 

- Baco, skąd wiecie to z aż taką dokładnością? 

- A był tu jeden profesor trzy miesiące temu i gadał, że mają dwa miliony. To ile mogą mieć teraz? 

 

Rybak łowi ryby w zakazanym miejscu. Obok niego przechodzi policjant i pyta: 

-Co pan tu robi? 

Rybak na to: 

-Nooo... tego... uczę robaczka pływać 

-To dostaje pan mandat 

-Ale panie władzo za co??!! 

-Za bark kamizelki ratunkowej u robaczka. 

 

W pewnym męskim klasztorze, w refektarzu,  na długim świątecznym stole kuchmistrz zakonny 

ułożył piękne, ale dosyć cierpkie w smaku jabłka. Przy nich leżała karteczka z zaleceniem: ,,Weź 

sobie tylko jedno. Pan Bóg patrzy!’’. Na drugim krańcu stołu leżały tace z przepysznymi, 

miodowymi ciasteczkami. Przy nich również była karteczka: Możesz brać ile chcesz. Pan Bóg 

obserwuje jabłka’’.  
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Kapitan Titanica wchodzi na salę i zwraca się do pasażerów:  

- mam dla państwa dwie wiadomości: Złą i dobrą. Którą mam najpierw państwu przekazać?�  

Złą- odpowiadają pasażerowie.  

- Otóż za chwilę nasz statek zatonie.  

- A jaka jest ta dobra wiadomość?  

- Dostaniemy 11 oscarów!  

                                              Przygotowali Marcin J. i Jacek F. 

 

 

CZAS RELAKSU 
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SPORT 

Z okazji wakacji zespół TAURON Areny Kraków przygotował specjalną ofertę dla krakowian. Od 6 

lipca do 30 września, od 8.00 do 18.00 każdy chętny będzie mógł skorzystać z Małej Hali TAURON 

Areny Kraków i grać m.in. w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenis stołowy. Uwaga! 

Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja! 

Do dyspozycji krakowian będzie hala o powierzchni 1750 m2 wyposażona w sprzęt sportowy oraz 

nowoczesne zaplecze, na które składają się cztery szatnie sportowe. Każda z nich posiada 

indywidualnie zamykane szafki dla 52 osób, pokój trenera, magazynek oraz łazienki z toaletami 

i natryskami. Do dyspozycji będzie również obsługa recepcji oraz bezpłatny parking przy Małej Hali 

TAURON Areny Kraków. 

Wakacyjna oferta wpisuje się w działania Agencji Rozwoju Miasta S.A., które mają na celu 

udostępnianie obiektu na potrzeby zajęć kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych. 

CENNIK WAKACYJNY 

(ceny od osoby za godzinę) 

- dorośli: 10 zł 

- dzieci do lat 18: 5 zł 

- osoby z Kartą Rodzinną 3+: 4 zł 

- szatnia: 2 zł 

REZERWACJE: e-mail: malahala@krakowarena.pl, tel. 12 349-11-90. 

Uwaga! Z oferty wyłączone będą dni, podczas których Mała Hala będzie wynajmowana na potrzeby 

imprez odbywających się w głównym obiekcie (o czym zainteresowani będą wcześniej 

informowani). 

 

mailto:malahala@krakowarena.pl
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Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Sportowe lato". 

Tematem konkursu jest szeroko rozumiana plenerowa aktywność sportowa w okresie  

wiosenno-letnim. 

Zdjęcia mają przedstawiać dowolne osoby podczas jakiejkolwiek aktywności ruchowej, zdjęcia  

z zielonych szkół, kolonii, rodzinnych i sportowych wyjazdów, z wypadów w góry, z wczasów nad 

morzem, z podwórka itp. Prace w formie cyfrowej należy przesyłać pocztą mailową na adres: 

gadek@ksos.pl w terminie do 5 września 2015 r. 

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej w wieku od 6 do 16 lat. 

Uczestnicy powinni dostarczyć do organizatora prace, które wykonali samodzielnie za pomocą 

aparatu fotograficznego, aparatu w telefonie komórkowym lub kamery wideo (pojedyncze kadry)  

w roku 2015. 

Każdy autor może dostarczyć maksymalnie pięć prac. 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas Festynu „FAMILY RUN" 13 września 

na Krakowskich Błoniach. 

Na zwycięzców czekają cenne nagrody! 
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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. 
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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. 

 

 
 

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 
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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. 

 

 
 

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 
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2008 roku doprowadziła firmę do decyzji o wstrzymaniu produkcji filmu i aparatów 

wykorzystujących tę technologię. 

 

 

 

 

Łukasz Podlaszewski 

 

 

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 
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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 ta 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 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 

     
 

Rybactwo 

 

Dorsz (gadus morhua L) Rodzina: dorszowate (gadidae) 

Występowanie: dorsz jest gatunkiem wędrownym, którego można spotkać w północnej części 

Oceanu Atlantyckiego, od północnej Finlandii do północnej Karoliny, na wschodzie od Spitsbergenu 

do Zatoki Biskajskiej. W północnej Europie tereny dorsza to m.in. Morze Bałtyckie.  
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Morfologia: dorsze ryby posiadają wydłużone, opływowe ciało. Głowa jest długa i masywna  

z szerokim pyskiem i górną szczęką wysuniętą do przodu. Na podbródku znajduje się pojedynczy, 

dobrze rozwinięty wąs. Płetwa ogonowa, która opiera się na symetrycznym szkielecie, jest pionowo 

ścięta lub lekko wklęsła. Ubarwienie dorsza jest uzależnione od podgatunku i barw przeważających 

w ich miejscach występowania. Grzbiet przybiera barwy od brązowego do zielonkawego lub 

szarooliwkowego, boki są nieco jaśniejsze, a brzuch biały. Grzbiet, wierzch głowy i boki są 

dodatkowo usiane licznymi, ciemnymi plamkami. 

Żerowanie: głównym pokarmem dorsza są krewetki bałtyckie, tobiasze i omułki jadalne, choć jako 

ryba drapieżna, dorsz poluje również na śledzie i szproty.  

Rozmnażanie: dorsz rozradza się w okresie od marca do sierpnia w temperaturze wody 4-6 °C.  

Po gwałtownej gonitwie para, przylegając ciasno do siebie ciała składa w toni wodnej do pięciu 

milionów zapładnianych natychmiast jaj. Przezroczysta ikra (średnica 1,5 mm) unosi się w górę ku 

powierzchni wody. Okres jej inkubacji trwa 2-4 tygodnie. Po 3-5 miesiącach pelagicznego życia 

młode ryby o długości 3-6 cm schodzą w przydenne warstwy wody.  

Dorsz okres ochronny: brak 

Dorsz wymiar ochronny: brak 

Dorsz dobowy limit połowu: brak 

Dorsz rekord Polski: 28,9 kg (Wiadomości Wędkarskie), 159 cm 

Paweł Kucabiński 

Życzenia na wakacje! 

 

 

Wielu z nas uda się na wakacyjny wypoczynek gdzieś poza miasto, czy to do 

rodziny, czy to na turnus. Z okazji nadchodzącego urlopu życzmy sobie 

wzajemnie przede wszystkich udanego wypoczynku, świetnej pogody, fajnych, 

nowych znajomości, oraz bezpiecznych podróży po Polsce. Spotykamy się we 

wrześniu wypoczęci, radośni i pełni energii na cały kolejny rok! 

Podziękowania! 
Serdecznie dziękujemy Paniom: Natalii, Justynie, Emilii, Magdzie 

i Michelle, które odbywały staż w naszej placówce,  

za zaangażowanie, serdeczność, uśmiech i sympatię którą wniosły 

swoją obecnością. Życzymy Wam powodzenia! 

 

Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Warsztat Terapii Zajęciowej, 31-930 Kraków os. Centrum C 7 

- Tel. ( 12) 425-97-53 - mbwtz@interia.pl 

www.duszpasterskie.wordpress.com 
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