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P.K.:  Ile masz lat? 
O.J.:  Mam 15 lat 
P.K.:  Od ilu lat trenujesz i ile czasu 
tygodniowo trzeba poświecid, aby stanąd      
na podium olimpijskim? 
O.J.: Trenuję od 7 lat. Treningi mam 
codziennie od 2 do 4 godzin w wodzie plus 
godzina siłowni. 
P.K.: Czy masz czas na przyjemności i co do 
nich zaliczasz? 
O.J.:  Czas na przyjemności mam tylko               
w weekendy i to nie zawsze, bo co jakiś 
czas startuję w zawodach. 
P.K.: Jak łączysz naukę z treningami? 
O.J.: Jest mi ciężko to razem połączyd, 
ponieważ rano kooczę trening o godzinie 
8.00, a lekcje   też  rozpoczynają się o tej 
godzinie. Na pierwszą lekcję zawsze się 
spóźniam.  Uczyd mogę się też tylko                    
w weekendy, bo w dni, kiedy mam razem 
szkołę i trening, nie daję rady. Jestem zbyt 
zmęczona. 
P.K.: Do jakiej chodzisz klasy,  integracyjnej 
czy z osobami niepełnosprawnymi? 

O.J.: Chodzę do   klasy integracyjnej. 
P.K.: Jakie są twoje relacje z osobami 
pełnosprawnymi i jak oni podchodzą                  
do twojej niepełnosprawności? 
.    
 

Powiedziałam sobie, że dam tam z siebie wszystko i powalczę        
o jak najlepsze miejsce. 

 Patrycja Kulczyńska przeprowadza wywiad z Oliwią Jabłońską – 
wicemistrzynią paraolimpijską z 2012 roku na dystansie 100 

metrów stylem motylkowym  
O.J.: Trenuję na co dzieo z osobami 
niepełnosprawnymi i my  traktujemy się jak 
zdrowi. Nie zwracamy na tę 
niepełnosprawnośd uwagi. Dogaduję się           
ze wszystkimi swymi kolegami, tymi ze 
szkoły i tymi z treningów. 
P.K.: Co czułaś, gdy dowiedziałaś się                    
o nominacji na paraolimpiadę?                        
O.J.: Czułam, że spełniło się moje marzenie. 
Powiedziałam sobie, że dam tam z siebie 
wszystko i powalczę o jak najlepsze miejsce. 
P.K.: Powiedz parę słów o atmosferze 
panującej w wiosce olimpijskiej   w Londynie. 
O.J.: Wioska olimpijska w Londynie była 
super: wszystko dobrze zorganizowane, 
dobre jedzenie, centrum rozrywki. Można 
było się skupid dobrze na swoim starcie, 
nikt   nie przeszkadzał    w koncentracji.  
Zawodnicy dopingowali się. 
P.K.: Czy przed startem wiedziałaś,                     
że wygrasz?  Jakie były twoje odczucia? 
O.J.: Po rannych eliminacjach uwierzyłam           
w to,  że mogę powalczyd o podium, 
ponieważ do finału dostałam się z trzecim 
czasem. Marzyłam  o brązie, a o srebrze 
nawet nie myślałam. Przed finałem czułam 
się bardzo dobrze, chciałam mied to jak 
najszybciej za sobą.                           

 

 

 P.K.: Czy uważasz, że sportowcy 
niepełnosprawni są traktowani na równi 
ze sportowcami pełnosprawnymi?            
Czy coś powinno byd zmienione?              
O.J.: Uważam, że sportowcy 
niepełnosprawni nie są traktowani              
na równi ze sportowcami 
pełnosprawnymi.  Widad to po 
nagrodach za medale,  czy po 
pieniądzach przekazanych  na 
przygotowania  do igrzysk. Pani minister 
obiecała, że teraz się to wszystko zmieni 
i będziemy traktowani tak jak 
pełnosprawni.                                              
P.K.: Jakie są twoje plany na przyszłośd,  
sportowe i nie tylko?                               
O.J.: Moją przyszłośd wiążę z pływaniem. 
Chciałabym trenowad, tak do około 23 
roku życia, a potem planuję założyd 
szkółkę pływania dla dzieci. Będę do 
tego dążyd, ale czy się uda, zobaczymy.   
P.K.: Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad.   
W imieniu wszystkich uczniów i 
nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami 
Sportowymi nr 1 w Poznaniu gratuluję Ci 
sukcesu i życzę kolejnych medali. 

Wywiad przeprowadziła:                       
Patrycja Kulczyoska, II a 

 

 

Oliwia Jabłooska  

polska niepełnosprawna pływaczka, wicemistrzyni 

paraolimpijska z 2012 roku na dystansie 100 

metrów stylem motylkowym. 

W 2010 roku podczas mistrzostw świata juniorów 

zdobyła sześd złotych medali. W 2011 roku na 

mistrzostwach Europy seniorów rozgrywanych 

w Berlinie zdobyła brązowy medal na 400 metrów 

stylem dowolnym. Jest zawodniczką klubu "Start" 

Wrocław, a jej trenerami są Wojciech 

Seidel i Waldemar Madej. 
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Cena: 1 zł 
W numerze: 

Relacja z Nocy Naukowców 

Wywiad z Oliwią Jabłońską 

Sprawozdanie z dni otwartych 

koszar w Centrum Wojsk 

Lądowych 

Harcerstwo- sposób na życie 

Kącik z uśmiechem 

SU wybrany! 

Wywiad z nowym anglistą,               

G. Lewiczem 

Smoki – moja fascynacja 

Na starcie pomyśl o mecie! 
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W sobotę w Centrum Wojsk Lądowych przy ulicy Wojska 

Polskiego odbyły się  dni otwarte koszar. Wybrałem się tam 

razem z dziadkiem, który był w przeszłości czołgistą.  

Wiedziałem, że będzie on na tę okazję dobrym przewodnikiem. 

Ustawiliśmy przy placu, na którym czekali już przygotowani           

do uroczystości żołnierze.                                                               

Najpierw można było obejrzed  defiladę wojskową                

i prezentację wozów bojowych, między innymi  czołgów. Te 

ogromne kolosy budziły respekt, szczególnie wtedy,                   

gdy rozpędzone skręcały z placu w koszarową alejkę. 

W tej niezwykłej defiladzie uczestniczyły czołgi i inne 

pojazdy pancerne. Pochodziły one z bardzo różnych czasów;        

od przedwojennych transporterów przez pojazdy z II wojny 

światowej, aż po takie, które były na wyposażeniu wojska 

jeszcze w latach sześddziesiątych minionego wieku. Kierujący 

nimi  żołnierze ubrani  byli w mundury typowe dla czasów                

z jakich pochodziły i formacji wojskowej, w której były używane. 

Jeszcze nie opadły emocje wywołane defiladą, gdy 
przedstawiono inscenizację walki. Wozy bojowe szturmowały 
fortyfikację i znajdujący się obok niej czołg. W tumanach dymu          
i z wielkich hukiem błyskawicznie rozgrywało się zwycięskie 
natarcie  

Po zakooczeniu inscenizacji poszliśmy do muzeum, gdzie 
można  było obejrzed pojazdy i broo pancerną. Ponieważ z okazji 
święta czołgi miały otwarte włazy i wejścia dla kierowcy,                   
z zainteresowaniem zaglądałem do wnętrza tych potężnych 
maszyn. 

  
Jednak najbardziej ciekawe było trenowanie jazdy 

czołgiem  na trenażerze i symulatorze. To komputerowe 
stanowisko dostarczało niezwykłych przeżyd. Z dużą satysfakcją  
wychodziłem po zakooczonej jeździe, bo bezbłędnie pokonałem  
przeprawę wodną. Na koniec poszliśmy do centrum 
dowodzenia, gdzie próbowałem  strzelad z prawdziwego 
karabinu.  

To był udany dzieo, ponieważ można było nie tylko 
spędzid  miło czas , ale także dowiedzied się ciekawych rzeczy            
z naszej bliższej i dalszej historii.                                                         

Mateusz Dykier 

Wizyta w Centrum Wojsk Lądowych’’     

29.09.2012 r. 

 

Transporter wojsk alianckich z czasów                          

II wojny światowej 

 

 
Eksponat w muzeum broni pancernej 

 

 

Prezentacja otrzymanych z Greckich Sił 
Zbrojnych w charakterze eksponatów, 

egzemplarzy amerykaoskich czołgów M-48A5  
i M-60 A1 

 

 



 

 

     

 

 

Igrzyska paraolimpijskie  

Letnie igrzyska paraolimpijskie 

 Rzym 1960 • Tokio 1964 • Tel Awiw 

1968 • Heidelberg 1972 • Toronto 1976 

• Arnhem 1980 • Stoke 

Mandeville/Nowy Jork 1984 • Seul 1988 

• Barcelona 1992 • Atlanta 1996                  

• Sydney 2000 • Ateny 2004                        

• Pekin 2008 • Londyn 2012                       

• Rio de Janeiro 2016 

 zimowe igrzyska paraolimpijskie  

Örnsköldsvik 1976 • Geilo 1980                

• Innsbruck 1984 • Innsbruck 1988               

• Albertville 1992 • Lillehammer 1994      

• Nagano 1998 • Salt Lake City 2002           

• Turyn 2006 • Vancouver 2010                   

• Soczi 2014 

 

Przygotowała: P. Kulczyoska 

 

 

 
Mikołaj, Gabryś, Mateusz  
przed Collegium Chemicum 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Noc pełna niezapomnianych 

wrażeo! W ty samym czasie 28 września br. w całej Europie odbędą się imprezy 

popularnonaukowe i rozrywkowe  - można było przeczytad na oficjalnej stronie Nocy 

Naukowców. Uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami  Sportowymi nr 1 postanowili  

sprawdzid jaką ofertę przygotowały poznaoskie wyższe uczelnie. 

Na Noc Naukowców wybrały się z zapałem klasy pierwsze gimnazjum. Klasa Ia 

postanowiła zwiedzid Campus UAM Morasko, klasy Ib i Ic  wydziały Politechniki 

Poznaoskiej na Piotrowie. Ideą wszystkich obserwowanych zajęd  była integracja 

środowiska naukowców i  młodych poznaniaków, edukacja poprzez zabawę. 

Klasa Ia  uczestniczyła w propozycjach Collegium Biologicum i Chemicum UAM. 

Obejrzała otwarta wystawę : Woda – ( moja ) kropla wszechświata  oraz pokaz pt. 

Tajemniczy świat eksperymentów. Brała też udział w multimedialnym wykładzie, 

poświęconym przystosowaniom zwierząt do życia w ciemności. 

Prawdziwą gratką dla damskiej części klasy było uczestnictwo w warsztatach: Gabinet 

Piękności, podczas których można było własnoręcznie przygotowad preparaty 

kosmetyczne ( kremy, pudry, perfumy ) za pomocą przygotowanych odczynników. 

Na deser wszyscy zwiedzający poczęstowani zostali lodami z ciekłego azotu.  

Redakcja 

 

Gimnazjaliści na Nocy Naukowców 

 

 Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 
 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 

Aleksandra Rykowska, VIa   - 48 głosów                                                                  

Agnieszka  Włodarczyk,  VIc  - 35 głosów                                                                    

Natalia Pranga,  Vb - 23 głosy                                                                                         

Alan Adamczak, IVa  - 8 głosów                        

Aleksandra Binczarowska, IVc  - 6 głosów 

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 5 

Michał Maciaszek,  IIIb - 55   głosów                                                                                     

Maja Przybysz, Ia - 47   głosów                        

Sebastian Dunin, IIIa  - 45 głosów                                      

Polina Ramnionok,  IIb   - 14 głosów                                                        

Bartek Łosiak, Ic    - 20 głosów                                               

Natalia Bekas, Ia  - 15 głosów                             

Magdalena Pochylska, Ib – 10 głosów                         

Małgorzata Popiak,  IIIa  -  2 głosy 

Przewodniczący SU SSP nr 29 – Aleksandra Rykowska 

Przewodniczący SU GIM nr 5 – Michał Maciaszek 

 

Na sali wykładowej 
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Zgodnie z ideałami skautingu  

Wywiad z druhem Bartoszem Szhillerem 

R.: Jak się rozpoczęła przygoda Druha z harcerstwem? 

Dh: Pewnego razu stwierdziłem, że chcę byd 

harcerzem. Powiedziałem o tym rodzicom, a oni 

zadzwonili do hufca. Tam dowiedzieli się o 

działającej niedaleko mojego miejsca zamieszkania 

drużynie. Zacząłem chodzid na zbiórki harcerskie i 

tak już zostało do dziś. 

R.: Ile lat już druh jest harcerzem?  

Dh: 8 lat. 

R.: Skąd się wziął pomysł na powstanie drużyny 

działającej na os. Pod Lipami? 

Dh: Kiedy działałem w gromadzie zuchowej, wraz         

z drużynową wpadliśmy na pomysł, by założyd 

drużynę harcerską działającą zgodnie z ideałami 

skautowymi. I tak po roku udało się utworzyd 147 

Poznaoską Drużynę Harcerską.                                                          

R.: Jak liczna jest drużyna? 

Dh: Aktualnie mamy około 15 członków, którzy 

regularnie uczęszczają na zbiórki.  

R.: Jakie druh ma plany dotyczące rozwoju drużyny?  

Dh: Tego zdradzid nie mogę, ale naszym ogólnym 

celem jest rozwój drużyny zgodnie z ideałami 

skautingu.                                                                            

R.: Jak druh ocenia nowych harcerzy?  

Dh: Zarówno nowi, jak i starzy członkowie drużyny 

są wspaniałymi ludźmi, dzięki którym drużyna może 

istnied i się rozwijad.  

R.: Komu druh poleca harcerski sposób na życie?  

Dh: Każdemu, kto lubi przygody i nie boi się nowych 

wyzwao. 

R.: W imieniu całej redakcji dziękuję za wywiad i 

życzę powodzenia.. 

Dh: Dziękuję. 

Wywiad przeprowadził Kacper Paoczak 

Harcerski sposób na życie 

Wywiad z druhną opiekunką 147 PDH, druhną 5 

staromiejskiej gromady zuchowej  Aleksandrą 

Płaczek                                                                         

R.: Jak się rozpoczęła przygoda druhny                            

z harcerstwem?                                                                               

Dh: Mój brat był harcerzem i ja bardzo też chciałam. 

Prosił, bym przyszła do jego drużyny. Poszłam              

na pierwszą  zbiórkę i  od tamtego czasu chodzę 

regularnie.                                                                                   

R.: Ile lat druhna jest harcerką?                                                

Dh: Od piątej klasy podstawówki , a teraz jestem        

na trzecim roku studiów, to sobie policz… ( uśmiech )               

R.: Skąd się wziął pomysł na powstanie drużyny 

działającej na os. Pod lipami?                                                

Dh: Skąd się wziął pomysł… Wcześniej działała 

drużyna, która miała taki numer, a po drugie tu jest 

szkoła, która ma potencjał i trzeba było korzystad           

z tego. Nie można  było takiej okazji stracid.                     

R.: Jakie są plany  druhny dotyczące rozwoju drużyny?     

Dh: Ja mam nadzieję ,że coraz więcej osób będzie 

uczęszczad na zbiórki i że drużyna będzie prężnie 

działad.  Na razie mamy tylko rok działalności ze sobą    

i dopiero jesteśmy na etapie rozkręcania.  Liczę też     

na to, że harcerze będą rozwijad się indywidualnie               

i zdobywad stopnie, sprawności i będą wykonywad 

uzyskane funkcje.                           

R.: Jak druhna ocenia nowych harcerzy?                              

Dh: Pozytywnie… pozytywnie.            

R.: Komu druhna  poleca harcerski sposób na życie? 

Dh: Każdemu kto lubi przygody           

R.: Ile lat druhna jeszcze będzie harcerką?                    

Dh: Harcerzem się jest aż do śmierci, więc nie da się 

odpowiedzied na takie pytanie. Jak ktoś zacznie byd 

harcerzem i zacznie żyd  ideami harcerstwa,  to już 

nie zostawi tej drogi.            

R.: W imieniu całej redakcji dziękujemy za wywiad          

i życzymy powodzenia.              

Dh: Wzajemnie.                              

Wywiad przeprowadził Kacper Paoczak 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczenie innych języka obcego daje dużo satysfakcji 
Wywiad z nowym nauczycielem języka angielskiego w naszej szkole – 
panem Grzegorzem Lewiczem. Wielu z Was chciałoby dowiedzied się         
o tym nauczycielu więcej, więc zachęcamy do lektury. 
 
J.R.:  Dzieo dobry. Spotkaliśmy się, ponieważ zgodził się Pan udzielid nam 

wywiadu. 
G.L.:  Dzieo dobry. 
J.R.:  Jakie są Pana wrażenia po tych dwóch tygodniach pracy w naszej szkole? 
G.L.:  Ogólnie bardzo mi się podoba. Jest dużo pracy, ale mam nadzieję,                   

że przyniesie to dobre rezultaty. 
J.R.:  Bardziej podoba się Panu praca z gimnazjalistami czy uczniami szkoły 

podstawowej? 
G.L.:  Nie ma dla mnie znaczenia, czy pracuję z gimnazjalistami, czy też uczniami 

szkoły podstawowej. W podstawówce więcej zajęd można prowadzid w 
formie zabawy, co niewątpliwie jest przyjemne, zarówno dla nauczyciela,                  
jak i dla uczniów. Z kolei w gimnazjum przerabiany materiał jest trudniejszy,    
a wyjaśnienie trudnych kwestii daje dużo satysfakcji. 

J.R.:  Co skłoniło Pana do bycia nauczycielem? 
G.L.:  Ze wszystkich zawodów, które wykonywałem, praca w szkole sprawia mi 

najwięcej przyjemności. 
J.R.:  Dlaczego wybrał Pan język angielski, a nie inny język? 
G.L.:  Dlatego, że jest on najbardziej popularnym językiem na świecie, a jego 

znajomośd stała się wymogiem. Uważam jednak, że nie należy zaprzestad      
na nauce tylko tego języka. 

J.R.:  W ilu szkołach pracował Pan przed przyjściem do naszej szkoły? 
G.L.:  Pracowałem tylko w jednej szkole. 
J.R.:  W czym różni się nasza szkoła od szkoły, w której poprzednio Pan 

pracował? 
G.L.:  Wasza szkoła jest dużo większa od mojej poprzedniej szkoły. Uczniowie 

mają tutaj dużo energii. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że jest to 
szkoła    o profilu sportowym. 

J.R.:  W ilu klasach Pan uczy? 
G.L.:  Uczę w trzech klasach w szkole podstawowej i w dwóch w gimnazjum. 
J.R.:  W jaki sposób prowadzi Pan lekcje? 
G.L.:  Staram się, aby uczniowie słuchali jak najwięcej nagrao i czytali jak 

najwięcej tekstów, gdyż uważam to za najszybszą drogę do opanowania 
języka. 

J.R.:  Co Pan powie tym, dla których język angielski jest najlepszym z wszystkich 
przedmiotów szkolnych? 

G.L.:  Cieszę się, że są tacy uczniowie i zachęcam ich do udziału w konkursach        
i wymianach międzynarodowych. Jeżeli potrzebują rady w kwestii nauki 
języka, to zawsze mogą zwrócid się do mnie. 

J.R.:  Jaki był Pana ulubiony przedmiot, kiedy był Pan w naszym wieku? 
G.L.:  WF. Już od podstawówki brałem udział w zawodach sportowych,                      

w szczególności w turniejach piłki nożnej. Mieliśmy bardzo zgrany zespół.   
J.R.:  Dziękuję za wywiad, do widzenia. 
G.L.:  Było mi bardzo miło, do widzenia. 

Wywiad przeprowadziły:  
Aleksandra Rykowska VI a 
Julia Rosiak VI a 

 

Podpis do 

obrazu/grafiki. 

SMOKI 

Smoki przypominające węże są 

bardzo zakorzenione w chioskim 

folklorze. Co dziwne, uważa się,      

że ich domeną jest woda. Niekiedy 

jest używany za symbol Chin. Smok 

był symbolem chioskiego cesarza            

i przedstawiony został na fladze pod 

koniec panowania dynastii Qing. 

Niektórzy Chioczycy uznają się         

za potomka smoka. Ale to nie 

wszystko. Lata smoka, bo takie też 

są, następują co 12 lat. Mam 

szczęście akurat trafid na jeden         

z nich  . Następny przewidywany 

jest na  2024. Będziemy wyczekiwad 

go z niecierpliwością! 

Smoki internautów 

Tu jednak sprawa się komplikuje. 

Wiele osób (także ja) tworzy własną 

fabułę, żywioły, rasy, tak więc nie 

ma jednej wspólnej charakterystyki 

smoka. W kilku słowach jednak, 

można powiedzied, że smoki 

tworzone przez ,,internetowych’’ 

mają na ogół cztery łapy,  kolce, 

duże skrzydła      i łuski każdego 

możliwego koloru. Te właśnie smoki 

lubię najbardziej. 

Kto wie, może kiedyś ktoś trafi        

na smocze jajko? Jeśli by się to 

zdarzyło, z chęcią pomogę  smoka 

wychowad                             

Zuzanna Kurowska 

październik 2012 



                                                                                             październik 2012, 1 ( 8 ) 2012/13 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy na starcie myślisz              

o mecie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przychodzi baba do lekarza: 
-Panie doktorze, co noc śnią mi się 
postacie z Gwiezdnych Wojen! 
-A kiedy to się mniej więcej zaczęło? 
-Dawno, dawno temu, w odległej 
galaktyce… 
 
Lekarz do pacjenta z nadwagą: 
-Proszę codziennie szybkim krokiem 
pokonywad 10 kilometrów. Za rok 
powinien pan wrócid do normalnej 
wagi. 
Rok później w gabinecie dzwoni 
telefon: 
-Halo… 
-Panie doktorze, rzeczywiście 
schudłem! Ale mam inny problem… 
-A mianowicie? 
-Jestem 3650 kilometrów od domu! 
 

Uśmiechnij się… 

Na starcie pomyśl o mecie! 

 

Podpis do obrazu/grafiki. 

 

- Doktorze, proszę nam pomóc.      
Mężowi wydaje się, że jest 
samochodem. Wypija litr benzyny        
i przebiega 5 kilometrów. 
- O, to dobrze! Na litrze benzyny 
powinien przebiec znacznie więcej – 
odpowiada doktor 
 
- Babciu, czy twoje okulary 
powiększają?  – pyta wnuczek 
-Naturalnie, moje dziecko. 
- To nie zdejmuj ich, dopóki               
nie ukroisz mi tortu. 
Źródło: Supełek 2010, BIGPRESS 
              Kaczor Donald 4/2008 
                                         3/2008 
Zebrał: Patryk Jędrzejewski 
 

Często w życiu spotykamy ludzi, którzy żyją spontanicznie i nie wybiegają       
w dal ze swoimi myślami i planami. Na ogół sprawiają oni wrażenie szczęśliwych           
i spokojnych o swój los, ale niestety postawa takich osób bywa groźna dla działao 
innych. W tej pracy postaram się udowodnid, że na początku działania zawsze warto 
pomyśled o jego konsekwencjach, skutkach. 

Pierwszym argumentem, potwierdzającym moja tezę będzie niepodważalny 
fakt, że dokładniej zaplanowane działania dają niewątpliwie lepsze efekty od tych 
spontanicznych, chod nieraz wymagają od nas większego wysiłku fizycznego, bądź 
umysłowego. 

Za przykład do takiego argumentu może posłużyd nawet szkolna nauka. Wiele 
osób nie przykłada się do uczenia różnych przedmiotów. Wolą oni ściągad, czy też 
słuchad podpowiedzi kolegów. Sądzą, że będą wtedy sprytniejsi, ale ich braki               
w wiedzy, prędzej czy później ujrzą światło dzienne. Wtedy nieraz jest już za późno, 
aby odwrócid negatywne konsekwencje zachowao  z przeszłości. Za to osoby, które 
sumiennie uczyły się  w młodszych latach nie mają problemów ze zdawaniem 
egzaminów, otrzymaniem dobrej pracy. 

Za kolejny argument posłuży mi możliwośd wyniknięcia sporych problemów      
ze zbyt spontanicznego działania. Nikt nie lubi, gdy znienacka pojawiają się kłopoty,             
a w szczególności żadna osoba nie lubi mied ich przez czyjeś nierozsądne  
zachowanie. 

Jako przykładu do takiej sytuacji użyję niedawnej afery, spowodowanej 
bankructwem firmy Amber Gold. Jej właściciel nie myślał o tym, co wydarzy się          
za jakiś czas, tylko konsekwentnie  - w negatywnym tego słowa znaczeniu  – 
oszukiwał ludzi   i  budował coraz większą „piramidę finansową”. 

Można by długo wymieniad przykłady sytuacji, w których ludzie przez swój 
brak pomyślunku ściągają problemy nie tylko na siebie, ale także na innych. Myślę,                 
że przytoczone przeze mnie argumenty najlepiej najlepiej świadczą o tym,                       
że w codziennym życiu zawsze warto na starcie pomyśled o mecie. 

 
Piotr Jaraszkiewicz 

   

 

Przypominamy, że jest 
już pora, byście zgłosili się            
do Waszych nauczycieli, jeśli 
chcecie wypróbowad swoich sił 
w konkursach przedmiotowych 
i interdyscyplinarnych.  
 

Uczniowie szkoły 
podstawowej klas IV –VI mogą 
sprawdzid się w Wojewódzkim 
Konkursie Humanistycznym, 
Matematycznym                                             
i Przyrodniczym. Uczniowie 
gimnazjum mogą szukad szansy    
w Wojewódzkim Konkursie Języka 
Polskiego, Angielskiego, 
Niemieckiego, Francuskiego, 
Matematycznym, Biologicznym, 
Geograficznym, Chemicznym, 
Fizycznym, Historycznym. 

 

Na etapie szkolnym Konkursu 
Języka Polskiego wyłonione 
zostały dwie osoby: 
Eliza Kasperska 
Agata Ptaszyoska 
 
Redakcja 

 


