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Drodzy czytelnicy! 

Ależ się rozpędziliśmy! To już szóste wydanie gazetki „My o Nas” w tym roku szkolnym. Jest to zarazem 

ostatnie wydanie, w którym swoje artykuły publikują absolwentki liceum - Dominika, Martyna i Nicole. 

Dziękujemy zatem naszym redaktorkom za dwuletnią współpracę z gazetką, za czas poświęcony na 

„szlifowanie” artykułów, ciekawe propozycje tematów i interesujące ich ujęcie.  

A Was drodzy czytelnicy zapraszamy do lektury tego numeru. Znajdziecie w nim zarówno informacje o 

wydarzeniach z życia szkoły w ostatnim miesiącu, jak i artykuły związane z nieformalnymi świętami 

obchodzonymi w maju zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych. Zachęcamy szczególnie do 

przeczytania artykułu o kolejnej „perełce” architektury (tym razem aż z województwa pomorskiego) oraz 

rad Oliwii dotyczących zakupu prezentu na Dzień Matki. 

 

                                                                       Redakcja 

 

 

 

 

 



Zawartość numeru: 
 

Artykuły z życia szkoły: 

• Dzień Inżyniera 

• Senat bez tajemnic 

• I kolejny finał… 

• Turbolandeskunde 2022 – etap okręgowy 

• Dialogi senackie 

• Wizyta ósmoklasistów z Kielczy i Żędowic 

• Baloniarstwa maturalnego ciąg dalszy 

• Wojewódzkie Święto Szkolnictwa Zawodowego 

• Coś się kończy, coś zaczyna… 

Tematy trudne i lekkie: 

• Międzynarodowy dzień Czytania Harry’ego Pottera 

• Międzynarodowy Dzień bez Komputera 

• Wolna prasa – wolne społeczeństwo 

• Co słychać w edukacji? - felieton 

• Międzynarodowy Dzień Strażaka 

• Naturalne piękno? 

• Wszystko dobre, co nasze! 

• Międzynarodowy Dzień Herbaty 

• Perły architektury – Sea Towers 

• Dzień Praw Zwierząt 

• Dzień Odnawiania Znajomości 

• Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego 

• Facta non praesumuntur, sed probantur – cd. 

• Dzień Środków Masowego Przekazu 

• Światowy Dzień bez Tytoniu 

• 26 maja – Dzień Matki 

• Premiery Netflix – maj 2022 

 

 

 

 

W tym numerze gościnnie swoje teksty zamieścili: Michał Franczak, Monika Żurek – 

Czajkowska, Mirosława Kądziołka, Gabriela Mainka – Jałowy, Julia Bury, Jakub Miksa 

 

 

 

Dziękujemy za współpracę! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artykuły z życia szkoły 

Dzień Inżyniera 

 
W dniu 06.04.2022 uczniowie klas 3Tp oraz 4T 

wraz z opiekunami - p. Ireną Werner i p. Michałem 

Franczakiem - wybrali się na Dzień Inżyniera 

zorganizowany przez Wydział Inżynierii Produkcji 

i Logistyki Politechniki Opolskiej.  

Zajęcia miały miejsce w Katedrze Fizyki przy ulicy 

Ozimskiej. Tematy, którymi zainteresowali się 

uczniowie to "Od wyobraźni do innowacji" oraz 

"Ugryźć kawałek Machine Learning". Na 

pierwszych warsztatach uczniowie rozwiązywali 

krótkie kreatywne zadania w pięciu krokach: 

przełamywanie barier, nowa perspektywa, 

budowanie skojarzeń, twórcze przekształcenia, 

rozwiązywanie problemów. Taki trening 

kreatywności miał na celu obudzić w nich 

innowatora. Natomiast Machine Learning to 

uczenie maszynowe, nauka interdyscyplinarna ze 

szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak 

zarządzanie, informatyka, robotyka i statystyka. 

Głównym celem wykładu było stworzenie systemu 

potrafiącego doskonalić się przy pomocy 

zgromadzonego doświadczenia (czyli danych) i 

nabywania na tej podstawie nowej wiedzy.  

Każdy z uczniów otrzymał dyplom uczestnika 

warsztatów, a szkoła podziękowania. 

       Michał Franczak 

 

 

Senat bez tajemnic 
8.04.2022 r. w gmachu Senatu Rzeczypospolitej 

odbył się etap centralny ogólnopolskiego konkursu 

„Senat RP – jego rola i znaczenie w systemie 

politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”. Nasz 

uczeń – Szymon Cybulski uzyskał tytuł finalisty 

tego konkursu, zdobywając tym samym indeks na 

studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa) na kierunki: politologia oraz 

zarządzanie państwem. Szymon był jednym z 80 

uczestników finału (jedynym z województwa 

opolskiego!), którzy zostali wybrani z 6 tysięcy 

uczniów biorących udział w pierwszym etapie. 

      Szymon Cybulski 

 

 

I kolejny finał… 
A jednak nauka się opłaca! 

Szymon Cybulski, zdobywając 21 kwietnia, po 

burzliwej dogrywce, trzecie miejsce w etapie 

diecezjalnym XXVI Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy Biblijnej, otworzył sobie drogę do kolejnej 

wielkiej podróży...  

W czwartek, 12 maja, Szymon uczestniczył w XV 

Spotkaniach Młodych z Biblią, które odbywały się 

na Jasnej Górze. To już ostatnia forma przygotowań 

do etapu finałowego Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy Biblijnej. Atmosfera warsztatów pokazała, 

że walka o główną nagrodę, wyjazd do Izraela, 

będzie zacięta. Życzymy POWODZENIA!!! 

    Gabriela Mainka - Jałowy 

 

 



Turbolandeskunde 2022 – etap okręgowy 

 

W dniu 22.04.2022r. odbył się w Opolu etap 

okręgowy „Turbolandeskunde”,  konkursu z wiedzy 

o Niemczech, na którym naszą szkołę 

reprezentowało troje uczniów: Julia Kinel z kl.1A, 

Hanna Elektorowicz z kl.2A oraz Fabian Osak z 

kl.3AP. 

Oprócz zespołu z ZSP w Zawadzkiem, przybyli 

jeszcze przedstawiciele z 9 innych opolskich szkół 

średnich. 

Konkurs obejmował serię 10 pytań o różnym 

stopniu trudności, obejmujących właściwie 

wszystkich sfery życia w Niemczech (literatura, 

historia, geografia polityka, zwyczaje i tradycje, 

turystyka, itp.). Wśród pytań były zamknięte w 

języku polskim za 1 punkt, pytania zamknięte w 

języku niemieckim za 2 punkty oraz pytania otwarte 

w języku niemieckim za 3 punkty. Drużyna sama 

decydowała przed losowaniem każdego kolejnego 

pytania, za ile punktów pytanie chce usłyszeć. 

Rywalizacja była zaciekła i niezwykle 

emocjonująca, wszyscy dawali z siebie wszystko i 

walczyli do końca. 

Pierwsze miejsce z wynikiem 14 punktów zajęli ex 

aequo uczniowie  z Olesna i Kędzierzyna- Koźla, 

natomiast kolejną drużyną , która zdobyła 12 

punktów, byli uczniowie z Zawadzkiego. 

Zatem gratulacje dla Hani, Julki i Fabiana! Jesteśmy 

z Was dumni!!! 

   Monika Żurek - Czajkowska 

Dialogi senackie 

 
Dnia 25 kwietnia 2022 r. troje uczniów klasy 

3Ap: Julia, Jakub i Szymon uczestniczyło w 

dialogach senackich "Gadka senacka" w 

Parlamencie RP. Tematem dyskusji były "Szkoła i 

wagary". Uczniowie z całego kraju debatowali o 

sprawach związanych ze szkolnictwem w Polsce. 

Zostały poruszone m.in. takie problemy jak: 

przeładowana podstawa programowa, wypalenie 

zawodowe nauczycieli, trudności w relacjach 

uczeń-dyrekcja i wiele innych. 

Cieszymy się, iż Senat RP jest otwarty na głos 

młodego pokolenia i mogliśmy wyrazić swoje 

zdanie podczas tej dyskusji. Liczymy na to, że 

poglądy młodych ludzi zostaną wysłuchane i wzięte 

pod uwagę. 

 Julia Bury, Szymon Cybulski, Jakub Miksa 

 

 

 

 
Wizyta ósmoklasistów z Kielczy i Żędowic 

Poniedziałkowy poranek 25 kwietnia 2022 rozpoczął się 

w szkole spotkaniem z liczną grupą uczniów z Kielczy i 

Żędowic. Celem ich wizyty było zapoznanie się z ofertą 

edukacyjną naszej szkoły. Po krótkim spotkaniu z 

dyrektorem młodzież została podzielona na grupy, które 

udały się do pracowni przedmiotowych. Osoby 

zainteresowane informatyką miały zaplanowane dłuższe 

zajęcia z panem M. Franczakiem. Pozostali mieli 

możliwość skorzystania z krótkich zajęć 

przygotowanych przez młodzież naszej szkoły. Udali się 

kolejno do pracowni chemii, biologii i języka 

angielskiego. Brali udział w doświadczeniach 



chemicznych, przyrodniczych związanych z pytaniem 

„Co było pierwsze – jajko, czy kura?” i językowych. W 

pracowni j. angielskiego zapoznali się ze sposobem 

składania flagi amerykańskiej, mieli też możliwość 

konwersacji w języku angielskim. Mamy nadzieję, że 

zajęcia się podobały i liczymy, że liczna grupa weźmie 

pod uwagę naszą ofertę. Do zobaczenia we wrześniu! 

     Mirosława Kądziołka 

 

 

Baloniarstwa maturalnego ciąg dalszy… 

Po krótkiej przerwie spowodowanej pandemią 

wróciliśmy do starej, dobrej tradycji. Maturzyści w dniu 

zakończenia nauki w szkole zostali oficjalnie pożegnani 

przez młodszych kolegów i koleżanki. Po oficjalnych 

przemówieniach wszyscy absolwenci otrzymali drobne 

upominki i tradycyjny balonik na szczęście. W tym roku 

balony zachowały się nietypowo: wzbiły się wysoko i 

pofrunęły w kierunku południowo – wschodnim. Do 

wydania tego numeru gazetki odnalazł się na razie jeden 

z nich – był to balon Karoliny, który doleciał do Zabrza. 

Czekamy z niecierpliwością na kolejne meldunki! 

       Beata Gratzke 

 

Wojewódzkie Święto Szkolnictwa 

Zawodowego 

 

 W opolskim amfiteatrze NCPP w ostatni piątek 

kwietnia odbyło się podsumowanie projektu 

"Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy".  

Był to projekt o wartości 42 milionów złotych. 

Dzięki niemu 7 tysięcy uczniów szkół zawodowych 

znalazło miejsca stażu lub praktyk, a prawie tysiąc 

przedsiębiorców otwarło swoje firmy dla młodych 

ludzi. Zyskali również uczniowie naszej szkoły. 

Uczestniczyli w: 

* certyfikowanych kursach i szkoleniach, 

* czterotygodniowych stażach uczniowskich, 

* wyjazdach studyjnych do RZWPE w Opolu, 

* wyjeździe na targi 3D do Kielc. 

Otrzymaliśmy również doposażenie szkoły w sprzęt 

do realizacji przedmiotów zawodowych. 

 Ta duża impreza zorganizowana dla 

wszystkich szkół kształcących uczniów w klasach 

zawodowych (zarówno technicznych jak i 

branżowych) została otwarta przez Marszałka 

Województwa Opolskiego - Andrzeja Bułę i 

Lesława Tomczaka - dyrektora Regionalnego 

Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. W czasie 

imprezy zostały wręczone nagrody laureatom kilku 

konkursów. Wystąpili : uczniowie i nauczyciele z 

Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach, 

zespół "Dopamina" oraz Roksana Maruska i Milena 

Wójcik z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim. 

 Atrakcją wieczoru był występ Dawida 

Kwiatkowskiego oraz Jędrzeja Skiby z Sonią 

Hornatkiewicz. Młodzież i ich opiekunowie bawili 

się wyśmienicie. 

     Mirosława Kądziołka 



Coś się kończy, coś zaczyna… 

Ostatni piątek kwietnia obfitował w emocjonujące 

wydarzenia. Rano pożegnanie absolwentów przez 

młodsze klasy i wypuszczenie balonów 

maturalnych, a po południu wyjazd grupy naszych 

uczniów na Wojewódzkie Święto Doskonalenia 

Zawodowego do Opola i uroczyste wręczenie 

świadectw ukończenia szkoły. Na to ostatnie 

wydarzenie absolwenci tradycyjnie przybyli wraz z 

rodzicami. Nie zabrakło ciepłych słów, 

podziękowań, dyplomów, ale też łez wzruszeń. Czy 

to już koniec? Nie – to tylko koniec lekcji, 

szalonych przerw, psikusów robionych kolegom, a 

czasem nawet nauczycielom. Świadectwo 

ukończenia szkoły średniej otwiera bowiem 

młodym ludziom drogę do najbardziej 

odpowiedzialnego etapu w życiu – do dorosłości.  

 

A przepustką do dalszej nauki będzie zdany 

egzamin maturalny. W tym roku przystąpiło do 

niego 28 absolwentów. A jakie były wybory 

maturzystów? Z przedmiotów rozszerzonych 

największym powodzeniem cieszył się j. angielski 

(wybrało go aż 22 uczniów) oraz j. polski (wybrało 

go 8 uczniów). Najmniej popularna była biologia i 

język niemiecki – rozszerzoną maturę z każdego z 

tych przedmiotów wybrał tylko jeden uczeń. 

Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki naszych 

absolwentów! 

       Beata Gratzke  

 

Tematy trudne i lekkie 

 
Międzynarodowy Dzień Czytania 

Harry’ego Pottera (2 maja) 

 

 

 

 

 

 

Źródło:https://www.hbomax.com/pl/pl/feature/urn:hbo:feature:GXssMIAad

RcNMvwEAAAA7 

 

Międzynarodowy Dzień Czytania Harry’ego 

Pottera to przyjęty dzień w roku, w którym fani serii     

(Potterheads - nazwa fanów) świętują wszystko, co 

związane jest ze światem magii.  

Święto to powstało w dzień, jak to mówi sama J.K. 

Rowling, w którym Harry - ten młody czarodziej - 

pokonał Lorda Voldemorta. Zostało ono 

zainicjowane w 2012 roku przez ówczesnego 

premiera Wielkiej Brytanii - Davida Camerona. To 

święto ma na celu uhonorowanie twórczości autorki 

jednej z najbardziej popularnych serii książek z 

młodzieżowej literatury. Jej książki pobiły rekord 

Guinnessa w najlepiej sprzedającej się serii - do 

2018 roku sprzedano ponad 500 milionów kopii. 

Książki J.K. Rowling wzbudziły zachwyt zarówno 

u czytelników jak i krytyków. Ostatnie 4 części 

pobiły rekordy światowe w najszybszej sprzedaży. 

Z biegiem czasu powstawały filmy, gry, ubrania, a 

nawet parki rozrywki. Rowling została pierwszą 

osobą, która zdołała zostać miliarderką dzięki 

pisaniu książek.  

    Małgorzata Żędzianowska 

 

 

 

 

 

 
 



Międzynarodowy Dzień bez Komputera 

 
Źródło: www.warszawa.naszemiasto.pl 

Międzynarodowy dzień bez komputera, który jest 

obchodzony na całym świecie 3 maja, jest 

kontynuacją kampanii zapoczątkowanej przez 

dwóch Kanadyjczyków w 2007r. Kampania 

polegała na sprawdzeniu pośród zaproszonych 

internautów czy są w stanie wytrzymać bez 

włączenia komputera przez 24 godziny. Banalne w 

teorii zadanie okazało się nie być takie proste jak się 

wydaje. Codzienne obowiązki związane z pracą, 

skrzynką elektroniczną, portalami 

społecznościowymi okazały się nieodłącznym 

elementem życia codziennego. W dzisiejszych 

czasach wielu z nas nie wyobraża sobie 

funkcjonowania bez komputerów, współczesny 

świat w dużej mierze jest na nich oparty, a 

zlikwidowanie ich oznaczałoby globalną katastrofę 

Technologia i rozwój każdej dziedziny 

technologicznej stanąłby co najmniej pod znakiem 

zapytania. Ówcześnie przeciętny Polak spędza w 

Internecie prawie 6 godzin dziennie, już 81% 

Polaków ma przywilej korzystania z Internetu, a 19 

mln Polaków posiada konta na mediach 

społecznościowych. 

      Marcel Lechowicz 

 

Wolna prasa- wolne społeczeństwo 

Światowy Dzień Wolności Prasy – został 

ustanowiony 20grudnia 1993 roku 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 48/432 

na dzień 3 maja. 

Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na 

wniosek Konferencji Generalnej UNESCO, która w 

dokumencie z 1991 roku pod nazwą "Popieranie 

wolności prasy na świecie" , uznała wolną, 

pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy 

element funkcjonowania każdego demokratycznego 

społeczeństwa. 

Czym jest wolna prasa? 

Mówiąc o wolnej prasie mamy na myśli prawo 

obywateli do przekazywania informacji bez 

wywieranego wpływu, czy bez obaw przed zemstą 

ze strony państwa, czy innych potężnych 

podmiotów lub jednostek. 

Czemu wolność prasy jest taka ważna? 

Bez wolnej prasy nie ma demokracji. Jeśli chcemy 

naprawdę stworzyć demokratyczne państwo 

musimy mieć pewność, że lud ma dostęp do 

informacji na temat rzeczy dziejących się w ich 

państwie, aby podejmować właściwe decyzje w 

wyborach. Głównym obowiązkiem wolnych 

mediów jest właśnie prowadzenie dochodzeń i 

kontrola ludzi władzy, a zwłaszcza przedstawicieli 

rządu. 

Jako że prasa bardzo często w przeszłości i 

niestety nawet teraz, jako środek informacyjny  

poddawana była zmianom tak, aby służyć 

interesom  rządu czy innych podmiotów, musimy 

gorliwie o nią dbać i ją wspierać.  

       Julia Kinel 

 

 

Źródło: https://pl.dreamstime.com/ilustracji-%C5%9Bwiatowy-
wolno%C5%9B%C4%87-prasy-dzie%C5%84-

%C5%9Bwi%C4%99tuj%C4%85cy-na-st-may-image52292829  
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felieton 

Co słychać w edukacji? 

 Uczniowie szkół średnich i ich absolwenci żyją 

obecnie maturami. Wszyscy zastanawiają się, czy 

aby na pewno poprawnie postawili tezę w 

rozprawce, czy bezbłędnie wykorzystali wzór na 

deltę, i czy w dobry sposób opisali spalenie w 

piekarniku 15 tysięcy dolarów. Ale co im z tego? Ile 

razy wykorzystają te 

umiejętności w przyszłości? 

Prawdopodobnie ZERO! A 

polska edukacja leży w 

gruzach. Ba! Od pewnego 

czasu obserwowaliśmy jej 

upadek, ale od 2020 roku i 

ostatniej zmiany na 

kierowniczym stanowisku tej 

gałęzi uczestniczymy w jej 

pogrzebie. A odkopanie i wyciągnięcie tak ciężkiej 

trumny z ziemi może stanowić nie lada problem.  

 Doktor habilitowany nauk prawnych, który 

tytuł chyba wygrał na loterii gotuje uczniom, 

nauczycielom i rodzicom straszny los. Każdy uczeń 

jest zrozpaczony, nauczyciel zniesmaczony, a 

rodzic zasmucony problemami dziecka, które 

funduje polskiej szkole dobra zmiana. Wystarczy 

posłuchać słów o przyszłorocznej maturze, dla 

uczniów, których polskie władze traktują jak króliki 

doświadczalne: „Matura 2023 roku jest nową 

maturą dla tych, którzy są w systemie 8+4, czyli bez 

gimnazjów, i jest maturą bardziej wymagającą i 

będzie bardziej wymagającą”. Pierwsze co rzuca się 

w oczy to ogromna troska o młodych. Co to kogo 

obchodzi, że większość uczniów, którzy przeżyli 

strajk nauczycieli, globalną pandemię, którzy 

częstokroć z tych 

powodów mają problemy 

natury psychicznej mogą 

mieć trudności ze zdaniem 

takiego egzaminu 

dojrzałości. Na to również 

jest odpowiedź: „Przecież 

nie każdy musi zdać 

maturę”. Po co 

Ministerstwu Edukacji i 

Nauki ma zależeć na jak 

najlepszych wynikach matur? Ciemny lud łatwiej 

okłamywać. Ciekawe, czy sam Minister dałby radę 

zdać przyszłoroczną maturę... 

 Mówi się, że historia kołem się toczy. Nie tak 

dawno zakończył się w Polsce okres 

niedemokratycznego komunizmu. W jaką erę teraz 

wchodzimy? Czy pojęcie demokracja jest znane 

naszym politykom i osobom decyzyjnym? Jak 

Polacy mają uczyć się demokracji, jeżeli nie 

poznają jej od najmłodszych lat? Ważne, że potrafią 

nazwać wszystkie kości w ciele i określić ile lat 

temu po ziemi chodził neandertalczyk. Polska 

szkoła nie uczy tego, czego 

uczyć powinna, czyli samej 

umiejętności uczenia się, a 

informacje, na które 

kładziony jest największy 

nacisk, bardzo często okazują 

się zbędne. Wiedza, która jest 

wlewana do naszych głów, a 

którą nasze umysły są 

zalewane jest w 95% sytuacji 

niepotrzebna. Od czego się bierze 

metoda: „zakuć-zdać-zapomnieć”? Co z tego, że po 

ukończeniu szkoły średniej nie będziemy potrafili 

wypełnić zeznania podatkowego i urzędowych 

dokumentów. Ale zawsze będziemy mogli 

urzędnikowi podać wzór kwasu 2-amino-3-

fenylopropionowego.  

 Kryzys polskiego szkolnictwa możemy 

dostrzec na wielu płaszczyznach. Główny problem 

to brak wolnego czasu dla uczniów. Po co idziemy 

do szkoły? Żeby się uczyć. Niemniej po powrocie 

do domu również musimy się uczyć. Czy zatem na 

pewno polska szkoła spełnia swój obowiązek? 

Szczególnie teraz, kiedy za oknem zrobiło się 

pięknie, każdy uczeń ma ochotę spędzić popołudnie 

na świeżym powietrzu, w towarzystwie przyjaciół, 

odpoczywając po wielu godzinach w szkole. Ale 

często nie może tego robić, bo widząc liczbę 

sprawdzianów, kartkówek i 

zadań domowych jest załamany 

przytłaczającą ilością zadanego 

materiału, i aby go przerobić, 

odmawia sobie zasłużonego 

odpoczynku. Nie można nie 

wspomnieć o wypaleniu 

zawodowym nauczycieli i ich 

nierzadko skostniałych 

metodach. A przecież dzisiejsza młodzież to 

nie te same osoby, które były w murach szkoły 

czterdzieści lat temu. 

Źródło: www.facebook.com/ZSP-w-Zawadzkiem 

Źródło: https://samorzad.pap.pl/ 



 Uczniowie, nauczyciele i rodzice wielokrotnie 

zwracają się do osób decyzyjnych o zmiany. 

Niemniej jedyną zmianą, jaką MEN mógł zapewnić 

był wprowadzony jak grom z jasnego nieba pomysł 

pani Zalewskiej. Ministerstwo chętnie wprowadza 

swoje idee, olewając problemy osób, których jest 

zwierzchnikiem. Usunięcie wiedzy o 

społeczeństwie niewątpliwie jest HITEM. Tak 

bowiem będzie się nazywał nowy przedmiot 

szkolny: Historia i Teraźniejszość. Czy zatem nie 

jest ważne pojęcie społeczeństwa, że usuwa się je z 

nazwy przedmiotu szkolnego? Grupę ludzi 

pozostającą we wzajemnych stosunkach polskie 

władze najwyraźniej mają za nic. Gdy kraj jest 

podzielony, kiedy 

konflikty 

polityczne są 

głównymi 

tematami 

rozmów 

zwykłych 

obywateli, w 

momencie gdy uwaga ludzi jest zwrócona w inną 

stronę dużo łatwiej po cichu przepchnąć jakąś 

ustawę, czy zmienić prawo. Polska dziś jest – 

wykorzystując pomysł ministerstwa – HITEM. Ale 

prawdziwa historia, pokazuje, że takie podejście do 

ludzi i tak głupie decyzje i postępowanie władz 

mogą skończyć się naprawdę źle. Dlaczego nasz 

kraj pozostawał przez 123 lata w niewoli? Dlaczego 

przez blisko 40 lat panował komunizm? Historia 

kołem się toczy. Oby zechciała zatoczyć większe 

koło i nie wróciły te tragiczne chwile z przeszłości, 

a polskie władze próbowały ratować z kraju oraz 

edukacji to, co jeszcze z nich zostało.  

Szymon Cybulski 

 

Międzynarodowy Dzień Strażaka  

Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 

na całym świecie 4 maja. Założycielem święta jest 

J.J. Edmondson z Melbourne, który zainicjował 

uroczystość ku pamięci jego tragicznie zmarłym 

kolegom - strażakom (Matt, Stuart, Jason, Garry i 

Chris). Zginęli w pożarze 2 grudnia 1998r w Linton. 

W Polsce jak i w wielu innych krajach Europy 

obchodzony jest "Dzień Straży Pożarnej" i "Dzień 

Strażaka", również nazywanym dniem Św. Floriana 

- patrona strażaków. Oficjalnie święto zostało 

ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP, przy 

nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 

(PSP) z 1991 roku. W tym dniu organizowane są 

wydarzenia upamiętniające wszystkich zmarłych 

strażaków, wręczane są nominacje na wyższe 

stopnie oficerskie i aspiranckie, cywilne 

odznaczenia wyróżniającym się w służbie 

strażaków: „za Długoletnią Służbę”,  „za Zasługi 

dla Pożarnictwa”.  Naszym strażakom w imieniu 

gazetki „My o Nas” życzymy tyle samo powrotów 

ile wyjazdów oraz jak najmniejszej ilości 

wypadków i pożarów. 

      Marcel Lechowicz 

 
Źródło: www.euro-tech.eu 

 

 
Naturalne piękno? 

Jak wszyscy dobrze wiemy, noszenie makijażu w 

obecnych czasach stało się czymś „naturalnym”. 

Teraz przecież nie ma nic dziwnego w tym że 

kobiety, czy nawet mężczyźni malują się. 

Oczywiście wszyscy chcemy pięknie wyglądać i 

dobrze się prezentować, a dzięki makijażowi 

możemy zakryć niektóre niedoskonałości, prawda? 

Nie ma nic złego w tym że chcemy być atrakcyjni, 

podobać się ludziom dookoła, a chyba przede 

wszystkim nie odstawać od reszty.  

 

Źródło: www.wizaz.pl 

Źródło: https://www.salon24.pl/ 



Makijaż ma swoje zalety, ale posiada też wady. 

Makijaż może całkiem zmienić nasz wygląd -  

można powiedzieć że zakładamy na siebie wtedy 

maskę. Wszyscy chcemy być piękni, bez przerwy 

próbujemy gonić za obecnymi „standardami 

piękna”, zapominając o tym, że nie tylko ta maska 

się liczy. Wmawianie sobie, że musimy się 

pomalować, bo inaczej nie będziemy wyglądać 

dobrze, po jakimś okresie czasu stanie się dużym 

problemem, z którym ciężko będzie się uporać. 

Powinniśmy mniej zwracać uwagę na to jak inni nas 

widzą i starać się zaakceptować siebie takich, jakimi 

jesteśmy. Bez makijażu czy z - co za różnica, jeżeli 

będziemy siebie akceptować i się sobie podobać. 5 

maja obchodzony jest „Dzień bez Makijażu”, który 

osobiście uważam za dobry pomysł. Może ciężko 

będzie się niektórym przemóc aby się nie malować, 

ale gdy już to zrobimy, poczujemy ulgę. Makijaż nie 

jest czymś co powinno być „naturalne”, tak jak 

wspomniałam na początku. Naturalnością dla nas 

powinno być czucie się dobrze bez makijażu, 

świadomość, że bez makijażu też da się żyć i 

funkcjonować i nadal dobrze wyglądać. Bo przecież 

wszyscy jesteśmy piękni, nawet bez makijażu!  

      Emilia Urbanczyk 

 

Wszystko dobre, co nasze! 

 

Źródło: www.open-er.pl 

15 maja w Polsce obchodzimy Święto Polskiej 

Muzyki i Sztuki, które ma na celu wspieranie i 

promocję artystów i muzyków. Muzyka, jak i sztuka 

towarzyszą nam od początku życia, i ciągną się za 

nami aż do starości. Skoro i tak na co dzień się z 

nimi spotykamy, to czemu nie poświęcimy chwili 

na nasze polskie dzieła? Aktualnie w Polsce jest 

wielu młodych piosenkarzy, którzy potrzebują 

wsparcia i motywacji do rozwijania się. Szczerze 

mówiąc, jako osoba, która raczej gustuje w muzyce 

zagranicznej, sama mam parę moich ulubionych 

polskich wykonawców. Polska muzyka, tak samo 

jak zagraniczna, ma coś dla każdego. Wydaje mi 

się, że nietrudno byłoby znaleźć coś, co 

przypadłoby każdemu do gustu. 

Tak jak muzykę, sztukę też powinniśmy wspierać. 

Nie chodzi tu tylko o wszystkie nowe obrazy czy 

rzeźby, ale też o elementy sztuki należące do 

kultury Polski. W końcu ważnym elementem jest 

pokazywanie innym naszej kultury i 

najpiękniejszych oraz najważniejszych obrazów.  

Nawet jeżeli nie mamy zbyt dużo czasu, są chwile 

w których moglibyśmy jakoś wesprzeć obecną 

muzykę i sztukę (np. odwiedzając muzeum), 

ponieważ są to nieodłączne elementy historii i 

kultury naszego kraju. 

     Emilia Urbanczyk 

Międzynarodowy Dzień Herbaty 

 
Źródło: https://irme.pl/miedzynarodowy-dzien-herbaty/ 

 

Herbata. Słysząc to słowo przychodzi nam na myśl 

chwila wypoczynku, czasu dla siebie. Owszem, 

napar ten może pozwolić nam na moment 

zapomnienia oraz wyciszenia, lecz ma też 

pozytywny wpływ na odporność organizmu na 

różne bodźce. Już w X w. Napój ten zyskał na 

popularności. choć jego pierwotna wersja powstała 

już 3000 lat przed naszą erą, kiedy jednemu z 

cesarzów liście z krzewu herbacianego wpadły do 

gorącej wody. 

 

Pierwszy raz to święto obchodzono w 2005 roku w 

Nowym Delhi. Dzień ten możemy świętować 

popijając naszą ulubioną, bądź bardziej wymyślną 

herbatę. W obecnych czasach wyście na herbatę ze 

znajomymi odzyskuje nowe znaczenie. Więc czemu 

by nie świętować wspólnie! 

      Hanna Elektorowicz 

https://irme.pl/miedzynarodowy-dzien-herbaty/


Perły architektury 

Przenieśmy się do miasta w północnej Polsce, w województwie pomorskim, które wchodzi w skład Trójmiasta (wraz z 

Gdańskiem i Sopotem) – do Gdyni. 

Znajduje się  tam zwycięzca konkursu European Property Awards 2009 w kategorii The Best High-Rise 

Development, najwyższy budynek mieszkalny w kraju i zarazem w basenie Morza Bałtyckiego. „Sea Towers” to 

modernistyczny projekt wiedeńskiej pracowni architektonicznej Andrzeja Kapuścika, sfinalizowany i ukończony w 

lutym 2009 r. przez firmę Invest Komfort SA.  

Niewątpliwie projektant stworzył propozycję wizjonerską, zupełnie 

odmienną od ówcześnie powstających budowli. Przez cały okres budowy 

projektanci i inwestor dokładali wszelkich starań, by nadać bryle budynku 

wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.    

„Sea Towers” składa się z dwóch wież, z których niższa, zwana B liczy 29 

kondygnacji, zaś wyższa (A ) 38. Ich łączna wysokość to 141,6 m. Architekt 

zaplanował dwie części wspólne, elementy mające połączyć dwie wieże w 

jedną całość. Pierwszym jest podstawa, hol łączący je na poziomie nabrzeża. 

Zgodnie z wizją twórcy jest to 

tunel, będący atrium bez końca. 

Za dużymi samoprzesuwnymi 

drzwiami stworzono modernistyczne wnętrze o teatralnym wyglądzie, 

mające zachwycać już od pierwszego momentu. Drugą część wspólną 

stanowią kilkupiętrowe przeszklone łączniki, a w rzeczywistości jeden 

znajdujący się na 10 piętrze. Te znajdujące się na pozostałych piętrach to 

efektowne apartamenty, gdzie dwie przeciwległe ściany salonu to same 

okna - jedno wychodzące na wschód, a drugie na zachód. 

„Sea Towers” to budynki o 

charakterze mieszkalno-

biurowo-usługowym. Trzy 

najniższe kondygnacje 

przeznaczone zostały na 

zaplecze techniczne sklepy i 

punkty usługowe. Wyżej 

mieści się kompleks 

rekreacyjno-rozrywkowy, 

spa i baseny. Biura zlokalizowane zostały w kondygnacjach czwartej i 

piątej. Powyżej znajdują się już tylko 262 luksusowe apartamenty, 

podzielone na grupy, gdzie na niższych piętrach przypada ich 10 na każde. 

Wyżej, zlokalizowano te o większym metrażu, dlatego jest ich 4-6 na 

każdym piętrze. 14 penthouse’ów naturalnie zajmuje najwyższe 

kondygnacje, w tym dwupoziomowy super penthouse zlokalizowany na 

dwóch ostatnich piętrach wysokiej wieży. Kapuścik, chcąc pozostać 

wiernym definicji modernizmu, gdzie budynek ma być jakby unoszący się 

nad ziemią, stworzył „wiszące wille”, grupę penthouse’ów 

architektonicznie podwieszonych na szczycie. 

Wyjątkowa lokalizacja na sztucznie usypanym na wodzie 

gruncie wymagała zagęszczenia i odpowiedniego utwardzenia podłoża, by 

móc utrzymać budynek ważący ponad 140 tys. ton. O wyjątkowości projektu świadczą liczby. Do stworzenia całkowitej 

powierzchni 56 tys. m kw. użyto 42,2 tys. m sześciennych betonu oraz 4,3 tys. ton stali. Zastosowane w konstrukcji 

szkło posiada specjalne właściwości, a mianowicie odporność na obciążenia i parcie wiatru na wyższych wysokościach. 

Do elewacji zewnętrznej natomiast użyto szlachetnej i eleganckiej okładziny z granitu i aluminium. 

Sea Towers” w budowie                              

źródło: 

https://www.peri.com.pl/projekty/skyscrapers

-and-towers/sea-towers.html#&gid=1&pid=1 

penthouse –      

mieszkanie na samym szczycie budynku, który 

jest zlokalizowany w prestiżowej dzielnicy 

miasta. Ten luksusowy lokal charakteryzuje się 

dwiema lub trzema kondygnacjami, w 

przeciwieństwie do apartamentów, gdzie 

wszystkie pomieszczenia są na jednym 

poziomie, dużą powierzchnią, wysokim 

standardem i wyposażeniem we wszelkie 

udogodnienia.    

 źródło:    

https://deluxe.trojmiasto.pl/Biznesmen-z-

Trojmiasta-kupil-penthouse-za-16-mln-zl-w-Sea-

Towers-n162049.html 

źródło: 

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipN

Yt6r7kfrMa7sF8Yk0m_KvwJYuOrHcGfYrK

FCd=w750-h813-p-k-no 

https://invest-komfort-2.nieruchomosci-online.pl/


 

 

              Opracowała: Nicole Pinkawa 

 

 

 

 

✓  

16 milionów złotych – 

taka była cena ofertowa penthouse ‘u na ostatnim piętrze mieszkalnym apartamentowca 

„Sea Towers” w Gdyni. Prawie 400-metrowy apartament został sprzedany, a cena 

transakcyjna nie została ujawniona. Jak jednak przekonują przedstawiciele biura 

nieruchomości, które przeprowadziło proces sprzedaży, to najwyższa transakcja na rynku 

wtórnym w Polsce. 

Agencja informuje, że mieszkanie wykończono najwyższej klasy materiałami. 

Spacer po nim, to prawdziwa międzykontynentalna podróż. Począwszy od europejskiej 

master bedroom, przez salon z elementami Australii i Oceanii, aż po część gościnną 

urządzoną w stylu azjatyckim. Duże powierzchnie pomieszczeń płynnie łączą różne światy 

i odmienne style. 

✓  

Chociaż Kuba Wojewódzki mieszka w Warszawie, regularnie pojawia się w Gdyni. Król TVN-   u  

kupił apartament w budynku „Sea Towers”, który nie tylko jest ulokowany w centrum miasta, ale 

także znajduje się blisko Zatoki Gdańskiej. O tym, że wybór luksusowego apartamentu okazał się 

dobrą inwestycją w życiu showmana, mogą przekonać się jego fani. Kuba co jakiś czas pojawia się 

w Trójmieście, gdzie odpoczywa od obowiązków. 

 

 

 

CIEKAWOSTKI 

źródło: https://www.plotek.pl/plotek/56,79592,23244839,kuba-wojewodzki-chwali-sie-nadmorskim-

apartamentem-elegancki.html 

https://jastrzabpost.pl/tag/kuba-wojewodzki
https://jastrzabpost.pl/tag/kuba-wojewodzki


Dzień Praw Zwierząt 

22 maja obchodzimy wyjątkowy dzień 

naszych czworonożnych przyjaciół - Dzień Praw 

Zwierząt. Dzień ten został uchwalony poprzez 

Sejm w nawiązaniu do ustawy o ochronie zwierząt. 

Ustawa podkreśla, iż zwierzę jest istotą żywą, 

zdolną do różnych odczuć, a nie rzeczą. A więc 

człowiek jest zobowiązany każde zwierzę 

szanować i o nie dbać. Niestety wielu ludzi o tym 

nie pamięta, czy nawet i celowo woli nie pamiętać. 

Niejednokrotnie możemy napotkać w telewizji, 

gazetach, czy internecie wiadomości o tragediach i 

cierpieniach jakie napotykają niewinne zwierzęta. 

Ludzie notorycznie popełniają jeden istotny błąd - 

przygarniają pod dach zwierzątko jako zabawkę, 

poświęcając mu dosłownie kilka pierwszych dni, 

tygodni, następnie nudzą się nim i pozostawiają na 

pastwę losu. Zdarzają się również przypadki, gdy 

wobec zwierząt ludzie stosują przemoc, co jest 

niewyobrażalnie okrutne.  

Dlatego ważne jest, by nie zapomnieć o tym 

dniu, a problem, który jest poruszany nagłaśniać. 

Całe szczęście, że istnieją różne organizacje, które 

na co dzień pomagają zwierzakom. Jedną z 

większych w Polsce jest organizacja OTOZ 

Animals. Jeśli tylko macie możliwości i chęci - 

pomóżcie im. Można to zrobić w najprostszy 

sposób - kupując kilka podstawowych artykułów, 

czy przekazując niewielką kwotę. 

Oliwia Prus 

 

Źródło: https://www.buzzfeed.de/ 

 

Dzień Odnawiania Znajomości 

 

Źródło: https://porady.sympatia.onet.pl/  

Pamiętasz swojego dawnego przyjaciela z 

dzieciństwa? Koleżankę z ławki w podstawówce, 

czy dobrego znajomego, którego zawsze 

spotykałeś na tej jednej ławce w parku? Brakuje ci 

trochę tych spędzonych chwil i zastanawiasz się, co 

u niej, u niego słychać? 21 maja masz idealną 

okazję, aby się dowiedzieć. Jest to Dzień 

Odnawiania Znajomości. Zapomnij o wszystkich 

sporach, które sprawiły, że wasze drogi się 

rozeszły. Może ta osoba tak samo jak ty czeka na 

wiadomość, czy telefon? Warto próbować, a może 

faktycznie kontakt wróci i stanie się nawet lepszy, 

niż był kiedyś! A jeśli brakuje ci odwagi, to może 

być to dla ciebie po prostu dzień miłych 

wspomnień i nostalgii. 

Oliwia Prus 

 

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

Zaginionego 

 

Każdego roku w Unii Europejskiej zgłaszanych 

jest ponad kilkaset tysięcy zaginięć dzieci. 

Najczęściej są to dzieci do 8 lub 17 roku życia 

(według danych z 

2020r.). 25 maja 

obchodzone jest to 

święto by pokazać, że 

nadal się o nich pamięta 

i połączyć się w jakimś 

stopniu cierpieniem z 

rodzicami. Symbolem 

tego dnia jest niezapominajka, która symbolizuje 

rodziców, którzy nie zapominają i nadal szukają.  

 



Dzieci znikają bez śladu z wielu przyczyn i nie 

zawsze jest to nieprawidłowo sprawowana przez 

rodziców opieka. Dużo jest przypadków, że matka 

odwróciła wzrok od dziecka na dosłownie kilka 

sekund, ale go już nie było. Często też przyczyną 

jest porwanie – np. gdy dziecko wraca ze szkoły do 

domu, czy poszło do sklepu. Dlatego też powstała 

lista, która pokazuje jakich zasad powinien 

przestrzegać każdy rodzic. Oto ona: 

– uświadomić sobie, że to my, rodzice, jesteśmy 

odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych dzieci i 

to my powinniśmy ich pilnować, 

– nie pozostawiać dziecka do lat 10 w domu bez 

opieki osoby dorosłej, 

– nie pozostawiać dziecka do lat 7 samego na 

podwórku, 

– nauczyć dziecko zasady zachowania się wobec 

zaczepiającej je osoby dorosłej, 

– nauczyć dziecko najwcześniej, jak to możliwe, 

nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu 

opiekuna, 

– nauczyć dziecko jak reagować w sytuacji 

zagubienia. 

Gdy już jednak dziecko zaginie najważniejsze by 

rodzic postępował według tych zasad: 

– Powiadom Policję! Nie denerwuj się, że możesz 

być zlekceważona/zlekceważony. Policja ma 

obowiązek potraktowania takiego zaginięcia 

bardzo poważnie, gdyż zaginięcie dziecka 

kwalifikuje się do pierwszej – najważniejszej 

kategorii zaginięć. 

– Skontaktuj się z Fundacją ITAKA pod numerem 

116 000. 

– Zadzwoń do członków rodziny oraz rodziców 

kolegów i koleżanek Twojego dziecka. 

– Przeszukaj okolicę domu: strychy, piwnice, 

dachy, okolice ostatniego miejsca gdzie dziecko 

było widziane, parki, lasy, miejsca, w których 

lubiło bywać, w których czuło się bezpiecznie. 

– Sprawdź czy dziecko nie trafiło do szpitala. 

– Aktywnie uczestnicz w poszukiwaniach. Zadania 

można rozdzielić między rodzinę, przyjaciół i 

wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc. 

W sprawie zaginięcia dziecka lub nastolatka można 

dzwonić na bezpłatny numer telefonu Fundacji 

ITAKA-116 000. Telefon jest dostępny przez 5 dni 

w tygodniu. 

Także od 

2013 roku w 

Polsce działa 

system 

CHILD 

ALERT, 

który 

polega na 

szybkim 

poinformowaniu i rozprzestrzenieniu informacji 

przez policję oraz media o zaginięciu. Uruchamia 

się go gdy jest podejrzenie o zagrożeniu życia, a 

Polsce dotychczas został on użyty tylko 2 razy. 

Należy pamiętać, że we wszystkich zaginięciach 

najważniejszy jest CZAS, ponieważ z policyjnych 

danych wynika, że w ciągu pierwszych 24 godzin 

odnajdywanych jest około 30% wszystkich 

zaginionych, w ciągu pierwszych 48 godzin około 

54%, w ciągu pierwszych 7 dni - około 77%  a w 

ciągu pierwszych 30 dni od przyjęcia przez Policję 

zgłoszenia odnajdywanych jest ponad 90% 

wszystkich zaginionych.  

Warto też pamiętać, że dużej liczbie przypadków 

można było zapobiec. Zależy to od tego jaki mamy 

kontakt z najbliższymi lub czy w porę zauważymy 

niepokojące symptomy, które mogą świadczyć np. 

o planowaniu ucieczki. W przypadku dzieci ważne 

jest by nie zostawiać ich nigdzie samych i by 

orientować się co jakiś czas, czy dziecko nadal jest 

na podwórku. Starsze dzieci zaopatrzmy w numer 

telefonu do opiekuna. Bądźmy czujni, miejmy oczy 

dookoła głowy i rozmawiajmy z bliskimi! 

      Karolina Drzymała 
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Facta non praesumuntur, sed probantur 

– cd. 

 W poprzednim wydaniu, przybliżyłem pojęcie 

rękojmi, wytłumaczyłem kiedy i na jakich 

zasadach można z niej skorzystać, a także 

podkreśliłem, że prawo do reklamowania 

wadliwego produktu to jedno z podstawowych 

praw klienta. W tym tekście wyjaśnię pojęcie 

gwarancji – drugiej obok rękojmi podstawy do 

złożenia reklamacji oraz wytłumaczę, czym różni 

się ona od rękojmi. 

 Latem, na urlopie, często spotykamy się w 

sklepach z napisem: „po odejściu od kasy 

reklamacji nie uwzględnia się”, 

czy też: „towar sezonowy nie 

podlega reklamacji”. Dla osoby 

nieznającej swoich praw takie 

informacje są mylące. 

Sprzedawcy żerując na 

turystach, którzy często w 

nawale zakupów mogą nie 

zwrócić uwagi na wady towaru, 

liczą, że taki napis skutecznie 

zniechęci klientów do ich reklamacji. 

Niemniej takie stwierdzenia są po prostu 

nieskuteczne i nie pozbawiają nas podstawowego 

prawa konsumenta.  

 Gwarancja w przeciwieństwie do rękojmi jest 

dobrowolna. Stanowi ona oświadczenie gwaranta, 

iż odpowiada za jakość towaru. Gwarantem jest 

przedsiębiorca: sprzedawca, dystrybutor, czy 

producent. Dokument powinien być jasny, 

przejrzysty i zrozumiały. Inaczej niż w rękojmi, w 

tym przypadku gwarant sam określa zakres swoich 

obowiązków (np. naprawa towaru czy zwrot 

kwoty). Co ważne, musi ona być sporządzona w 

języku polskim, a 

czas jej trwania 

zależy od woli 

przedsiębiorcy. 

Jeżeli w 

oświadczeniu nie 

podano ile 

wynosi ten okres, 

przyjmuje się, że 

są to dwa lata od wydania 

towaru.  

 To od nas zależy czy skorzystamy z rękojmi 

czy z gwarancji (jeżeli takowa została 

zaproponowana). Oba te uprawnienia są od siebie 

niezależne, a w przypadku nieuwzględnienia żądań 

z tytułu gwarancji, nadal przysługują uprawnienia 

z tytułu rękojmi.  

 W przypadku gdy sprzedawca poinformował 

nas w jasny i zrozumiały sposób o cechach towaru 

i jego ewentualnych wadach, w dalszym ciągu 

przysługuje nam prawo do reklamacji. Gdy wiemy, 

że w koszuli brakuje jednego guzika (bo zostaliśmy 

o tym poinformowani), a w domu zauważymy, że 

mechaci się materiał, mamy pełne prawo 

zareklamować towar, z powodu wady, o której nie 

usłyszeliśmy. 

 Nie dajmy się oszukiwać sprzedawcom i 

producentom, którzy przez brak 

edukacji prawnej obywateli 

naszego kraju, prosto w twarz 

nas oszukują. Przypomnę, że 

prawo do rękojmi obowiązuje 

przez dwa lata od wydania 

towaru i rok od zauważenia 

wady, o której nam nie 

powiedziano. W przypadku 

gwarancji należy dokładnie przeczytać 

oświadczenie gwaranta, w którym zawarte są 

wszystkie najważniejsze zobowiązania i prawa. 

Obie możliwości są od siebie niezależne, a 

uszkodzone towary, z wadami, o których nas nie 

poinformowano zawsze możemy reklamować.  

 Ten artykuł zamyka cykl felietonów 

prawnych, publikowanych na łamach gazety „My 

o Nas”. Mam nadzieję, drodzy Czytelnicy, że w 

zrozumiały i jasny sposób przybliżyłem Wam 

prawa i obowiązki prawne, które dotyczą naszej 

codzienności. Nieznajomość prawa szkodzi, 

dlatego zachęcam do dalszego zagłębiania się w 

jego meandry, by świadomość prawna, której tak 

brakuje w Polsce, towarzyszyła Wam i uchroniła 

przed konfliktami z prawem. 

 Stan prawny na dzień 11.05.2022 r. 

 

Polecam zerknąć: 

Art. 577 – Art. 581 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny.  

 

Szymon Cybulski 

 

Źródło: https://technologiczna.pl/ 

Źródło: https://allegro.pl/ 



Światowy Dzień Środków Masowego 

Przekazu 

 
Źródło: https://www.haikudeck.com/medios-opinin-pblica-y-poltica-

uncategorized-presentation-dc8153bd25 

29 maja 2022 roku przypada Światowy Dzień 

Środków Masowego Przekazu. Dzień ten 

ustanowił papież Paweł VI w roku 1967. W 

Kościele Katolickim z okazji tego dnia, 

wspominamy św. Franciszka Salezego, który jest 

patronem dziennikarzy. Środki masowego 

przekazu, zwane również jako mass media są 

aktualnie bardzo ważnym aspektem naszego życia. 

Tak naprawdę gdzie się nie spojrzymy możemy 

mieć z nimi do czynienia. Przykładem tego jest 

przede wszystkim internet, telewizja, radio, prasa, 

rożnego rodzaju plakaty, filmy, czy książki. Jeśli 

wspomniałam już o internecie, to warto dodać, że 

to właśnie on jest najpopularniejszym z mass 

mediów. W 2021 roku, według badania ONZ 

ukazano, że z internetu korzysta aż 4,9 mld ludzi. 

Czynnikiem który spowodował gwałtowny 

przyrost użytkowników internetu, była pandemia. 

Środki masowego przekazu stanowią dużą część 

naszego życia, ale czy warto skupiać się tylko na 

tym? Warto pamiętać by czasem odetchnąć od nich 

i spędzić czas bez internetu czy telewizji.  

       Dominika Duda 

 

Źródło: https://www.kujawy.info/puls-miasta/swiatowy-dzien-srodkow-

masowego-przekazu-czy-media-sa-potrzebne-2/ 

           Światowy Dzień bez Tytoniu  

 

Źródło: www.zdrowie.radiozet.pl 

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez 

Tytoniu. Święto stanowi okazję do zwrócenia 

uwagi całego świata na powszechność nałogu 

palenia papierosów i jego negatywne skutki 

zdrowotne. Czy wiedzieliście że papierosy pali  

jedna czwarta dorosłych Polaków (26%) – co piąty 

regularnie, a co dwudziesty – okazjonalnie? 

Palenie tytoniu niesie za sobą poważne skutki  

zdrowotne. Palacze są szczególnie narażeni na: 

choroby układu oddechowego – rozedmę płuc, 

przewlekłe zapalenie oskrzeli, raka płuc, raka 

języka, raka wargi, raka jamy ustnej, raka krtani, 

raka tchawicy, przewlekłą obturacyjną chorobę 

płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę. Mimo tego coraz 

więcej ludzi decyduje się na palenie papierosów, 

które zaczyna się od jednej niewinnej ‘’fajki na 

spróbowanie’’. Niestety w wielu przypadkach  

kończy się to dużym nałogiem. W Polsce palacz, 

konsumujący jedną paczkę dziennie, w ciągu roku 

wyda na papierosy  6 570 zł. Jest to równowartość 

16% rocznego przeciętnego dochodu netto w 

naszym kraju. Za tą kwotę  możesz sobie kupić 

dobry telefon, tablet itp. Wiemy, że niełatwo jest 

rzucić palenie, ale nie jest to niewykonalne. Można 

to osiągnąć np.: poprzez stopniowe zmniejszanie 

liczby wypalanych papierosów, zmniejszenie czasu 

narażenia na ekspozycję na dym tytoniowy, 

unikanie palenia w typowych sytuacjach, zmianę 

gatunku papierosów, zastępowanie palenia  innymi 

czynnościami.   

      Martyna Pyttel 

 

 

 

 

https://www.kujawy.info/puls-miasta/swiatowy-dzien-srodkow-masowego-przekazu-czy-media-sa-potrzebne-2/
https://www.kujawy.info/puls-miasta/swiatowy-dzien-srodkow-masowego-przekazu-czy-media-sa-potrzebne-2/


26 maja - Dzień Matki 

A co za tym idzie? Idealna okazja do 

obdarowania czymś naszych mam! W takim razie 

czym? Oto lista propozycji prezentów na Dzień 

Matki:  

1. Bukiet ulubionych kwiatów - 

standardowo, ale nigdy się nie nudzi. 

Najważniejsze, by wiedzieć, które kwiatki mama 

lubi najbardziej i obdarować ją jak największym 

bukietem!  

2. Zestaw kosmetyków - wystarczą 

maseczki, kule do kąpieli, mgiełka oraz balsam o 

pięknym zapachu, i prezent gotowy!  

3. Termos lub kubek - nie oszukujmy się, 

chyba każda mama zaczyna dzień od kawki! A jeśli 

nie zdąży wypić jej w ulubionym kubeczku, 

koniecznie musi mieć termos!  

4. Obraz - w Internecie na dzień dzisiejszy 

odnajdziemy wiele pomysłów na powieszenie 

czegoś ciekawego, sentymentalnego, czy 

śmiesznego w ramce na ścianie. Może być to np. 

kontur waszego wspólnego zdjęcia.  

5. Biżuteria - mama jak to typowa kobieta, 

kocha biżuterię. Nieważne czy to kolczyki, 

bransoletka lub naszyjnik. Ważne, że jest srebrne 

albo złote i można to nosić na sobie.  

6. Dla miłośniczek wieczornych herbatek - 

skrzyneczka z przeróżnymi herbatami i słoiczkiem 

miodku.  

7. Poduszka lub koc - brzmi banalnie, a 

jednak każdy tego potrzebuje. Wyjątkowo 

mięciutkie i w ulubionym kolorze - na pewno się 

spodoba! 

Oliwia Prus 

 

Źródło: https://www.kreator-kwiatow.pl 

Premiery Netflix -  maj 2022: 

 

• Prawo dżungli (2020) - 1 maja 

• The Circle (sezon 4) - 4 maja 

• Trzy metry nad niebem (sezon 3) - 4 maja 

• Siostry krwi (miniserial) - 5 maja 

• Pentawerat (sezon 1) - 5 maja 

• Clark (mini serial) - 5 maja 

• Nowy Eden (sezon 1) - 6 maja 

• Nieobliczalni 2 - 6 maja 

• Tylko 40 lat - 6 maja 

• Elon Musk: The Real Life Iron Man 

(2018) - 7 maja 

• Pracujące mamy (sezon 6) - 10 maja 

• 42 dni w mroku (sezon 1) - 11 maja 

• Krime Story. Love Story (2022) - 11 maja 

• Nasz ojciec - 11 maja 

• Piękna i zemsta (sezon 1) - 12 maja 

• Neumatt (sezon 1) - 13 maja 

• Prawnik z lincolna (sezon 1) – 13 maja 

• Powrót do liceum - 13 maja 

• Wampir w ogrodzie (sezon 1) - 16 

maja               

• Dzieciak rządzi: Powrót do kolebki (sezon 

1) - 19 maja 

• Miłość, śmierć i roboty (sezon 3) - 20 maja 

• Somebody Feed Phil (sezon 5) - 25 maja 

• Stranger Things (sezon 4A) - 27 maja 

 

Wybrała: Hanna Elektorowicz 

 

 

 

 

 


