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Pozdrawiam kubeja i jego gildie w Tibii, 

Pozdrawiam bartka oraz wujka kubeja ,który dzieli 

przez zero i lubi pierogi 

Pozdrawiam Manuele i Julie od cypriana z dominikiem 

i 

Pozdrowienia dla Bani,Tomka,lLewego i Szindla z !tm 

Pozdrowienia dla Kabana,Michcia,Hariba, Kacpra i 

Mateusza z 1loa od najlepszej . 

Dla huraca o Kabiego kiski <3 

Kubej pozdrawia klase 1loa dla Zarłacza szmexa  

Pozdrawiam Weronike , Monike i olke 

Pozdrawiam Klaudzie z 2lob 

Całuje Klaudie Jabłońską  

Pozdrawiam Kaśkę  

Pozdrawiam Beaktk i Klaudzie Kobiałke 

Ola pozdrawia Martę a Marta pozdrawia olkę 

A je obie pozdrawia Cypek ;)  

Pozdrawiam Klaudzię Wichłacz  

Pozdrawiam wszystkich Jabłońskich 

Pani Szafkowska pozdrawia całą gazetkę, a całą gazet-

ka pozdrawia Panią Szafkowską. 
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Wakacje coraz bliżej, słońce co-

raz gorętsze, ale gazetka wciąż 

powinna was zaciekawić. Jak 

zwykle mamy mnóstwo zróżnico-

wanych artykułów na najróżniej-

sze tematy. Od gier wycieczek, 

szkoły nawet po komiksy. Tak 

więc życzę sobie i wam udanej 

pogody, miłej majówki i bezbole-

snego powrotu do szkoły 

(chociaż będzie on bardzo trud-

ny). Miłej lektury! 
 

Cyprian Sobolewski 

WSTĘPNIAK 
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WYCIECZKA GEOGRAFICZNA  

Odbyła się 08.04.2014r.,a miejscem doce-

lowym było Planetarium w Szczecinie oraz 

Stacja Meteorologiczna w Szczecin Dąbiu. 

Naszymi opiekunami były panie: Dorota 

Binduga - Wieczorek, Urszula Piotrowicz, 

Katarzyna Jaszczak i Karolina Konieczna. 

W wycieczce brali udział uczniowie klas II 

LOa, II LOb, II LOc i I LOc. 

Podróż do Szczecina minęła nad wyraz 

szybko i nawet się nie zorientowałem, gdy 

byliśmy na miejscu. Naszym pierwszym 

przystankiem było Galaxy, gdzie zjedliśmy 

drugie śniadanie.  

Zapraszamy młodzież i studentów do 

udziału w Archidiecezjalnych Dniach 

Młodych – Barlinek 1-3 maja 2014 

Wydział Duszpasterski Kurii Metropoli-

talnej Szczecińsko-Kamieńskiej, Woje-

wództwo Zachodniopomorskie, Powiat 

Myśliborski oraz Gmina Barlinek orga-

nizują Archidiecezjalne Dni Młodych, 

które odbędą się w dniach 1-3 maja 

DNIACH MŁODYCH – BARLINEK 1-3 MAJA 2014 

Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie 

b r a k  a r g u m e n t ó w  ( E u r y p i d e s ) 

14 : 5 dla obowiązkowego sprzątania lasu! 

Dziesiątego kwietnia w sali konferencyjnej 

BOK "Panorama" uczniowie klasy II LO A 

wzięli udział w DEBACIE OKSFORDZKIEJ, 

której temat dotyczył obowiązkowego 

sprzątania lasu przez wszystkich miesz-

kańców miasta.  
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To ja, autor komiksu – Gotthard 

  Na początku chciałbym wszystkim podziękować za przyjęcie mnie do 
gazetki szkolnej, w której mogę pokazać zainteresowanym moje komiksy. 
Jeśli ktoś lubi sensacje, a w niej troszkę wydarzeń historycznych to za-
praszam do czytania/oglądania.  

 

O czym opowiada komiks?   

  Komiks, który rysuję dla gazetki opowiada o Polaku, który większość 
swoich lat spędził w Japonii ucząc się stylu życia w świecie sztuk walki. 
Kiedy wraca do okupowanej Polski walczy z okupantem. Jest to historia, 
w której chcę trochę namieszać. Dodać elementy fikcyjne do historii – to 
jest to! Myślę, że to będzie ciekawe – prawdziwe wydarzenia historyczne i 
autentyczni ludzie żyjących w tamtych latach  z fikcyjnymi przewrotami 
wydarzeń, które do dzisiaj pozostają tajemnicą. Komiks zawiera wulgary-
zmy, więc jeśli masz coś do tego to osobiście nie polecam czytania całe-
go komiksu. Więcej nie mogę się wypowiedzieć… Dowiedz się sam/
sama. J 

 

Skąd taki pomysł? 

  Mój komiks jest bardzo powiązany z moimi zainteresowaniami, jak np. 
sztuki walki czy historia XX w., ale przejdźmy do konkretów. Każdy z nas, 
a raczej większość miał/a swojego bohatera, który walczył z przestępcami 
i popełniał złe uczynki dla dobra ludzkości. Dlatego wymyśliłem bohatera, 
którego projektowałem i udoskonalałem go przez 3 lata. Poważnie! Przez 
całe 3 lata. Dla niektórych może to dziwne, ale musiałem wiedzieć czego 
chce mój bohater, jak będzie się ubierał, co będzie robił itd. Przyznam, że 
scenariusz wymyślam w kilka sekund. Wiesz… Jak się już zacznie - to 
potem samo „leci” - jak film. To jest właśnie największa zaleta wyobraźni 
człowieka. 

Coś na koniec… 

  Przyjąłem pseudonim Gotthard, ponieważ cenię sobie swoją prywat-
ność. Rysuję dla was komiksy, a wy znacie mnie jako Gotthard i niech już 
tak zostanie. J 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników-śmiertelników - Gotthard 
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DZIEŃ ZIEMI  

W związku z obchodami DNIA ZIEMI  wszystkie klasy (oprócz klas 

maturalnych), zobowiązane są do wykonania jednego plakatu na bry-

stolu, w dowolnej formie.  Temat brzmi „Zmieniaj nawyki – nie kli-

mat”. Należy uwzględnić przyczyny zmian klimatu oraz przeciwdziała-

nie globalnemu ociepleniu. Plakaty należy złożyć do 15 kwietnia w 

bibliotece  szkolnej.  Najlepsza praca będzie nagrodzona! Wystawa 

wykonanych prac odbędzie się na I piętrze 24 kwietnia,   w dniu  ob-

chodów tego święta przez naszą szkołę. 

Szkolne Koło Ekologiczne 

DOBRY WYSTĘP W PRZEŁAJACH  

Dnia  3 kwietnia  w Barlinku przy uli-

cy Leśnej odbyły się Indywidualne Mi-

strzostwa Powiatu w Biegach Przeła-

jowych.  Na starcie nie zabrakło 

uczniów z naszej szkoły. Dziewczęta 

do przebiegnięcia miały dystans 

1200, a chłopcy 1500 m. Wśród 

dziewcząt dobrze spisała się Daria 

Iwańska, która przybiegła na trzeciej 

pozycji, a tuż za podium uplasowała 

się Katarzyna Bujałkowska.  

DNI OTWARTE ECDL  

Zapraszamy wszystkich zainteresowa-

nych 10.04.2014 o godz. 15 do pra-

cowni K2  
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Chevrolet Impala  w Serialu Supernatural  

CHEVROLET IMPALA 

 

Samochód, który właściwie niezamierzenie przez twórców stał się trzecim bo-

haterem w serialu. Fani podobnie jak Winchesterów, Impalę pokochali od ra-

z u ,  a  w ś r ó d  n i c h  z n a n a  j e s t  j a k o  M e t a l l i c a r . 

 

Eric Kripke, twórca Supernatural, pragnął by bohaterowie jego serialu jeździli 

jakimś fajnym, rzucającym się w oczy samochodem, gdyż jak mówił, za jego 

młodości bohaterowie seriali takich jak Knight Rider, Magnum P.I., czy też The 

Dukes of Hazzard zawsze mieli jakieś niezłe auto, który stawał się niejako 

symbolem całej produkcji. Kripke zdecydował, że musi być totzw. muscle car, 

czyli jeden ze starych, amerykańskich, legendarnych już krążowników szos. 

Początkowo Wichesterowie mieli jeździć Fordem Mustangiem z 1965 roku, 

jednak po rozmowie z sąsiadem zmienił zdanie. On powiedział mu, że potrze-

buje auta wzbudzającego strach, auta, do którego bagażnika zmieszczą się 

zwłoki. Tak też Mustang zmienił się w Chevroleta Impalę z 1967 roku. 

Co ciekawe, na planie serialu znajduje się nie jeden, lecz kilka egzemplarzy te-

go modelu. Są one w bardzo różnym stanie, niektóre mają zdjęte drzwi, dach, 

bądź lusterka, żeby można było odpowiednio umieścić kamery. Tylko jedną Im-

palę można uznać za prawdziwą, lecz używa się jej dosyć rzadko, głównie do 

kręcenia scen z udziałem kaskaderów. Posiada ona 7-litrowy silnik V8 o wiel-

kości 427 cali sześciennych oraz hydrauliczne zawieszenie. 

Pochodzenie auta w serialu zostało pokazane w odcinku In the Beginning - 30 

kwietnia 1973 roku John Winchester za namową Deana z przyszłości kupuje 

używanego Chevroleta Impalę zamiast Volkswagena Busa. Jak się później oka-

zuje zakup ten nie spotkał się z aprobatą przyszłej żony Johna, Mary Cam-

pbell. W Dead Man's Blood dowiadujemy się, że Dean otrzymał auto w prezen-

cie od swojego ojca. 

Podobnie jak Sam i Dean, Impala również raz zginęła w serialu. Po zderzeniu z 

ciężarówką prowadzoną przez demona w Devil's Trap po Chevrolecie zostało 

niewiele. Dean jednak nie poddał się i cały swój czas poświęcił na naprawę 

ukochanego auta. W Bloodlust w pełni sprawna Impala powraca w chwale. 
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Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn : turniej siatkarski, 

który zostanie rozegrany od 30 sierpnia do 21 września 2014 r. w 

7 miastach Polski. W mistrzostwach świata wezmą udział 24 czo-

łowe krajowe reprezentacje. Turniej zostanie rozegrany pod patro-

natem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), a jego 

głównym organizatorem będzie Polski Związek Piłki Siatkowej. Bę-

dzie to pierwszy w historii siatkarski mundial rozgrywany w Polsce.  

 

  

Zakwalifikowane drużyny zostaną podzielone na cztery grupy po 6 

zespołów. Gospodarz jest rozstawiony w grupie A, a pozostałe 3 re-

prezentacje w każdej grupie są rozstawione według rankingu FIVB 

metodą tzw. serpentyny. Kolejne zespoły nierozstawione są loso-

wane do grup. Awans w pierwszej rundzie fazy grupowej uzyskują 

4 najlepsze zespoły. Grupa A łączy się z grupą D, a grupa B z grupą 

C wraz z wynikami spotkań zespołów, które awansowały. W drugiej 

rundzie fazy grupowej są 2 grupy E i F po 8 zespołów. Zespoły gra-

ją 4 spotkania z drugą grupą. Awans uzyskują 3 najlepsze zespoły. 

W trzeciej rundzie fazy grupowej są 2 grupy G i H po 3 zespoły. Ze-

społy grają po 2 spotkania, systemem każdy z każdym. Awans uzy-

skują 2 najlepsze, które zagrają w turnieju finałowym. Pozostałe 

dwa zespoły walczyć będą w meczu o 5. miesjce. 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn  
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   Z zimą pożegnaliśmy się chyba na do-

bre. Czasem jedynie wiatr przypomina nam o chłodniej-

szych dniach, a humor potrafi popsuć niespodziewana 

ulewa. Jednak mimo to, gdy o poranku przez okno za-

glądają promienie słońca wróżąc piękny, słoneczny 

dzień, wszelkie czarne myśli znikają jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki. Wydaje mi się, że wiosnę każdy 

wita z entuzjazmem, w końcu nie może być inaczej, kie-

dy dokoła przyroda budzi się do życia. W dodatku coraz 

cieplejsze dni przypomninają nam, że wakacje są coraz 

bliżej! Moim zdaniem, wiosna to najpiękniejszy okres w 

całym roku. Nie znoszę zimy i zawsze czekam, aż dni za-

czną robić się dłuższe, słońce zacznie świecić.  

Poza tym, wiosną jest dużooo wolnego od szkoły. Święta 

Wielkanocne, majówka, matury... No, to ostatnie to mo-

że nie dla wszystkich jest przyjemne, a myśl o maturze 

przyprawia o dreszcze (wszystkim tegorocznym maturzy-

stom: abyście trafili na miłych Profesorów, których życzli-

wy uśmiech sprawi, że opuści was cały stres, abyście 

mogli powiedzieć, że matura z matematyki okazała się 

pestką, abyście na ustnym polskim zachwycili kwieci-

stym językiem, nienaganną znajomością tematu oraz 

zaskakującą wiedzą, a na językach aby żadne słówko 

nie stanowiło dla was tajemnicy. I aby każdy z Was do-

stał się na wymarzone studia!!!). 

 

m ł o d z i k   

Czas na wiosnę 
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Podczas pobytu Deana w piekle samochodem opiekuje się 

Sam. W miejsce radia i magnetofonu umieszcza iPoda, za co 

zbiera cięgi od starszego brata w Lazarus Rising. Kiedy Win-

chesterowie rozstają się na początku piątego sezonu Dean 

jest skłonny oddać Impalę Samowi, jednak ten odmawia. 

W Changing Channels archanioł Gabriel przemienia Sama w 

Impalę, tworząc samochód na wzór tego znanego z serialu 

Knight Rider. Fani nazwali to połączenie Sampalą. 

Podczas wizyty Deana w przyszłości w roku 2014 zaaranżo-

wanej przez Zachariasza widzimy Impalę, jednak jej stan po-

zostawia wiele do życzenia - zardzewiała i zezłomowana leży 

odłogiem. 

 

W komiksie Origins pochodzenie samochodu jest przedsta-

wione zupełnie inaczej - John nabywa go w trakcie jednego ze 

swoich polowań, dawno po śmierci swojej żony, Mary. Jako że 

ten pomysł spotkał się ze sporą krytyką ze strony fanów, Eric 

Kripke zdecydował się zmienić wersję z komiksu i przedstawił 

swoją wizję nabycia Impali przez rodzinę Winchesterów w od-

cinku In the Beginning. 

Chevrolet Impala  w Serialu Supernatural  

CHEVROLET IMPALA 
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Katawa Shoujuo - Tylko ty-
le i aż tyle. 

 

 

Siedzę, czytam, klikam. Siedzę, 
czytam, klikam. Siedzę, czytam, 
klikam. Siedzę, czytam, klikam... I 
wiecie co jest w tym najpiękniej-
sze? Dostarcza mi to od groma 
emocji. Bo co z tego, że praktycz-
nie nie ma tu gameplayu, jak jest 
świetny scenariusz? Oczywiście, 
ktoś nie zagłębiający się emocjo-
nalnie w historię prawdopodob-
nie umrze z nudów, ale może po 
prostu taki ktoś nie powinien w to 

grać? 

 

Jeśli jakaś osoba jeszcze tego nie 
wie, można powiedzieć, iż gra w ja-
kimś stopniu powstała dzięki 4cha-
nowi. OK, nie każdy go lubi, nie każ-
dy ma na tyle dystansu aby na nie-
go wchodzić, wiem o tym. Nieważ-
ne. Najpierw pojawiły się tam szkice 
z niepełnosprawnymi dziewczynami 
w roli głównej. Jakiś czas potem, 
gdy zdobyły one względną popular-
ność, cały projekt zaczynał nabierać 
jakichś kształtów by w końcu dać 

początek narodzinom Four Leaf 
Studios. I chociaż, jakby nie pa-
trzeć, to tylko grupa zapaleńców, 
Katawa Shoujo wyszło im znakomi-
cie. Oczywiście, jak pisałem we 
wstępie, od tytułu można boleśnie 
się odbić. Ja jednak zacisnąłem zę-
by, aby finalnie poznać całość trzy 
razy. Na nowo, odkrywając całkiem 
inne historie. 

 

Najkrócej mógłbym tę grę (i błagam 
darujmy sobie kłótnie o to czy jest to 
gra, interaktywny film czy jeszcze co 
innego) określić jako VN-kę o lu-
dziach niepełnosprawnych. Jest to 
wręcz barbarzyńskie uproszczenie, 
lecz na pewno intrygujące dla kogoś 
szukającego oryginalnych tytułów. 
Historia nam przedstawiona kręci 
się wokół chłopaka imieniem Hisao 
Nakai. Poznajemy go podczas pew-
nego felernego dnia, którego to 
oczekując na przyjście dziewczyny, 
kumulowane w środku nerwy i za-
wstydzenie postanawiają puścić, a 
wraz z nimi ujawnia się coś innego, 
mianowicie arytmia serca. Niestety 
całe zdarzenie okazuje się poważ-
niejsze niż mogłoby się wydawać, 
kończąc się dla głównego bohatera 
długim pobytem w szpitalu. Jakby 
nieszczęśliwych zdarzeń było mało, 
rodzice postanawiają wysłać Hisao 
do szkoły dla osób niepełnospraw-
nych. Gdy pierwszy raz tam trafiamy 
mamy szansę poznać klasy, nau-
czycieli i oczywiście uczniów będą-
cych sednem tej historii. 
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MAJ 
Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Wiosna 

w pełni, słońce świeci, kwiaty pachną, a znane 

majowe przysłowie potwierdza urodę tego mie-

siąca „ w maju jak w raju „. W tym miesiącu 

obchodzimy dużo świąt , jednym z nich jest 

tzw. majówka. Trwa ona 3 dni od 1 do 3 maja. 

Z tej okazji organizowane są imprezy lokalne. 

Jest to dobra forma rozrywki. 3 maja Polska od-

zyskała Niepodległość – z tej okazji w naszym 

mieście Barlinku mamy zaszczyt uczestniczyć 

w apelu na Placu Piłsudskiego.  

Kolejnym świętem majowym jest Dzień Matki , 

który obchodzimy 26 maja.  Z tej okazji składa-

my życzenia naszym kochanym mamom oraz 

wręczamy drobne upominki.  

 „ To był maj pachniała saska kępa  

szalonym zielonym bzem. To był maj ….”  

 

Beata & Patrycja 
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KALENDARZ EKOLOGICZNY 

MAJ/CZERWIEC: 

5 maja  – Światowy Dzień Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza 

12 maja  – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

– International Migratory Bird Day 

15 maja – Święto Polskiej Niezapominajki  

22 maja – Dzień Praw Zwierząt (org. Klub Gaja), 

Międzynarodowy Dzień Różnorodności          

Biologicznej  

24 maja – Europejski Dzień Parków Narodowych, Europejski Dzień 

Parków Wodnych     

31 maja – Światowy Dzień bez Papierosa – Anti Tobacco Day, Dzień 

Bociana Białego                                                     

 

1-7 czerwca – Dni Lasów i Zadrzewień  

2 czerwca – Dzień Leśnika, Międzynarodowy Dzień Ochrony Środo-

wiska Naturalnego 

5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska – World Environ-

ment Day 

17 czerwca – Światowy Dzień Walki z pustynnieniem i suszą 

 

INFORMACJE 

12.04.2014 r. nasi uczniowie z klasy 2 LO a: Dawid Gałęski, 

Daniel Szymański i Daniel Wójcicki wzięli udział w Woje-

wódzkiej Olimpiadzie Ekologicznej. Gratulujemy im zajęcia 

wysokich miejsc. 
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Nie będę kłamał, opowieść na-
prawdę jest długa i wielowątko-
wa. Gdyby nie liczyć okazjonal-
nych wyborów jakie czasem gra 
przed nami stawia, nasza rola 
ogranicza się do czytania kolej-
nych linii dialogowych i pozna-
wania historii. Zdaję sobie spra-
wę, że Visual Novel to gatunek 
nie dla każdego. Poza tym nie-
samowicie łatwo się od niego 
odbić – wystarczy znaleźć tytuł 
ze słabym scenariuszem i mo-
żemy usnąć na śmierć. Cóż, tu-
taj też nie uświadczymy zbyt 
wielu fajerwerków lecz uwierz-
cie mi, fabuła daje w kość na-
wet pomijając kontrowersyjną 
tematykę. Szczerze mówiąc 
możemy ją różnie interpreto-
wać. Jako opowiastkę o tym, iż 
osoby niepełnosprawne nie róż-
nią się w sumie wiele od nas 

samych, o byciu napiętnowa-
nym, o kochaniu, byciu kocha-
nym, akceptowanym... napraw-
dę każdy może tu odnaleźć coś 
dla siebie. 

 

Pisałem wcześniej o okazjonal-
nych wyborach i wielu w tym 
momencie na pewno zapaliła 
się lampka zwiastująca nielinio-
wość. I w zasadzie owszem, ty-
tuł jest dość nieliniowy i pozwa-
la nam kroczyć wybraną ścież-
ką. Nie jest to zrobione na wiel-
ką skalę, bez pierdół pokroju 
systemu moralności i tym po-
dobnych. Po prostu wybieramy, 
którą z postaci chcielibyśmy bli-
żej poznać. Tylko tyle i aż tyle 
chciałoby się rzec. Dla mnie to 
nawet dość śmieszne, że grupa 
amatorów, połączonych tylko 
chęcią stworzenia Katawa Sho-
ujo mogła wyczarować tak bar-
dzo angażującą historię z tylo-
ma całkiem różnymi postaciami. 
Może zacznijmy o samego pro-
tagonisty. Pierwsze co przyszło 
mi na myśl jak zacząłem nad 
nim rozmyślać to przymiotnik 
„normalny”.  
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Nieśmiały, dość otwarty, szczery, tak po prawdzie ciężko na-
wet zauważyć jego obecność, po jakimś czasie po prostu tak 
wpasowuje się w całość, iż najzwyczajniej w świecie wskaku-
jemy w jego buty. A przynajmniej ja tak się czułem. Inni boha-
terowie to oryginalne indywidua – każdy z nich ma własne 
problemy, słabe strony i tematy, które mogą urazić. Tak za-
tem, jak możemy się domyślić przez wzgląd na poważne 
oparzenia skóry, jest straszliwie skryta i zamknięta w sobie 
Hanako, jej przyjaciółka, ślepa od dziecka Lilly, biegająca na 
protezach Emi, głuchoniema Shizune, jej tłumaczka Misha 
(chociaż to tylko jej przydomek, przypadł mi do gustu) czy 
kontynuująca swoją malarską pasję pomimo braku rąk, Rin. 

 

Ja bliżej poznałem póki co (w tej kolejności) Emi, Hanako 
oraz Lilly i jak na razie mi to wystarczy, chociaż chciałbym zo-
baczyć wszystko co Katawa Shoujo ma do zaoferowania. Co 
do samych wątków pojedynczych bohaterów: autentycznie 
poruszają, wzruszają i ogółem wydzierają nasze emocje na 
wierzch. Niesamowite jak historia złożona z samego tekstu i 
obrazków (bardzo rzadko ruchomych) może na nas wpływać. 
Jako ciekawostkę powiem, że początek troszeczkę mnie znu-
żył i potrzebowałem czasu aby się wciągnąć, ale gdy to już 
nastąpiło, naprawdę chodziłem roztargniony. Bezwzględnie 
polecam każdemu spróbować, nawet jak odstrasza go lekko 
mangowa otoczka całości.  
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CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 

Dlaczego storczyki mają kwiaty o tak fantazyjnych kształtach??? 

Kwiaty wielu roślin swoim zapachem obiecującym słodki nektar 

wabią owady, które częstując się tym słodkim napojem przy 

okazji zapylają je. Storczyki jednakowoż nie pachną, a mimo 

to są zapylane przez owady. Jak je do tego zachęcają? Po 

prostu – oszukują je. Swoim kształtem przypominają samice 

poszczególnych gatunków i samce wprowadzone w błąd, 

podczas próby zapłodnienia samic, zapylają przypominający 

ją kwiat. Niektóre wydzielają dodatkowo substancję pachną-

cą tak, jak pachnie samica. Jest to znacznie mniej kosztow-

na metoda przywabienia zapylacza, wyjaśniająca bogactwo i 

różnorodność storczykowych kwiatów. 

Czy pszczoły tańczą a jeśli tak, to dlaczego??? 

Tak, choć patrząc na pszczołę tańczącą wśród innych pszczół 

trudno na pierwszy rzut oka skojarzyć wykonywane ruchy z 

tańcem, jaki znamy z sal balowych. Taniec pszczoły przypo-

mina kręcenie się w kółko, któremu towarzyszą ruch odwło-

ka. Jednak nie forma jest tu najważniejsza, a cel jakiemu ten 

taniec służy. Mianowicie wskazuje innym pszczelim robotni-

com kierunek i odległość od miejsca, w którym znajduje się 

dużo miododajnych kwiatów. Kierunek wyznacza odchylenie 

osi tańca od pionu, równe kątowi zawartemu między kierun-

kiem lot udo pożytku i linią poprowadzoną od ula do Słońca. 

Odległość wskazywana jest prędkością poruszania się tań-

czącej pszczoły i częstotliwością ruchów odwłokiem. Im jest 

on wolniejszy, tym odległość jest 

większa. Tańce tego typu, zwane 

werbunkowymi, służą tez przeka-

zywaniu informacji o znalezionym 

przez pszczoły wywia-

dowczynie miejscu do-

godnym do osiedlania 

się roju.  

 

Marta :D 
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Gdzie na studia po maturze z chemii? 

 

Przedstawiamy krótki przegląd ofert dla maturzystów zdających egzamin z 

chemii. 

ANALITYKA MEDYCZNA : Absolwenci są przygotowani do pracy w: medycz-

nych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzą-

cych badania kliniczne, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-

rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny 

biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz 

ochrony środowiska, urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządo-

wych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia, instytu-

cjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu 

medycyny laboratoryjnej. 

AUDIOFONOLOGIA: Ze względu na niszowy charakter profesji audiofonolo-

ga, przyszłość naszego absolwenta rokuje dobrą perspektywę pracy. Może on 

znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających na-

rząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sek-

torze marketingu sprzętu medycznego. 

DIETETYKA: Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi pod-

czas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w: domach opieki społecznej 

i zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach naukowo-badawczych i ośrod-

kach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem 

i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka. organizacjach konsu-

menckich, placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatko-

wych kwalifikacji) publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, 

zakładach żywienia zbiorowego. 

ELEKTRORADIOLOGIA: Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrud-

nienia w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w 

pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki me-

dycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Szerokie możliwości daje 

również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.  
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„Mam Haka Na Ra-

ka” jest Ogólnopolskim 

Programem dla mło-

dzieży, którego ideą jest 

zaangażowanie mło-

dych ludzi do kształto-

wania postaw dorosłych 

Polaków. Tegoroczna 7. 

edycja programu zosta-

ła poświęcona nowo-

tworom układu chłonne-

go – chłoniakom. 

 Z e s p ó ł 

„NieBoRaczki” z ZSP nr1 został wybrany z 636 grup z całej Polski, które 

wzięły udział w programie, i jest jednym z 84, które zakwalifikowały się do II 

etapu. 

 Po przeprowadzonym happeningu, prelekcjach w barlineckich szko-

łach oraz działaniom ogólnie szerzącym wiedzę na temat chłoniaka, czeka 

nas kolejne wyzwanie – przygotowanie kampanii społecznej dotyczącej pro-

filaktyki nowotworów układu chłonnego. Jednak ogrom pracy nas nie przera-

ża, ponieważ cel, który przyświeca temu programowi, wart jest ogromnej 

pracy i zaangażowania. Po stworzeniu kampanii społecznej weźmiemy 

udział w Gali Finałowej, podczas której spotkamy się z innymi zespołami i 

będziemy miały szanse poznać lekarzy oraz ambasadorów tegorocznej edy-

cji, którymi są Marika oraz Mezo. Podczas gali zostaną wręczone nagrody w 

kilku kategoriach.  

 Jednym z punktów w realizacji projektu było również zgłoszenie Honorowe-

go Hakowicza, czyli osoby, która w szczególny sposób odznacza się wiedzą 

na temat chłoniaka bądź po prostu chęcią niesienia pomocy. Grupa 

„NieBoRaczki” jako Honorowego Hakowicza nominowała panią Sławomirę 

Tumasz. Aby Pani Sławomira mogła otrzymać wyżej wspomniany tytuł po-

trzebuje głosów. Można je oddawać na stronie programu pod adresem 

http://mamhakanaraka.pl/honours-voting, gdzie znajduję się również uza-

sadnienie naszej decyzji. Należy wyszukać Sławomirę Tumasz i po prostu za-

głosować. Aby głos był ważny, konieczne jest kliknięcie w link potwier-

dzający, który zostanie wysłany na pocztę e-mail. Każdy głos się liczy, a 
więc zachęcamy do działania! 
 

Zespół „NieBoRaczki” wraz z opiekunem 

mgr Anną Sujkowską 

http://mamhakanaraka.pl/honours-voting
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Stephane Antiga powołał kadrę siatkarzy na 2014 rok 
  Selekcjoner siatkarskiej reprezentacji  Polski, Francuz Stephane Antiga, 

powołał 26 zawodników, którzy będą reprezentować nasz kraj w 2014 ro-

ku. Największą niespodzianką jest powrót do kadry Mariusza Wlazłego, 

który po raz ostatni wystąpił w narodowych barwach w 2010 roku. Druży-

nę narodową czekają w tym sezonie trzy duże wyzwania: eliminacje do 

mistrzostw Europy, Liga Światowa oraz mistrzostwa świata. 5 maja Polacy 

rozpoczną treningi w Spale.  

     Za pewną niespodziankę można uznać także powrót do kadry zapo-

mnianego nieco Mateusza Miki z francuskiego Montpellier oraz rzadko 

powoływanego dotąd Łukasza Perłowskiego z Asseco Resovii. W kadrze 

znalazł się doświadczony atakujący Zaksy Kędzierzyn-Koźle Dominik Wit-

czak, który będzie miał szansę debiutu jako reprezentant Polski. Powoła-

nia nie dostał natomiast etatowy atakujący z poprzednich lat Jakub Ja-

rosz, który zanotował słabszy sezon w Treflu Gdańsk.  

26 kwietnia skreślone zostaną cztery nazwiska zawodników, którzy nie 

zostaną zgłoszeni do turnieju eliminacyjnego do przyszłorocznych ME - le-

czącego kontuzję Łukasza Żygadły, Łukasza Wiśniewskiego oraz dwóch 

innych siatkarzy.  

 

Kadra siatkarzy na 2014 rok:  

Rozgrywający: Paweł Zagumny (Zaksa Kędzierzyn-Koźle), Fabian Drzyzga 

(Asseco Resovia Rzeszów), Łukasz Żygadło (Zenit Kazań, Rosja), Paweł 

Woicki (Transfer Bydgoszcz)  

 

Atakujący: Mariusz Wlazły (PGE Skra Bełchatów), Dominik Witczak, Grze-

gorz Bociek (obaj Zaksa Kędzierzyn-Koźle), Zbigniew Bartman (Casa Mo-

dena, Włochy), Dawid Konarski (Asseco Resovia Rzeszów)  

 

Przyjmujący: Michał Winiarski (Fakieł Nowy Urengoj, Rosja), Bartosz Ku-

rek (Lube Banca Macerata, Włochy), Michał Kubiak (KS Jastrzębski Wę-

giel), Michał Ruciak, Wojciech Ferens (Zaksa Kędzierzyn-Koźle), Mateusz 

Mika (Montpellier, Francja), Rafał Buszek (Indykpol AZS Olsztyn)  

 

Libero: Paweł Zatorski (PGE Skra Bełchatów), Damian Wojtaszek (KS Ja-

strzębski Węgiel), Krzysztof Ignaczak (Asseco Resovia Rzeszów)  

 

Środkowi bloku: Marcin Możdżonek, Łukasz Wiśniewski (Zaksa Kędzie-

rzyn-Koźle), Karol Kłos, Andrzej Wrona (obaj PGE Skra Bełchatów), Piotr 

Nowakowski, Łukasz Perłowski (Asseco Resovia Rzeszów), Piotr Hain 

(Indykpol AZS Olsztyn) 

Marta :D  
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FARMACJA: Absolwenci są przygotowani do 

pracy w: aptekach ogólnodostępnych i szpital-

nych oraz hurtowniach farmaceutycznych, 

przemyśle farmaceutycznym i innych podmio-

tach odpowiedzialnych za wprowadzenie pro-

duktu leczniczego na rynek oraz uprawnio-

nych do wytwarzania, importu i eksportu pro-

duktów leczniczych i materiałów medycznych, 

zakładach opieki zdrowotnej prowadzących 

badania kliniczne, inspekcji farmaceutycznej 

oraz w innych urzędach i instytucjach pań-

stwowych i samorządowych działających w 

dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, jed-

nostkach kontrolno-pomiarowych i laborato-

riach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i 

badania żywności, instytucjach badawczych i 

w ośrodkach badawczo-rozwojowych. 

KIERUNEK LEKARSKI: Absolwent kierunku 

lekarskiego ma możliwość specjalizowania się 

w różnych dziedzinach medycyny. Może ubie-

gać się o zatrudnienie jako pracownik nauko-

wo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawo-

wych i klinikach wyższych uczelni medycz-

nych. Ma możliwość pracy w szpitalach, przy-

chodniach lekarskich i stacjach sanitarno-

epidemiologicznych, a także może pełnić waż-

ne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. 

Absolwenci są przygotowani do pracy w:  pu-

blicznych i niepublicznych zakładach opieki 

zdrowotnej, instytucjach badawczych i 

ośrodkach badawczo-rozwojowych. 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY: 

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami 

uzyskanymi podczas studiów są przygotowani 

do pracy w : publicznych i niepublicznych za-

kładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; in-

stytucjach badawczych i ośrodkach badawczo

-rozwojowych; instytucjach zajmujących się 

poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z 

zakresu edukacji prozdrowotnej; a po uzyska-

niu odpowiednich uprawnień może prowadzić 

praktykę lekarza dentysty. 

KOSMETOLOGIA: Absolwent może pracować 

w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakre-

sie świadczonych usług oraz współpracować z 

lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgna-

cji skóry zmienionej chorobowo. Mając świa-

domość współodpowiedzialności za zdrowie i 

wygląd pacjenta, powinien wykonywać swój 

zawód ze szczególną starannością, zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami 

prawnymi. 

PIELĘGNIARSTWO:  

Zapotrzebowanie na pielęgniarki jest bardzo 

duże – zwłaszcza, że wiele osób decyduje się 

teraz na wyjazd za granicę. Można być za-

trudnionym w: publicznych i niepublicznych 

zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpita-

lach, zakładach podstawowej opieki zdrowot-

nej, placówkach nauczania i wychowania, 

ośrodkach służby medycyny, zakładach pielę-

gnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczni-

czych. 

ZDROWIE PUBLICZNE: Absolwent jest 

przygotowany do pracy w: instytucjach i jed-

nostkach administracji rządowej wszystkich 

szczebli zajmujących się problematyką zdro-

wia i szeroko rozumianym zdrowiem publicz-

nym, jednostkach: nadzoru sanitarnego, Pań-

stwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kon-

troli środowiska oraz działających w Zinte-

growanym Systemie Ratownictwa Medyczne-

go, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i 

społecznych, podmiotach zajmujących się 

ochroną i promocją zdrowia. 

Gdzie na studia po 

maturze z chemii? 
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Petsitter – czyli jak 
zapewnić zwierzęciu 
dom w czasie wyjaz-

du 
 

Zbliżają się wakacje. Radość i 
zachwyt - dla nas. A czy dla 
naszego zwierzaka musi wią-
zać się to z porzuceniem? 
Wcale nie! Słyszałeś/aś kie-
dyś o kimś takim, jak petsit-
ter? Oczywiście oprócz tej, 
jest wiele możliwości, spośród 

których możemy wybrać najlepszą dla naszego pupila.  
Lato. Na dworze świeci słońce i niemal każdy myśli o waka-

cyjnym wyjeździe. Miło spędzony czas. Pojawia się jednak pro-
blem - co zrobić ze zwierzakiem? Ludzie najczęściej porzucają 
swoich pupili przywiązując je do drzewa (psy) lub wyrzucając je z 
samochodu (koty).  

 
W pierwszym przypadku zwierzę długo czeka, aż właściciel 

po niego wróci, jednak tak się nie dzieje. Zwierzę tęskni, jest 
głodne i spragnione. Z czasem umiera śmiercią głodową, do któ-
rej w bestialski sposób przyczynia się człowiek - teoretycznie naj-
lepszy przyjaciel zwierzęcia. 

 
W drugim przypadku właściciel myśli, że wypuści zwierzę, a 

to pobiegnie w świat i znajdzie nowego pana. Zwierzak zazwy-
czaj długo nie chce odejść z miejsca, w którym został porzucony 
wierząc, że jego pan niedługo po niego wróci. Z czasem zaczyna 
się błąkać, szukać czegoś do jedzenia, ale nigdzie niczego nie 
ma, a ludzie go przeganiają. Często zostaje pogryziony przez in-
ne psy. Czasami umiera z głodu, czasami na wskutek wyczerpa-
nia, a czasem wpada wprost pod koła samochodu. 
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Spontaniczne i chwilowe uzy-

skanie stanu świadomego 

snu może nastąpić bez żad-

nych wstępnych warunków. 

Świadomego śnienia można się nauczyć. Dzię-

ki specjalnym technikom śniąca osoba może 

zorientować się, iż otaczająca ją rzeczywistość 

jest wyimaginowana. Towarzyszy temu zazwy-

czaj niezwykły szok (niegroźny), który przeważ-

nie prowadzi do ocknięcia się lub tzw. fałszywe-

go przebudzenia. 

Niektóre substancje, także występujące natu-

ralnie w rozmaitych ziołach, mogą ułatwiać 

osiągnięcie LD. Z kolei inne wręcz przeciwnie – 

leki typu SSRI, choć często wywołują nienor-

malne sny, według niektórych zaznajomionych 

z tematem utrudniały osiągnięcie świadomego 

snu. 

CYPRIAN SOBOLEWSKI 

Lucid Dream—z czym to się je i 

co to takiego? 
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Dubaj - hotel pod wodą 
Hotel pod wodą?! W pierwszej chwili szok, zacieka-

wienie ale i pukanie się w głowę... przecież to nie-

możliwe. Jednak siła pieniądza nie zna słowa 

"niemożliwe" i to dzięki temu już możemy podziwiać 

kolejny cud architektury. Ten luksusowy obiekt da 

możliwość zamieszkania gościom 10 metrów pod 

powierzchnią morza! Z pokojów będzie można spo-

kojnie obserwować rafę koralową i toczące się spo-

kojnie podwodne życie. Myślę, że jest to niesamowi-

ta odpowiedź dla wszystkich, którzy byli i robili już 

wszystko i wszędzie.  

Co tu dużo mówić... zobaczcie sami J 

 

Klaudia Sieczkowska  
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Czy naprawdę nasz najlepszy czworonożny przyja-
ciel zasługuje na takie traktowanie? Czy nie lepiej zasta-
nowić się nad petsitterem?  

Petsitter to opiekun zwierząt. W Internecie można 
znaleźć setki ofert. Jedni mają doświadczenie, inni mogą 
zaoferować pupilowi świetne warunki mieszkaniowe. 
Osobę taką należy dokładnie sprawdzić, ponieważ zda-
rza się, że ktoś kocha zwierzęta, ale nigdy ich nie posia-
dał i nie potrafi się nimi właściwie zajmować. Są jednak 
dyplomowani petsitterzy, którzy ukończyli odpowiedni 
kurs i mogą to poświadczyć certyfikatem. 

Osoba taka zapewni naszemu zwierzakowi (psu, ko-
tu, królikowi, chomikowi, rybkom, śwince morskiej, żół-
wiowi, myszkom, szczurom, itd.) doskonałą opiekę, bę-
dzie go karmić, bawić się z nim i wyprowadzać na space-
ry. Zapewni mu również nocleg. Petsitter z reguły posiada 
jednorazowo 1-3 zwierzaki. 

Zastanówmy się: czy naprawdę nie warto zapłacić 
trochę pieniędzy i spokojnie wyjechać na urlop nie mar-
twiąc się o to, że nasz pupil właśnie umiera? 
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