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Topless ciągle w modzie   

napisał  p. Maciej Fabijański 

Jazda samochodem potrafi sprawiać sporo frajdy, ale jazda samochodem z 

odkrytym dachem w piękny słoneczny dzień podnosi jej poziom na sam szczyt. 

Auta z odkrytymi nadwoziami istniały od zawsze, od samego początku motoryzacji. 

Ba, nawet przez pierwszych kilka dekad rozwoju samochodu, stanowiły większość 

oferowanych pojazdów przez producentów.  Początkowo były to nadwozia typu vis-a-

vis, w którym pasażerowie siedzieli twarzami do siebie, lub dos-a-dos, gdzie siedzieli  

tyłem. Potem pojawił się dwuosobowy phaeteon oraz mieszczący dwa razy więcej 

podróżnych double pahaeton. Czteroosobowy był także tourer oraz torpedo. 

Dwuosobowa, sportowa,  odmiana tourera przeważnie bez drzwi bocznych nosiła 

nazwę roadster. No i oczywiście najbardziej znany  rodzaj auta ze składanym miękkim 

dachem – kabriolet. Ta odmiana nadwozia według współczesnej terminologii  oferuje 

wewnątrz miejsce dla 4 lub 5 osób. Dla dwuosobowych aut z miękkim składanym 

dachem zarezerwowane są nazwy roadster lub speedster. To nie wszystko, bo 

niektórzy producenci oferują całkowicie odkryte pojazdy, które trzeba prowadzić w 

kasku ochronnym, bo przy dużych prędkościach pęd powietrza zachowuje się tak jak 

szalony chirurg plastyczny, który zamierza przeszczepić twarz na tył głowy. Potęga 

kabrioletu jest tak duża, ze nawet wytwórnie drogowych bolidów potrafiących  rozwijać 

nierzadko grubo ponad 300km/h, oferują je często właśnie w wersji ze składanym 

dachem. 

Miękki , składany dach, ma niestety sporo wad. Potrafi przeciekać, łatwo go 

uszkodzić, a jeśli na zewnątrz robi się zimno, to w środku zwykle wcale przytulnie nie 

jest. Wymyślono więc  hardotpy, czyli twarde nadbudowy montowane na nadwoziu 

kabrioletu. Pomysłodawcą takiego rozwiązania był w latach sześćdziesiątych 

amerykański Chrysler. Hardtop w porównaniu z miękkim brezentowym dachem 

wymagał jednak znacznie więcej czasu na  to żeby go założyć i zdjąć. Na domiar 

złego po zdjęciu trzeba go było jeszcze gdzieś schować, a w kabriolecie nie było na to 

miejsca.  

Okazuje się, że zanim jeszcze pojawiły się hardtopy skonstruowano samochód, który 

bardzo łatwo i szybko można było zmienić z auta z zamkniętym nadwoziem w stylu 

coupe w kabriolet ze schowanym dachem. Był nim  peugeot 402 produkowany w 

latach 1935 – 1941, którego wersja Eclipse była wyposażona w elektrycznie chowany 

w bagażniku stalowy dach. Chowany dach wymyślili Emile Darl’Mat oraz Georges 
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Paulin. Co ciekawe, ten ostatni , który zaprojektował nadwozie modelu 402 z zawodu 

był dentystą. 

Peugeot pomysł elektrycznie składanego dachu ponownie wcielił w życie w latach 

dziewięćdziesiątych  ubiegłego wieku w modelu 206. Podobne wersje produkują 

obecnie różni producenci. Nie oznacza to wcale, że klasyczny kabriolet poszedł w 

zapomnienie. Nic z tych rzeczy. Nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Niektóre 

kabriolety zyskały już miano kultowych, jak chociażby Mazda MX-5, której pierwsza 

wersja pojawiła się na rynku w 1989 roku.  

 

Media społecznościowe a bezpieczeństwo danych 

 

Wydarzenia ostatnich dni, odnośnie bezpieczeństwa danych w mediach 

społecznościowych, pokazały, że ten aspekt korzystania z sieci musi być 

traktowany przez wszystkich użytkowników priorytetowo. 

Gigantyczna ilość prywatnych danych, przechowywanych obecnie na serwerach, jest 

z jednej strony wystarczającą motywacją dla hackerów do zdobycia dostępu do tych 

danych, a z drugiej strony sporym wyzwaniem dla administratorów i działów 

bezpieczeństwa portali, aby te dane zabezpieczyć, przy zachowaniu wysokiej 

dostępności. 

To nie wszystko. Bezpieczeństwo danych użytkowników korzystających z zasobów 

Internetu zależy również od poziomu ich świadomości nt. zagrożeń płynących z sieci 

podczas korzystania z niej. 

https://www.uodo.gov.pl/photos/thumb/thumb_w1024/data/gallery/1996/_org/3486.jpg
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Przypominamy kilka zasad, którymi należy się kierować, aby zminimalizować 

ryzyka związane z korzystaniem z mediów społecznościowych: 

 stosować silne hasło –  można w tym celu posłużyć się generatorem haseł; 

 stosować dwuetapowe logowanie – najpierw podajemy login i hasło, a później 

potwierdzamy logowanie zewnętrznym tokenem. Zastosowanie takiego klucza 

sprzętowego skutecznie zabezpieczy przed atakami hakerskimi (phishingiem, 

przechwytywaniem sesji czy wyłudzeniem danych). Ponadto token nie 

zadziała podczas logowania na fałszywej stronie; 

 nie logować się na nieznanych urządzeniach; 

 stosować różne hasła do różnych portali i systemów, w czym może pomóc 

nam manager haseł; 

 nie korzystać z niezaufanego połączenia internetowego (publiczne hot spoty); 

 ograniczyć uprawnienia aplikacji do logowania za pomocą konta w portalu 

społecznościowego. 

Co zrobić, gdy podejrzewamy, że nasze dane mogły wyciec? 

 bezwzględnie należy, najszybciej jak to możliwe, zmienić hasło przy 

zachowaniu zasad tworzenia złożonego hasła; 

 należy zachować szczególną ostrożność przed atakami phishingowymi. Ataki 

te mogą się nasilić po wycieku danych kontaktowych (e-mail). Pod żadnym 

pozorem nie używajmy odnośników znajdujących się w otrzymanej poczcie, 

w szczególności w korespondencji niezamówionej lub pochodzącej od 

nieznanych osób, instytucji i firm; 

 należy zachować ostrożność przed atakami socjotechnicznymi, 

przeprowadzanymi przy użyciu telefonu. Potencjalny hacker może 

wykorzystać przechwycone z portalu społecznościowego dane, podczas na 

przykład rozmowy telefonicznej z ofiarą ataku uwierzytelnić się , a następnie 

zdobyć bezpośrednio dalsze informacje, w tym dostęp do systemów lub 

urządzeń użytkownika. 

Artykuł ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
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Marketing partyzancki, co to takiego? 

napisała Wiktoria Błażejewska IIE 

Jest to forma marketingu, czyli sztuki sprzedawania produktów za pomocą kreowania, 

promocji oraz dostarczania towarów lub usług konsumentom, podobna do marketingu 

wirusowego, która charakteryzuje się stosowaniem niekonwencjonalnych technik 

rozpowszechniania danej usługi lub produktu. W tej technice stosuje się zarówno 

niekonwencjonalne, mające przykuć uwagę środki, jak również niekonwencjonalne 

treści, np. widok krwi, drastycznych scen i tak dalej, ponieważ celem jest zszokowanie 

odbiorców. Odbiorca ma być zaskakiwany treściami na każdym kroku, jednak przede 

wszystkim główną cechą jest to, że technika ta bazuje głównie na tanich środkach tzn. 

nie są to mocno wyszukane i wymagające reklamy za dużą sumę pieniężną. Z tego 

względu wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla firm, które dopiero zaczynają 

rozwijać swoje zaplecze marketingowe lub po prostu nie chcą wydawać wielkich sum 

na działalność reklamową. W marketingu partyzanckim liczy się przede wszystkim 

pomysł i wyobraźnia, ale trzeba pamiętać, aby znaleźć złoty środek, który pozwoli 

jednocześnie zszokować odbiorcę i nie trafić do kategorii reklam zakazanych. Kolejną 

charakterystyczną cechą, która tworzy ten marketing jest efekt ukazujący, że pomimo 

unikania kontaktu z tradycyjnymi nośnikami reklam np. telewizja, radio, my jako 

odbiorcy jesteśmy zarażani memami, czyli nośnikami informacji kulturowej 

zapisywanej w mózgu przez co dłużej o niej pamiętamy. Marketing partyzancki 

sprawia, że informacje o produkcie czy usłudze stają się dla klientów czymś, o czym 

warto powiedzieć znajomym przez co taka informacja o produkcie lub usłudze może 

być dalej przekazywana w formie poczty pantoflowej (plotek pomiędzy pewnymi 

grupami ludzi) oraz dalszych przekazów informacji drogami niekonwencjonalnymi, 

ponieważ przeraża, bawi lub szokuje. Jest to metoda, która skupia się na 

kontaktowaniu głównie z istniejącym już klientem, a nie na pozyskiwaniu nowych. 

Sam marketing partyzancki pomimo tego, że jest formą marketingu, posiada swoje 

własne techniki oraz chwyty wpływające na klientów, takie jak: 

 Teaser release – krótki zwiastun reklamowy, w którym zawarte jest niewiele 

informacji o produkcie czy usłudze. Tak mała ilość informacji może wpłynąć 

na zaciekawionego odbiorcę i wywołać chęć zapoznania się z danym 

produktem czy usługą bliżej. 

 Lifestyle insert- reklamy, które ukazują zastosowanie promowanego 

produktu w życiu codziennym i przedstawiają jego przydatność i użyteczność. 
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Widząc jak dany produkt czy usługa jest praktyczna, klient może sam 

uświadomić sobie, że tego potrzebuje. 

 Early birds - metoda, która zapewnia pierwszym klientom firmy specjalne 

korzyści, promocje lub rabaty za skorzystanie z oferty w określonym czasie 

tzw. kto pierwszy ten lepszy. 

 Flash-mob- akcja, która odbywa się w miejscach publicznych i angażuje 

przechodniów. Taka technika marketingu partyzanckiego pozwala stworzyć 

krótki i zaskakujący pokaz, który stanie się popularny dzięki obserwatorom 

wydarzenia. W czasach, gdzie każde wydarzenie momentalnie zostaje 

nagrane przez publiczność i wrzucone do internetu, taka taktyka może 

osiągnąć ogromny sukces. 

 Ambient events - reklamowanie produktu lub usługi w niekonwencjonalnych 

przestrzeniach miejskich, na przykład na schodach, szlabanach lub drzewach. 

Należy pamiętać, że w marketingu partyzanckim chodzi głównie o wyjątkowość 

przekazu. Najskuteczniejsza reklama to ta, której jeszcze nie było. Nie można więc 

ograniczać swojej wyobraźni jedynie do stworzonych już technik. Aby założenia 

marketingu partyzanckiego miały swoje przełożenie w rzeczywistości, przekaz musi 

być zaskakujący, kreatywny, unikalny i chwytliwy. 

Przykłady wykorzystania marketingu partyzanckiego: 

 Adidas- stworzył sklep wyglądający jak wielki karton po butach 
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 Lipton- wykorzystał infrastrukturę miejską 

 

 Klinika dentystyczna- wykazała się kreatywnością i wykorzystała tanie metody 

reklamy 

 

 

Wśród stosowanych w architekturze schodów najbardziej ozdobnymi 

schodami są schody spiralne. 

Napisał  Igor Granat Kl.1DS 

Spiralne schody są znane ze swojej elegancji i majestatu.  

Poniżej opisałem pięć najsłynniejszych schodów spiralnych na świecie i historie ich 

powstania. 
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1. Kaplica Loretto, Nowy Meksyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybudowaniu kaplicy w Loretto w XIX 

wieku okazało się, że potrzebne są schody 

na poddasze chóru na drugim piętrze. 

Jednak nie było miejsca aby wykonać 

potrzebną klatkę schodową i odpowiednią 

konstrukcję schodów. Legenda głosi, że 

siostry z kaplicy modliły się do św. Józefa, 

patrona stolarzy, o rozwiązanie ich 

problemu.  

Dziewięć dni później pojawił się w 

kaplicy nieznany mężczyzna z narzędziami 

stolarskimi oraz drewnem potrzebnym do 

ich konstrukcji i rozpoczął realizację 

schodów spiralnych. Konstrukcja tych 

schodów do dziś wprawia w zadziwienie 

inżynierów. Nieznanemu do dziś stolarzowi 
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udało się zbudować stabilne schody spiralne, która nie mają widocznych podpór, a 

przy ich konstrukcji nie użył ani jednego gwoździa. Schody mają 33 stopnie - wiek 

Jezusa, kiedy umarł.  

Tajemnica schodów nigdy nie została rozwiązana. Nie wiadomo kim był 

stolarz i skąd wziął drewno – w okolicy nie ma tego gatunku drzew. Stolarz  wyjechał, 

zanim matka przełożona zdążyła mu zapłacić, więc siostry z Loretto zaoferowały 

nagrodę za tożsamość mężczyzny jednak nigdy nie udało się go odnaleźć. 

Może schody Loretto naprawdę są boskim cudem? 

2. Muzea Watykańskie w Rzymie 

 

Założone przez papieża Juliusza w XVI wieku, Muzea Watykańskie składają 

się z kilku różnych papieskich galerii, w których znajdują się dzieła sztuki, które 

Kościół rzymskokatolicki nabywał od 1506 roku. Papież Pius XI zlecił Giuseppe Momo 

stworzenie centralnej klatki schodowej, która połączyłaby wszystkie różne 

galerie. Momo stworzył dwie spiralne klatki schodowe, które skręcają się razem, 
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tworząc strukturę podwójnej helisy podobną do struktury DNA. Jeden bieg tych 

schodów pozwala gościom wejść na górę, a druga sprowadza ich z powrotem na dół. 

Każdego roku do Muzeów Watykańskich przybywa ponad 4 miliony ludzi, co 

sprawia, że jest to jedna z najczęściej odwiedzanych spiralnych schodów na świecie. 

3. Museo de Pobo Galego, Hiszpania 

Następne słynne schody 

spiralne znajdują się w 

Hiszpanii w Museo De Pobo 

Galego (Galicyjskim 

Muzeum 

Ludowym). Zaprojektowane 

zostały przez Domingo de 

Andrade w XVII wieku, 

centralne spiralne schody są 

potrójną spiralą. Trzy 

spiralne schody splatają się 

razem, tworząc dynamiczną 

architekturę. Każdy bieg 

schodowy prowadzi na 

własne piętro, usprawniając 

układ ruchu. Mówi się, że 

konstrukcja potrójnej helisy 

została wybrana, aby 

odzwierciedlić celtycki 

tradycyjny symbol 

przesilenia. 
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4. Schody spiralne w Garvan 

 

 

 

 

 

 

 

Te słynne spiralne schody 

znajdują się Australii. Mają one 

wysokość sześciu kondygnacji i 6,5 

obrotu. Są one centralnym punktem 

Instytutu Badań Medycznych Garvan i 

łączą się z nowoczesnym wystrojem. 

Spirala miała sens ze względu na 

wielkość budynku, konieczny dostęp do 

sześciu pięter, i niedużej powierzchni 

jaką zajmują. 
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5. Wielki Pomnik Ognia, Londyn 
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Zbudowany w latach 1671-1677 pomnik został powstał dla upamiętnienia 

wielkiego pożaru Londynu i odbudowy miasta.  Gigantyczna kolumna dorycka zawiera 

wewnętrzne spiralne schody z 311 stopniami, które prowadzą na platformę 

widokową. Osiąga wysokość 160 stóp i jest popularnym miejscem turystycznym. 

Schody spiralne znane są już od wieków i najczęściej stosowano je w 

najpiękniejszych budynkach. Schody te zrobią zawsze niesamowite wrażenie.  
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“Wakacyjny przegląd przebojów na lato- Eurowizja Rotterdam 2021”  

napisał Konrad Jakub Pawlak 1ebsp 

 

Niedługo koniec roku szkolnego! Covid dał się we znaki każdemu, dlatego 

przeanalizujemy piosenki eurowizyjne. 18 maja rozpoczęła się batalia o tytuł 

najlepszej piosenki roku! W holenderskim Rotterdamie 39 uczestników rywalizowało 

ze sobą o tytuł hitu Eurowizji. W finale zobaczyliśmy 26 uczestników i na tej grupie się 

skupię. 

Pokrótce opiszę przekaz każdą propozycję, następnie swoich ulubieńców i coś o nich 

napiszę, abyście ich poznali bliżej. 

Przez covid w ubiegłym roku odwołano Eurowizję, więc odbyła się w 2021 roku w 

Rotterdamie i kilkoro uczestników dostało powtórnie bilet na tę imprezę. 

Cypr reprezentowała Elena Tsangrinu z piosenką „El Diablo” wykonaną w języku 

angielskim.  

Albanię reprezentowała Anxhela Peristeri, która zaśpiewała po albańsku utwór 

„Karma”.  

Wykony w języku angielskim mogliśmy usłyszeć od reprezentacji: Izraela, Belgii, 

Portugalii, Malty, Grecji, Wielkiej Brytanii, Islandii, Mołdawii, Niemiec, Finlandii, 

Bułgarii, Litwy, Azerbejdżanu, Norwegii, Holandii (gospodarz), Szwecji i San Marino. 



       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 

   
 

 16   
 

Piosenki wykonane w języku narodowym wykonały: Włochy, Francja, Szwajcaria, 

Albania, Serbia i Hiszpania W systemie mieszanym zaprezentowała się Rosja. 

Widzowie zagłosowali, że najlepszym utworem tegorocznego konkursu jest utwór „Zitti 

e buoni” - Włochy reprezentował Måneskin, zdobył 524 punkty 

 

 

Damiano David triumfator Eurowizji 2021 

Polskę reprezentował Rafał Brzozowski z utworem “The Ride” lecz nie udało mu się 

dostać do finału konkursu   . Poza Polska poza finałem znalazły się: Estonia, 

Czechy, Austria, Łotwa, Dania. Duńczycy wystąpili z duńskojęzyczną piosenką „Øve 

os på hinanden ” po polsku - „Ćwiczcie się nawzajem”. Estończycy, Czesi, Austriacy i 

Łotysze śpiewali swoje utwory w języku angielskim. 

 

Przejdźmy do moich perełek. Po tym konkursie 

zacząłem słuchać reprezentującej Grecję - Stefani 

Liberakakis. Kim jest?  

Stefania Liberakakis reprezentantka Grecji  
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Piosenki artystki: 

Stefania – LAST DANCE (Official Music Video) https://youtu.be/duqBorqR2sM  

Stefania – SUPERG!Rł (Official Music Video) https://youtu.be/83ncXE_fOtI  

Zacytuje polskie strony plotkarskie, Muzotakt i Wikipedię. 

Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefania_Liberakakis  

Stefania Liberakakis . 17 grudnia 2002 w Utrechcie – grecko-holenderska 

piosenkarka popowa aktorka i youtuberka. Jej kanał zasubskrybowało ponad 100 

tysięcy osób. 

Wokalistka zespołu Kisses reprezentującego Holandię w 14. Konkursie Piosenki 

Eurowizji dla Dzieci (2016) Reprezentantka Grecji w 65. Konkursie Piosenki Eurowizii 

(2021) z piosenką „Last Dance”. 

Plotek.pl - https://www.plotek.pl/plotek/7,170959,27112030,eurowizja-2021-grecja-

stefania-i-jej-piosenka-last-dance.html  

Eurowizja 2021. Stefania i jej piosenka ''Last Dance''. Kim jest reprezentantka 

Grecji? 

Eurowizja 2021. ''Last Dance'' to piosenka, która w tym roku reprezentuje 

Grecję. Wykonywany przez nastoletnią Stefanię Liberakis utwór zachwycił 

widownię podczas koncertu półfinałowego. Czy będzie w czołówce również 

podczas sobotniego finału 

Eurowizja 2021. Stefania - historia wykonawczyni piosenki "Last Dance" 

Urodzona 18 lat temu w holenderskim Utrechcie Stefania Liberakis od dzieciństwa 

związana jest ze sceną. W 2016 r. wraz z zespołem Kisses reprezentowała w 

Eurowizji Holandię. Trzy lata wcześniej brała udział w holenderskim The Voice Kids. 

Piosenkarka miała reprezentować ojczystą Grecję w finale odwołanej Eurowizji w 

2020 r. Piosenka ''Supergirl'' została jednak wykonana wyłącznie w ramach projektu 

https://youtu.be/duqBorqR2sM
https://youtu.be/83ncXE_fOtI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefania_Liberakakis
https://www.plotek.pl/plotek/7,170959,27112030,eurowizja-2021-grecja-stefania-i-jej-piosenka-last-dance.html
https://www.plotek.pl/plotek/7,170959,27112030,eurowizja-2021-grecja-stefania-i-jej-piosenka-last-dance.html
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Eurovision Home Concerts. Grecka telewizja ERT zdecydowała, że Stefania Liberakis 

ponownie będzie reprezentowała Grecję podczas zawodów. Do Rotterdamu artystka 

przyjechała z piosenką ''Last Dance''. 

Eurowizja 2021: ''Last Dance'' 

Wykonywana przez Stefanię piosenka ''Last Dance'' utrzymana jest w dyskotekowym 

klimacie lat 80. Energia i chwytliwa melodia współgra tu z nowoczesną choreografią 

pełną blasku, światła i niecodziennych rozwiązań. Na scenie, oprócz Stefanii, tancerze 

poruszają się w taki sposób, że tworzy się wrażenie, jakby występowały przed nami 

zawieszone w przestrzeni ubrania.  

''Last Dance'' to jednak nie tylko głos artystki, melodia i ciekawa choreografia. Tekst 

piosenki nawiązuje do aktualnej sytuacji i losu młodych ludzi, których młodość mija w 

czasie pandemii. Ostatecznie utwór ma dawać nadzieję na lepsze jutro. Co z 

szansami ''Last Dance'' w trakcie finału w Rotterdamie? Oczekiwania są na pewno 

duże Potwierdzają to liczne pochwały, które utwór zbiera w social mediach. 

Pamiętajmy, że Grecja to kraj z dużymi tradycjami w Eurowizji. W przeszłości występy 

Antique (2001), Sakisa Ruwasa (2004) i Kalomiry (2008) zakończyły się miejscami na 

podium. W 2005 Elena Paparizou z piosenką ''My Number One'' zwyciężyła w 

konkursie. Czy Stefania pójdzie w jej ślady? Dowiemy się już w sobotę.  

Muzotakt.pl - https://muzotakt.pl/93391/eurowizja-2021-sliczna-stefania-z-grecji-

podbila-serca-widzow/  

 

 

https://muzotakt.pl/93391/eurowizja-2021-sliczna-stefania-z-grecji-podbila-serca-widzow/
https://muzotakt.pl/93391/eurowizja-2021-sliczna-stefania-z-grecji-podbila-serca-widzow/
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Eurowizja 2021: Śliczna Stefania z Grecji podbiła serca widzów! 

Zeszłoroczny konkurs Eurowizji po raz pierwszy w swojej 64-letniej historii z 

powodu pandemii koronawirusa został odwołany. Stefania została wybrana do 

reprezentowania Grecji w 2020 roku piosenką „Supergirl”, ale niestety tak się 

nie stało. Zamiast tego jej marzenie o uczestnictwie w Eurowizji i 

reprezentowaniu Grecji spełniło się w tym roku. 

Tegorocznym utworem „Last Dance” utalentowana Stefania doprowadziła Grecję do 

finału! Młoda artystka wniosła zaciekłość, podekscytowanie i oszałamiający czynnik 

„wow” do drugiego półfinału Eurowizji. 

Jak podkreśla młoda wokalistka zakochała się w melodii „Last Dance” od pierwszej 

chwili, kiedy jej posłuchała. „To taka chwytliwa, dynamiczna piosenka. Kiedy jej 

słuchasz, jedyne, co chcesz robić, to tańczyć!” – tłumaczy Stefania. 

Stefania podbiła serca widzów w całej Europie! 

I oczywiście musimy wspomnieć, że Stefania olśniewa i błyszczy w efektownym body 

na scenie, stworzonym przez jedynego Vrettosa Vrettakosa. Znany na całym świecie 

grecki projektant mody nad strojem Stefanii pracował ponad dwa miesiąca. 

Vrettos i jego zespół wyhaftowali około 200 tysięcy kryształów Swarovskiego w 

postaci fioletowego tanzanitu. Całość dopełniają dopasowane rękawiczki i buty na 

wysokim obcasie z kryształowym wzorem skóry węża. 

“Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę pracować z uznanym greckim projektantem 

Vrettosem Vrettakosem! To zaszczyt nosić jego kreację na Scenie Eurowizji. 

Uwielbiam jego prace i niedawno dowiedziałam się, że współpracował z takimi 

artystami jak Rita Ora, Beyonce i wielu innych. Mam 18 lat i to jest jak spełnienie 

marzeń! Całe to doświadczenie wydaje się spełnieniem marzeń i w tym śnie 

chcę, żebyście wszyscy byli ze mną! “– mówi Stefania. 

Patrząc wstecz – Stefania pamięta, jak od najmłodszych lat oglądała znany konkurs 

piosenki.  
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“Kiedy byłam bardzo młoda, mój ojciec pokazał mi występ wideo Eleny 

Paparizou, która reprezentowała Grecję i ostatecznie wygrała Konkurs Piosenki 

Eurowizji w 2005 roku! Pamiętam, jak mówił mi: „Stefania, ta dziewczyna 

sprawiła, że byliśmy dumni”. Wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z Konkursem 

Piosenki Eurowizji! – mówi Stefania. 

Moi rodzice są Grekami, ale urodziłam się i wychowałam w Holandii. Mam wiele 

wspomnień o ludziach gromadzących się w naszym domu, aby oglądać 

Eurowizję… aby kibicować Grecji! – dodała.” 

Przypomnijmy, że Stefania po raz pierwszy zetknęła się z eurowizyjną sceną w 2016 

roku. Wraz z zespołem KISSES reprezentowała wówczas Maltę w konkursie Eurowizji 

Junior. Wcześniej młoda wokalistka brała udział w holenderskiej edycji programu „The 

Voice Kids”. Jak podkreśla zawsze marzyła o Eurowizji. 

“Dla nas… Greków mieszkających za granicą to prawdziwy zaszczyt móc 

reprezentować nasz kraj w każdy możliwy sposób… Na przykład moja siostra 

reprezentowała Grecję w piłce nożnej! Zawsze marzyłam o występie na 

Eurowizji, ale nie sądziłam, że to marzenie tak szybko się spełni – mówi 

Stefania.” 

Eurowizja 2021: Stefania wystąpi w wielkim finale! 

Ogłoszono nas prawie jako ostatni! A kiedy to się stało, pomyślałam „O mój Boże”! 

Byłam taka szczęśliwa, dumna… Dzięki Bogu, że miałam grecki zespół po swojej 

stronie. W takich chwilach zawsze dobrze jest mieć wokół siebie ludzi, którzy dzielą 

się tym niesamowitym doświadczeniem! – mówiła Stefania w dniu drugiego półfinału 

Eurowizji. 

“Jestem podekscytowana i chcę, abyście wszyscy byli dumni z tego, co 

zobaczycie i usłyszycie podczas Wielkiego Finału – zapowiada artystka.” 
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Stefania podczas występu 

Stefania ''Last Dance'' - tekst i tłumaczenie piosenki 

My heart was born a radical 

Electric and dynamical 

I've never listened to the remedies 

But no forevers, no eternities 

Holding on beyond the night 

For a shadow that feels right 

Holding on beyond the night to you 

If the dreams we made are made of fire 

I would give a life just to live the dream again 

If our hearts are hanging on a wire 

Let's forget the world below and dance until the end 

Let's dancе 

Our last dance 

A rockin' romance 

This ain't our last dance 

Lеt's dance 

Oh-oh-oh-ooh-ooh 

Oh-whoa-whoa-ooh 

Oh-oh-oh-ooh-ooh-ooh 
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My heart was born in neon lights 

Floating in space like satellites 

Looking for signs of life tonight 

As we collide in black and white 

Holdin' on beyond the night 

For a shadow that feels right 

Holdin' on beyond the night to you 

If the dreams we made… 

 

Moje serce urodziło się radykalnie 

Elektryczny i dynamiczny 

Nigdy nie słuchałem środków zaradczych 

Ale nie ma wieczności, nie ma wieczności 

Trzymając się poza nocą 

Dla cienia, który wydaje się odpowiedni 

Trzymając się ciebie poza nocą 

Jeśli sny, które stworzyliśmy, są zrobione z ognia 

Oddałbym życie tylko po to, by znowu przeżyć sen 

Jeśli nasze serca wiszą na drucie 

Zapomnijmy o świecie poniżej i tańczmy do końca 

Zatańczmy 

Nasz ostatni taniec 

Rockowy romans 

To nie jest nasz ostatni taniec 

Chodźmy tańczyć 

Oh-oh-oh-ooh-ooh 

Oh-whoa-whoa-ooh 

Oh-oh-oh-ooh-ooh-ooh 

Moje serce urodziło się w świetle neonów 

Unoszący się w przestrzeni jak satelity 

Szukam oznak życia tej nocy 

Jak zderzamy się w czerni i bieli 

Trzymam się poza nocą 

Dla cienia, który wydaje się odpowiedni 
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Trzymam się poza nocą dla ciebie 

Jeśli sny, które stworzyliśmy… 

Znaczenie piosenek Stefanii Liberakakis - Okrzykniętej najpiękniejszą uczestniczką 

Eurowizji 2021. Konrad Jakub Pawlak I EBS  

 

Papilot.pl https://www.papilot.pl/uroda/twarz-i-cialo/55594/jej-zniewalajaca-uroda-

przycmila-cala-eurowizje-kim-jest-stefania-liberakakis  

Mimo że Eurowizja 2021 przeszła do historii, emocje związane z show jeszcze nie 

opadły. Wspominamy najlepsze, najdziwniejsze i najbardziej zaskakujące momenty 

tego wydarzenia, m.in. zwycięski występ włoskiej grupy Maneskin, który zachwycił 

publiczność nie tylko swoją energią i charyzmą, ale także wyjątkowo przystojnym 

wokalistą.  

Zobacz również: Wygrał Eurowizję i rozkochał w sobie miliony fanek. Kim jest 

Damiano David? 

Ale przystojny Włoch to nie jedyny uczestnik Eurowizji, który skradł całe show. 

Europejskie media rozpisują się także o reprezentantce Grecji, młodziutkiej Stefanii 

Liberakakis, która swoją zniewalającą urodą zachwyciła widzów zgromadzonych 

przed telewizorami. Kim jest śliczna Greczynka?  

https://www.papilot.pl/uroda/twarz-i-cialo/55594/jej-zniewalajaca-uroda-przycmila-cala-eurowizje-kim-jest-stefania-liberakakis
https://www.papilot.pl/uroda/twarz-i-cialo/55594/jej-zniewalajaca-uroda-przycmila-cala-eurowizje-kim-jest-stefania-liberakakis
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Eurowizja 2021. Stefania Liberakakis najpiękniejszą artystką  

Stefania Liberakakis ma zaledwie 18 lat. Urodziła się w Utrechcie w Holandii, ale jej 

rodzice pochodzą z małej greckiej wioski o nazwie Thourio, położonej we wschodniej 

części kraju, tuż przy granicy z Turcją.  

Stefania już od najmłodszych lat marzyła o karierze muzycznej. Próbowała swoich sił 

m.in. w holenderskiej edycji programu “The Voice Kids”, ale odpadła na etapie bitew. 

Co ciekawe, rok 2021 nie był jej pierwszą przygodą z Eurowizją. W 2016 roku Stefania 

reprezentowała w konkursie Holandię. 

Mimo że Stefania i jej piosenka nie wygrały w tegorocznej edycji Eurowizji, o młodej 

Greczynce wciąż jest głośno. Wszyscy zachwycają się jej urodą, a na jej profilu na 

Instagramie z dnia na dzień przybywa nowych fanów - dziś jest ich już 436 tys. 

Stefania zyskała wielbicieli także w Polsce, gdzie wiele osób porównuje ją do aktorki 

Joanny Opozdy. Zdaniem niektórych panie mogłyby uchodzić za siostry. 

Piosenki Stefanii Liberakakis i ich znaczenie 

Stefania – FRIDAY (Official Music Video) 

https://youtu.be/p2flAR1icC8  

 

https://youtu.be/p2flAR1icC8
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The way you look at me 

Your eyes are telling me  

You're getting tired of waiting 

You got a secret dream 

I give you everything 

You got my body shaking 

We can run, we can hide 

Making love in the night 

But I won't leave without you 

If it's wrong, if it's right 

I don't care, gonna fight 

Can't live the dream without you 

We'll make it pop, don't ever stop 

Getting all fired up for Friday 

No letting go, just let it show 

'Cause I got Friday on my mind 

Keep moving up, get to the top 

Getting all fired up for Friday 

We'll make it pop, don't ever stop 

'Cause I got Friday on my mind 

You kinda playing tough 

But I can't get enough 

You got my full attention 

I had a secret dream 

I gave you everything 

We sailed across the ocean 

We can run, we can hide 

Making love in the night 

But I won't… 
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Sposób w jaki na mnie patrzysz 

Twoje oczy mi mówią 

Masz dość czekania 

Masz sekretny sen 

Daję ci wszystko 

Twoje ciało się trzęsie 

Możemy uciekać, możemy się ukryć 

Kochać się w nocy 

Ale nie odejdę bez ciebie 

Jeśli jest źle, jeśli jest w porządku 

Nie obchodzi mnie to, będę walczyć 

Nie mogę żyć snem bez ciebie 

Zrobimy to pop, nigdy nie przestawaj 

Podniecenie na piątek 

Nie odpuszczaj, po prostu pokaż to 

Bo myślę o piątku 

Idź w górę, wejdź na szczyt 

Podniecenie na piątek 

Zrobimy to pop, nigdy nie przestawaj 

Bo myślę o piątku 

Grasz twardo 

Ale nie mam dość 

Zwróciłeś moją całą uwagę 

Miałem sekretny sen 

Dałem ci wszystko 

Przepłynęliśmy przez ocean 

Możemy uciekać, możemy się ukryć 

Kochać się w nocy 

Ale ja nie… 
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Stefania – TURN AROUND (Official Music Video) 

https://youtu.be/j54_Y-WafjY  

 

You think I need you 

But I don't need you 

It's time to realise 

I don't do business like that 

Hung up on a visual 

It's all in your head 

Are you on some medical 

That you think we're a match 

It was never a crush 

It was some kind of rush 

Now you're trying to 

Turn all the tables 

I'm not in love 

Boy I need you to stop 

Could you cut me off? 

You think I need you 

But I don't need you 

It's time to realise 

I don't do business like that 

https://youtu.be/j54_Y-WafjY
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Boy, turn around, turn around 

Baby, turn around, turn around 

Boy, turn around, turn around 

I wanna dance on my own now 

Boy, turn around, turn around 

Baby, turn around, turn around 

Boy, turn around, turn around 

I wanna dance on my own now 

Left you by the oceanside 

Round 3am 

I'm never good at breaking up 

But you're not my type 

Ahh-ah-ah 

It was never a crush 

It was some kind of rush 

Now you're trying to 

Turn all the tables 

I'm not in love 

Boy I need you to stop 

Could you cut me off? 

You think I need you 

But I don't need you 

It's time to realise 

I don't do business like that 

Boy, turn around, turn around 

Baby, turn around, turn around 

Boy, turn around, turn around 

I wanna dance on my own now 

Boy, turn around, turn around 

Baby, turn around, turn around 

Boy, turn around, turn around 

I wanna dance on my own now 

I wanna dance on my own now 

You think I need you 

But I don't need you 

What made you think 
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That I would do my business like that 

(Do my business like that) 

Boy, turn around, turn around 

Baby, turn around, turn around 

Boy, turn around, turn around 

I wanna dance on my own now 

Boy, turn around, turn around 

Baby, turn around, turn around 

Boy, turn around, turn around 

I wanna dance on my own now 

Ohhhhh, yeah, yeah, yeah 

Turn around 

Turn around 

I wanna dance on my own now 

Yeah 

I wanna dance on my own now 

 

Myślisz, że cię potrzebuję 

Ale ja cię nie potrzebuję 

Czas to sobie uświadomić 

Nie prowadzę takich interesów 

Odłożył słuchawkę na wizualnym 

Wszystko jest w twojej głowie 

Jesteś na jakimś lekarstwie 

Myślisz, że pasujemy 

To nigdy nie było zauroczeniem 

To był jakiś pośpiech 

Teraz próbujesz 

Obróć wszystkie stoły 

nie jestem zakochany 

Chłopcze, musisz przestać 

Czy mógłbyś mi odciąć? 

Myślisz, że cię potrzebuję 

Ale ja cię nie potrzebuję 

Czas to sobie uświadomić 

Nie prowadzę takich interesów 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 
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Kochanie, odwróć się, odwróć się 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Chcę teraz tańczyć sam 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Kochanie, odwróć się, odwróć się 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Chcę teraz tańczyć sam 

Zostawił cię nad brzegiem oceanu 

Runda 3:00 

Nigdy nie jestem dobry w zrywaniu 

Ale nie jesteś w moim typie 

Ahh-ah-ah 

To nigdy nie było zauroczeniem 

To był jakiś pośpiech 

Teraz próbujesz 

Obróć wszystkie stoły 

nie jestem zakochany 

Chłopcze, musisz przestać 

Czy mógłbyś mi odciąć? 

Myślisz, że cię potrzebuję 

Ale ja cię nie potrzebuję 

Czas to sobie uświadomić 

Nie prowadzę takich interesów 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Kochanie, odwróć się, odwróć się 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Chcę teraz tańczyć sam 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Kochanie, odwróć się, odwróć się 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Chcę teraz tańczyć sam 

Chcę teraz tańczyć sam 

Myślisz, że cię potrzebuję 

Ale ja cię nie potrzebuję 

Co sprawiło, że pomyślałeś 

Że będę robić swoje interesy w ten sposób 

(Rób moje interesy w ten sposób) 
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Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Kochanie, odwróć się, odwróć się 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Chcę teraz tańczyć sam 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Kochanie, odwróć się, odwróć się 

Chłopcze, odwróć się, odwróć się 

Chcę teraz tańczyć sam 

Ohhhhh, yeah, yeah, yeah 

Obróć się 

Obróć się 

Chcę teraz tańczyć sam 

Tak 

Chcę teraz tańczyć sam 

 

Stefania – SUPERG!RL (Official Music Video) 

https://youtu.be/83ncXE_fOtI 

 
Keep the phone booth, don't need a super car 

No X-ray vision to show them who we are 

I got the power, climb up the tower 

Save all humanity on zero hour 

Na, na, nothing can stop me, no, nobody can hold me down 

Standing in the light, it's a new world 

Let me be your supergirl 

Na, na, nothing can stop me, no, nobody can hold us down 

Fighting in the dark over true love 

Let me be your supergirl 

https://youtu.be/83ncXE_fOtI
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I'm your supergirl 

Fighting from the heart 

I'm your supergirl, supergirl, oh, na, na 

In this crazy world, crazy world, oh, na, na 

I'm your supergirl, supergirl, oh, na, na 

Fighting from the heart, from the heart, oh, na, na 

There's no wonder it takes a woman 

To be a hero more than a human 

To overflow your heart with electricity 

Find through the shadows your true identity 

Na, na, nothing can stop me, no, nobody can hold me down 

Standing in the light, it's a new world 

Let me be your supergirl 

Na, na, nothing can stop me, no, nobody can hold us down 

Fighting in the dark over true love 

Let me be your supergirl 

I'm your supergirl 

Fighting from the heart 

I'm your supergirl, supergirl, oh, na, na 

In this crazy world, crazy world, oh, na, na 

I'm your supergirl, supergirl, oh, na, na 

Fighting from the heart, from the heart, oh, na, na 

Fly, give me a signal and I'll fly 

On a supersonic high 

Like a hero in the sky 

I will stand by your side 

I'm your supergirl, supergirl, oh, na, na (I'm your supergirl, oh yeah) 

In this crazy world, crazy world, oh, na, na (super, supergirl) 

I'm your supergirl, supergirl, oh, na, na (I'm your supergirl) 

Fighting from the heart 

I'm your supergirl, supergirl, oh, na, na 

In this crazy world, crazy world, oh, na, na 

I'm your supergirl, supergirl, oh, na, na 

Fighting from the heart 

I'm your supergirl 
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Trzymaj budkę telefoniczną, nie potrzebujesz super samochodu 

Brak wizji rentgenowskiej, która pokazałaby im, kim jesteśmy 

Mam moc, wspinam się na wieżę 

Uratuj całą ludzkość w godzinie zero 

Na, na, nic nie może mnie powstrzymać, nie, nikt nie może mnie powstrzymać 

Stojąc w świetle, to nowy świat 

Pozwól mi być twoją superdziewczyną 

Na, na, nic mnie nie powstrzyma, nie, nikt nie może nas powstrzymać 

Walka w ciemności o prawdziwą miłość 

Pozwól mi być twoją superdziewczyną 

Jestem twoją superdziewczyną 

Walka z głębi serca 

Jestem twoją superdziewczyną, superdziewczyną, och, na, na 

W tym szalonym świecie, szalonym świecie, och, na, na 

Jestem twoją superdziewczyną, superdziewczyną, och, na, na 

Walcząc z serca, z serca, o, na, na 

Nic dziwnego, że potrzeba kobiety 

Być bardziej bohaterem niż człowiekiem 

Aby przepełnić twoje serce elektrycznością 

Znajdź w cieniu swoją prawdziwą tożsamość 

Na, na, nic nie może mnie powstrzymać, nie, nikt nie może mnie powstrzymać 

Stojąc w świetle, to nowy świat 

Pozwól mi być twoją superdziewczyną 

Na, na, nic mnie nie powstrzyma, nie, nikt nie może nas powstrzymać 

Walka w ciemności o prawdziwą miłość 

Pozwól mi być twoją superdziewczyną 

Jestem twoją superdziewczyną 

Walka z głębi serca 

Jestem twoją superdziewczyną, superdziewczyną, och, na, na 

W tym szalonym świecie, szalonym świecie, och, na, na 

Jestem twoją superdziewczyną, superdziewczyną, och, na, na 

Walcząc z serca, z serca, o, na, na 

Leć, daj mi sygnał, a polecę 

Na ponaddźwiękowym haju 

Jak bohater na niebie 

Stanę po twojej stronie 
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Jestem twoją superdziewczyną, superdziewczyną, oh, na, na (jestem twoją 

superdziewczyną, o tak) 

W tym szalonym świecie, szalonym świecie, och, na, na (super, supergirl) 

Jestem twoją superdziewczyną, superdziewczyną, oh, na, na (jestem twoją 

superdziewczyną) 

Walka z głębi serca 

Jestem twoją superdziewczyną, superdziewczyną, och, na, na 

W tym szalonym świecie, szalonym świecie, och, na, na 

Jestem twoją superdziewczyną, superdziewczyną, och, na, na 

Walka z głębi serca 

Jestem twoją superdziewczyną 

Żałoba – czas, na który nie jesteśmy gotowi 

Żałoba – ogrom trudnych emocji 

Niemal każdy dorosły człowiek przeżył w swoim życiu niepowetowaną utratę tego, co 

ważne i czego nie da się całkowicie zastąpić. Doświadczamy żalu, gdy żegnamy 

bliskie miejsca, ukochane zwierzęta, kończymy związki lub tracimy inne cenne 

wartości, jednak żałoba najczęściej związana jest z żegnaniem ważnej osoby. Śmierć 

jest naturalna, lecz niemal nigdy nie jesteśmy na nią przygotowani, a odejście 

bliskiego człowieka jest wstrząsem. W żałobie przeżywamy szeroką gamę uczuć. 

Zadajemy sobie pytania, czy cokolwiek w ogóle ma sens, po co żyć, po co było 

kochać, skoro teraz musimy cierpieć, a ktoś na kogo liczyliśmy nas opuścił. Każdy 

przeżywa żal indywidualnie, jednak proces ten zazwyczaj wiąże się z dużym 

wysiłkiem emocjonalnym. Odczuwamy wyczerpanie, zmęczenie, ściskanie w gardle, 

napięcie i ból psychiczny. Czasem, izolujemy się, jesteśmy niechętni do kontaktów, 

równocześnie pragnąc wsparcia. Często mamy poczucie oderwania od rzeczywistości 

i koncentracji na osobie, która odeszła. W życiu osieroconej osoby życiu zaczyna 

panować chaos, utrudniający podejmowanie decyzji i wykonywanie nawet rutynowych 

czynności. Marzy, by być blisko zmarłego i uwolnić się od jego obecności. Żałoba 

przeżywana jest silniej im silniejszy był związek, lecz także, gdy śmierć przyszła 

nagle, czy byliśmy ze zmarłym w konflikcie. 
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Etapy żałoby 

Szok, który towarzyszy jej na początku zmienia się wraz z czasem. Początkowo 

zaprzeczamy, nie wierzymy w śmierć bliskiego człowieka. Często potem przychodzi 

ból, tęsknota i lęk. Koncentrujemy się na okolicznościach śmierci, chcemy nadać jej 

sens, zadajemy pytanie „dlaczego zdarzyło się to właśnie mi?”. Czujemy się 

osamotnieni – przez osobę, która nas opuściła, ale i przez innych. Towarzyszy nam 

poczucie winy – uważamy, że mogliśmy zrobić więcej. Czujemy się skrzywdzeni przez 

inne osoby, które jak sądzimy mogły mocniej wysilić się, by zapobiec 

nieodwracalnemu. Czasem wręcz fizycznie odczuwamy obecność zmarłego (widzimy 

go, słyszymy, czujemy zapach, szukamy znaków jego obecności nadając symboliczne 

znaczenie rzeczom i zjawiskom wokół nas), co łagodzi tęsknotę i pozwala mieć 

nadzieję, że jest gdzieś, gdzie jest szczęśliwy. Żałoba jest procesem stopniowego 

odzwyczajania się. Dzień po dniu rozluźniamy i zrywamy więzi, odsuwamy nasze 

nadzieje i pragnienia, porządkujemy wspomnienia. W ostatnim etapie stopniowo 

przychodzi uzdrowienie – akceptacja straty wiążąca się z przystosowaniem do życia w 

innej rzeczywistości, zmianą sposobów zachowania, decyzją, iż chcemy żyć dalej. 

Potrzebny jest czas 

Kryzys przeciąga się i potężnieje, gdy zatrzymujemy się na którymś etapie. Czasem, 

bojąc się ostateczności straty poczucia bliskości, marzeń i planów, zastygamy, 

cementujemy związek ze zmarłym, trzymając się najważniejszych uczuć związanych z 

bliską nam osobą. Czasem dzieje się odwrotnie – próbujemy zbyt szybko i bez 

potrzebnego nam czasu wrócić do normalności. Świat przecież nie czeka, wywiera 

presję, by po stracie jak najszybciej wziąć się w garść i wrócić do normalnego życia. 

Spraw nie ubywa, a otrzepanie się z trudnych uczuć jest uznawane za przejaw siły. 

Oczekiwania szybkiego powrotu do codziennej rutyny stoją w sprzeczności z 

przeżywanymi emocjami i czasem budzą chęć ucieczki przed załamaniem 

psychicznym przy pomocy leków, alkoholu, czy narkotyków. Uczymy się maskować 

swoje emocje, na siłę starając się żyć tak, jakby nic się nie stało. Nie uświadamiamy 

sobie swojej straty lub próbujemy wmówić sobie, że nie jest dotkliwa. Wierzymy, że 

bez naszego udziału, wraz z czasem przyjdzie ulga. 

Pozwól sobie na przeżycie żałoby 

Pierwszym krokiem ku zdrowieniu jest dostrzeżenie problemu, zatrzymanie się nad 

ważną dla nas sprawą i wzięcie odpowiedzialności za to, czy wrócimy do siebie. 

Pomyślne przejście przez żałobę wymaga rozpoznania straty i pogodzenie się z 

myślą, że zmarły już nie wróci. Utrata wymaga odżałowania, uświadomienia sobie, że 
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ją ponieśliśmy i że wiążą się z nią różne uczucia – także te niezgodne z 

oczekiwaniami własnymi i innych (że o zmarłych nie mówi się źle lub że nie warto 

żałować łajdaka, który nas skrzywdził). To odreagowanie pozwala także na 

dostrzeżenie tego, co realnie utraciliśmy: zarówno dobrego, jak i złego. Ważne jest 

zaopiekowanie się sobą, spojrzenie z życzliwością na siebie jako osobę, która ma 

prawo do tego, by było jej ciężko, by przeżywała żal, czy gniew. Zakończenie żałoby 

wymaga zastąpienia niezastąpionego. Choć miejsce po ważnej osobie pozostaje 

puste, zostaje ona w naszych wspomnieniach i doświadczeniach, które razem 

przeżyliśmy. Przeżycie jej pozwoli na budowanie swojego świata, który dzieje się 

teraz. 

Bliscy mogą pomóc 

Nieocenioną rolę w przeżyciu żałoby mają także inni. Warto mieć przy sobie 

cierpliwych ludzi, ciepłych i uważnych, którzy pomogą nam ją przeżyć – nawet gdy 

oznacza to wysłuchiwanie wciąż tego samego wspomnienia, w kółko powtarzanych 

pytań, na które nie ma odpowiedzi, czy towarzyszeniu w przeżywaniu trudnych uczuć. 

Czasami nie spodziewamy się nawet, że możemy prosić o wsparcie, że są osoby, 

które nas wysłuchają, przytulą lub będą przy nas, gdy płaczemy. Być może znajdą się 

także tacy, którzy zrozumieją, że czasem nawet stare rany warto otworzyć, 

powstrzymają się od łagodzenia na siłę i odciągania uwagi od trudnych uczuć. 

Pomoc specjalisty – kiedy może okazać się konieczna? 

Żałoba jest stanem naturalnym. Nie wymaga specjalistycznego leczenia. Zazwyczaj 

trwa około roku, gdy już przeżyjemy pierwsze święta, urodziny i rocznice bez bliskiego 

nam człowieka. Profesjonalne wsparcie może być jednak ważne, gdy trwa zbyt długo 

(powyżej 2 lat). Osoby, które nie dokończyły przeżywania rozstania, przez wiele lat 

miewają kłopoty ze zdrowiem, skarżą się na bezsenność, nie potrafią porozumieć się i 

zbliżyć do innych, rzadko odczuwają przyjemność. Czasami dają chwilowy upust 

emocjom, odreagowując je w niewielkim stopniu, co powoduje jedynie, iż czują się 

jeszcze gorzej, gdyż przerwany płacz nie przynosi oczyszczenia. Zauważają, że ich 

reakcje na różne sytuacje nie pasują do okoliczności. Ze spokojem mówią o trudnych 

zdarzeniach, a wybuchają lub przeżywają silny smutek w codziennych, zwyczajnych 

sytuacjach. Wstydzą się i uciekają od bólu, odcinając się od wszystkich swoich uczuć, 

budując szczelny pancerz. Osiągają apatyczny pozór spokoju. „Zamarzając”, nie mają 

także szans na przeżywanie radości. 
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Pożegnanie 

Dzięki przejściu przez ten proces będziemy mogli zakończyć, nasze niezakończone 

sprawy, wypowiedzieć słowa, których wcześniej nie powiedzieliśmy i pożegnać się. 

Trzeba jednak przygotować się do tego, że nawet gdy w pełni przeżyjemy swoją 

żałobę, ból utraty i tęsknota od czasu do czasu będą do nas powracały. 

Autorka: Anna Gradkowska  
https://zdrowaglowa.pl/zaloba-czas-na-ktory-nie-jestesmy-

gotowi/?fbclid=IwAR2LctQuZbshxShMsGBVF6QkxDJHQmOIWytBILTvuGAddHXDuC

zV8mVxmxw 

 

https://zdrowaglowa.pl/zaloba-czas-na-ktory-nie-jestesmy-gotowi/?fbclid=IwAR2LctQuZbshxShMsGBVF6QkxDJHQmOIWytBILTvuGAddHXDuCzV8mVxmxw
https://zdrowaglowa.pl/zaloba-czas-na-ktory-nie-jestesmy-gotowi/?fbclid=IwAR2LctQuZbshxShMsGBVF6QkxDJHQmOIWytBILTvuGAddHXDuCzV8mVxmxw
https://zdrowaglowa.pl/zaloba-czas-na-ktory-nie-jestesmy-gotowi/?fbclid=IwAR2LctQuZbshxShMsGBVF6QkxDJHQmOIWytBILTvuGAddHXDuCzV8mVxmxw
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KĄCIK PIGUŁY 
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Efektywność pracy umysłowej, czyli jak się skutecznie uczyć  

napisała Beata Jurkowska 

Cytat przypisywany  Konfucjuszowi: "Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, 

myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo. 

Przez efektywne uczenie rozumiemy maksymalną zdolność do przyswajania danej, 

potrzebnej wiedzy a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie.  

Badania nad pamięcią wsparło odkrycie, że tak naprawdę mamy „dwa mózgi”. Mózg 

składa się z prawej i lewej półkuli połączonych ze sobą skomplikowaną siecią 

włókien nerwowych zwanych ciałem modzelowatym (corpus callosum). U większości 

ludzi lewa (logiczna) półkula mózgu odpowiada za analizę, linearność, logikę, cyfry, 

słowa, porządek. Prawa półkula (twórcza) wiąże się z obrazami, syntezą, kolorami, 

marzeniami, przestrzenią, muzyką, intuicją. Optymalne zapamiętanie i odtworzenie 

informacji może nastąpić wówczas, gdy informacje będą podane w taki sposób, że 

trafią one zarówno do prawej, jak i do lewej półkuli mózgu.  W tradycyjnych systemach 

nauki wykorzystywana jest przede wszystkim lewa półkula, co często jest źródłem 

wielu niepowodzeń w nauce. Efekty są znacznie bardziej zadawalające, gdy 

wykorzystujemy aktywność całego mózgu, a nie nadmiernie obciążamy jedną półkulę. 

Gdy obie półkule pracują jednocześnie, każda z nich korzysta z tej współpracy. 

Informacje docierają do mózgu za pomocą pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, 

zapachu i smaku. Jednak w naszym sposobie odbierania świata, dominuje jeden, 

czasem dwa lub trzy zmysły. Dlatego mówimy o wzrokowcach, słuchowcach i 

ruchowcach, czyli kinestetykach. Znając swój typ łatwiej jest dobrać odpowiednią 

metodę nauki, dzięki której informacje przyswajane są szybciej, skuteczniej i 

przyjemniej. 

 

Wzrokowcy powinni: 

· używać kolorowych pisaków i długopisów 

· podkreślać, rysować, tworzyć schematy i tabele 

· układać krzyżówki z najważniejszych słów do zapamiętania 

· kluczowe słowa, wzory, daty, wnioski zapisywać na małych karteczkach i 

umieszczać na wysokości oczu 

· stosować wizualne pomoce naukowe – slajdy, kasety wideo 

· pracować w ciszy 
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Słuchowcy powinni: 

· głośno powtarzać najważniejsze do zapamiętania 

· jeżeli to możliwe śpiewać, rymować, deklamować, wykorzystując rytm i rym 

· ułożyć krótki wiersz lub piosenkę złożoną z najważniejszych słów do zapamiętania 

· wykorzystać dialogi, rozmowy, dyskusję w grupie, minidebatę 

· najważniejsze informacje nagrywać na kasetę audio a potem odtwarzać. 

 

Kinestetycy (ruchowcy) powinni: 

· uczyć się wykorzystując dynamikę całego ciała 

· demonstrować pojęcia za pomocą ruchów i gestów (kalambury) 

· powtarzając materiał chodzić po pokoju 

· konstruować modele przestrzenne, wycinać, lepić z plasteliny. 

Po ustaleniu typowego dla siebie sposobu zapamiętywania należy opracować 

strategię nauki, zaczynając od najtrudniejszych partii materiału pamiętając o 

przerwach w nauce i powtórkach.  

Jeśli traktować by lekcje jako czas na zdobycie maksymalnej ilości wiedzy można 

oszczędzić czas (na douczanie się w domu) a także znacząco podnieść efektywność 

swojej nauki. Jeśli spojrzeć na to z innej strony, to i tak na lekcji trzeba „odsiedzieć” te 

ok. 45 minut. W tym czasie nie można bawić się tak jak by się chciało, uprawiać 

swojego ulubionego hobby ani nawet rozmawiać z kolegami (bo nauczyciel 

„przeszkadza”). Jedyne co naprawdę można dobrze robić w tym czasie to 

maksymalnie przyłożyć się do nauki tak aby potem mieć więcej czasu na inne zajęcia. 

Zasady uczenia się.  

Higiena uczenia się 

 Siadając do nauki bądź wypoczęty, wyspany, nie głodny i nie przejedzony. 

 Pamiętaj o świeżym powietrzu (wywietrz pomieszczenie, w którym będziesz 

się uczył). 

 Pamiętaj o wygodnym krześle, biurku lub stole. 

 Oświetlenie nie za jasne i nie za ciemne – najlepiej z lewej strony. 

 Ważny jest Twój komfort psychiczny, im mocniej będziesz mógł skupić się 

na nauce, tym lepiej. 
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 Organizacja nauki 

 Wybierz do nauki miejsce ciche i spokojne (bez towarzystwa które utrudnia 

koncentrację) 

 Konieczne wyłącz TV, radio, telefon komórkowy (możesz włączyć cichą 

muzykę - ale bez słów). 

 Zachowaj porządek w miejscu nauki (albo przynajmniej taki bałagan, który 

nie przeszkadza). 

 Zgromadź w pobliżu potrzebne Ci pomoce. 

 W racjonalnej nauce pomaga planowanie nauki, nie warto uczyć się nocą. 

 Zrób plan, według którego chcesz się uczyć 

Sposoby uczenia się 

 Powtarzanie jest najlepszym sposobem na zapamiętywanie. 

 Powtarzać należy: głośno, często, ostatnie powtórzenie ostatniego dnia 

wieczorem. 

 Przepytuj sam siebie. 

 Rób notatki – używając kolorowych pisaków do podkreślania zasadniczych 

kwestii oraz kartek do oddzielania partii materiału . 

 Rysuj wykresy i ilustracje na dany temat. 

 Wykorzystuj inne formy aktywności aby lepiej zapamiętać – używaj 

atlasów, leksykonów, encyklopedii, słowników. Wyjaśnij komuś, 

przedyskutuj, opowiedz, pomóż słabszemu w nauce. 

 Jeżeli Ci to pomaga spaceruj albo chociaż wystukuj rytm podczas 

zapamiętywania. 

 Zaczynaj uczyć się zawsze od najtrudniejszych przedmiotów (lub 

najnudniejszych). Zaczynanie od najłatwiejszych powoduje, że ,,zawsze coś 

jeszcze wisi nad głową”. 

 Przeplataj przedmioty ścisłe, humanistycznymi np. po historii ucz się 

matematyki, potem polskiego, potem fizyki. 

 Reaguj na objawy przemęczenia (trudności w skupieniu uwagi) – rób przerwy 

po przyswojeniu każdej partii materiału. 

 Ucz się systematycznie, nie zrywami. 

 Jeśli masz zadaną lekcję pamięciową we wtorek (a masz jej nauczyć się na 

czwartek) to lepiej uczyć się jej we wtorek – w środę powtarzać. 
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 Lekcje z dnia na dzień – uczymy się na początku, a jeśli jest bardzo trudna, 

wracamy na końcu (dobrze jest powtórzyć – rano). 

 Najpierw czytamy. Pierwszy raz bez podkreślania, drugi raz podkreślając lub 

notując najważniejsze rzeczy. Powtarzać należy najpierw zaglądając do 

tekstu, potem bez zaglądania. Przerwa i ponownie powtarzamy. Po dniu 

przerwy (mózg pracuje porządkując materiał – nawet jeśli o tym nie myślimy) 

powtarzamy jeszcze raz – lepiej kilka razy. 

 

Chłopak pod chmurką  

napisała Wiktoria Folwarska 

 

Dawno, dawno temu w Grecji żył sobie młody chłopak o imieniu Bartek mieszkał on w 

wielkim pałacu na obrzeżach Aten. Pewnego ciepłego wieczoru chodząc wśród 

drzew zauważył że jedna z gwiazd zaczęła mocno świecić i zbliżać się do niego. 

Kiedy dotknęła ziemi okazała się być piękną dziewczyną, która powiedziała: Jestem 

posłańcem Bogów. Zostałeś wybrany do misji ratowania świata, ale 

żeby sprawdzić czy się nadajesz kazali dać Ci tę zagadkę. Podała mu papirus i 

rzekła: Przynieś rozwiązaną zagadkę do świątyni Afrodyty w następną pełnię 

księżyca. Dziewczyna zniknęła a Bartek rozwinął papirus na którym było 

napisane: Czerwony, Biały, Zielony oto jej kolory. Najwcześniej wstaje, 

najpóźniej kładzie się spać, nazywają ją jutrzenką lub gwiazdą poranną. Bartek 

myślał nad tą zagadką cały dzień. Wieczorem kiedy gwiazdy zaczęły się budzić 

chłopak na wschodzie zauważył gwiazdę świecącą się na przemian na 

czerwono, biało, i zielono. Przypomniał sobie że Wenus jest jutrzenką i zapisał 

odpowiedź. Na zajutrz była pełnia więc Bartek poszedł wieczorem we wskazane 

miejsce i położył papirus na schodach świątyni. Po kilku sekundach zagadka się 

otworzyła i odrazu z nieba zeszła gwiazda mówiąc poprawnie rozwiązałeś 

zagadkę pojawił się przed nim statek kosmiczny  

Bartek wsiadł do niego a ten odrazu wzbił się w powietrze i poleciał w stronę księżyca. 

Kiedy statek wyleciał poza naszą galaktykę ukazał się piękny widok na całą drogę 

mleczną potem chłopak zobaczył mgławice Oriona (która jest,, galaktycznym 

żłobkiem”) oraz czarną dziurę. Kiedy wylądowali w końcu na planecie Bartek wysiadł i 

okazało się że przed nim stoi tłum ludzi. Z tłumu wyłonił się król i powiedział witaj na 

planecie Nibiru. Potem podeszła do nich dziewczyna z chmurą ona będzie 

tłumaczyć Ci wszystko co będziemy do ciebie mówili. Powiedziała dziewczyna i 

poszła oprowadzić go. Jestem Anabeth a ty? Bartek przedstawił się.   
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- Miałem ponoć uratować was. Chłopak.   

- Wieczorem zobaczysz z czym będziesz musiał walczyć. Żekła Anabeth. Kiedy 

zaszło słońce rozległ się przeokropny ryk i chłopak zobaczył Godzille.   

-Z tym będę walczył?!   

-Tak. Odpowiedziała Anabeth. Chłopak zebrał się na odwagę i pobiegł w stronę 

potwora. Po drodze zerwał kilka długich lian. Kiedy dobiegł na miejsce wspiął się na 

drzewo i rzucił lianę tak że zaczepiła się o gałąź na przeciwko. Skoczył i w ten sposób 

związał i powalił bestię. Całe miasto zeszło się żeby zobaczyć wybawcę. Kilka dni 

później Bartek zatęsknił za swoją rodziną więc król dał mu statek kosmiczny i 

naszyjnik w kształcie ich planety przez który mógł ją odwiedzać . Bartek wrzucił do 

domu i okazało się że od wylotu minęło tylko 10 minut.   

 

 

 

Zasada Pareto w biznesie i życiu codziennym 

napisała Marcelina Turczyk II E 

 

13 października obchodzimy dosyć mało znane powszechnie wydarzenie, jakim jest 

Dzień Własnego Biznesu czyli święto wszystkich przedsiębiorców. 

Głównym celem tej uroczystości jest dodanie wsparcia i docenienia przedsiębiorców z 

różnych rodzajów działalności oraz zwiększenie popularności dla przedsiębiorczości. 

Czym tak naprawdę jest biznes? 

Pochodzenie tego wyrazu określone zostało jako zapożyczenie z języka 

angielskiego - business. Ogólnie oznacza on szeroko pojętą działalność gospodarczą 

czyli wszelkie czynności związane z prowadzeniem firmy. Biznes związany jest z 

wieloma zasadami, które pomagają w różnych aspektach, aby usprawnić 

funkcjonowanie interesu. Jedną z takich myśli jest zasada Pareto. Rozpoznawalna 

jest również spod innej nazw takich jak zasada 80 na 20 lub 20 na 80. Nazwa 

pochodzi od nazwiska włoskiego ekonomisty Vilfreda Pareta, 

który zajmował się opisywaniem nierównego rozdzielenia bogactwa wśród populacji. 

Jej zapis opisuje wiele zjawisk, w których 20% badanych obiektów związanych jest z 

80% pewnych zasobów. Wykorzystanie jej możemy zauważyć w życiu codziennym 

lub biznesie na bardzo zróżnicowanych 
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płaszczyznach. Zastosowanie Zasady Pareto pozwala poprzez ustalenie priorytetów, 

usprawnić zorganizowanie czasu. Zawdzięczamy temu wykorzystanie minimalne 

czasu (20), a uzyskanie maksymalnych efektów (80). Oczywiście powinniśmy, że 

liczby użyte w stosunku są jedynie 

przykładowe. Ich głównym zadaniem jest zobrazowania ich zastosowania, ale nie w 

każdej sytuacji będą miały jakiekolwiek przełożenie. Powszechnie zasada uznawana 

jest jako twór Pareta, ale jest to błędne myślenie przez nazwę, którą posiada. 

Zauważona została o wiele wcześniej, ale jej poprawny zapis powstał dopiero w roku 

1951. Sformułowaniem zasady zajął się amerykański teoretyk zarządzania Joseph 

Juran. Znajdowała się w pracy “Quality Control Handbook” pod nazwą kluczowych 

nielicznych i błahych 

licznych. Została zapisana jako pewne prawo przypisywania zasobów do możliwości 

ich zużycia. Jednak to nie Juran jako pierwszy zaobserwował tą prawidłowość. 

Niektóre stwierdzenia znajdowały się już w pracach 

Vilfreda Pareta. Były one bardzo znaczące oraz posiadały szerokie zastosowanie, ale 

zostały bardzo źle opisane, przez co nie odniosły wielkiego sukcesu. Juran w swojej 

pracy wiele razy odniósł się do wcześniej zauważonych prawidłowości. Nadał nazwę 

na cześć włoskiego ekonomisty. Może się wydawać, że jest ona sprzeczna z 

niektórymi przekonaniami, które posiadamy. W rzeczywistości wiele aspektów jest 

nierozerwalnie związana z asymetrią. Okazuje się, że jej zastosowanie nie zatrzymuje 

się tylko na biznesie. Może dotyczyć również życia codziennego i przykładów, na 

które tak naprawdę rzadko zwracamy uwagę. Ja przedstawię tylko kilka przykładów, 

które zostają podawane w niektórych pracach naukowych na ten temat. 20% 

(mniejszość) 80% (większość) tyle kierowców na drogach powoduje tyle wypadków 

tyle ubrań nosimy przez tyle czasu z takiej ilości materiału jest stworzona taka część 

egzaminu z tylu funkcji na telefonie korzystamy przez tyle czasu takiej ilości 

słownictwa potrzebujemy by zrozumieć tyle tekstu 

tyle przeżytych chwil tworzy tyle wspomnień taką ilość wiedzy wykorzystuje przeciętny 

uczeń w życiu codziennym taką ilość utworów muzycznych słuchamy przez tyle czasu 

Zarówno w biznesie oraz w pracy możemy znaleźć ogromne zastosowanie tej zasady, 

które mogą przynosić większe zyski oraz ulepszyć pracę w danej placówce. Jej 

uniwersalność powoduje, że 

może być wykorzystywana na wielu podłożach w działalności gospodarczej np. 

marketing, sprzedaż i wiele innych. Poszukiwania takich przykładów mogą trwać w 

nieskończoność. Ja postaram się przedstawić kilka tych najciekawszych. 20% 

(mniejszość) 80% (większość) tyle sprzedawców dokonuje takiej sprzedaży tyle 
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błędów powoduje takie braki tyle klientów przynosi takie zyski sprzedawcy taki czas 

pracy przynosi tyle rezultatów 

taki czas na zebraniach odpowiada za taką ilość działań taka ilość pracowników 

odpowiada za taką ilość nieobecności taką ilość wiedzy wykorzystuje osoba na danym 

stanowisku taką ilość przerw posiada pracownik a tyle pracuje wciagu dnia Uważam, 

że ta zasada jest bardzo dobra dla zwykłych ludzi oraz niezwykłych przedsiębiorców. 

Pomaga to odnalezienie dziedzin, które są zaniedbane i usprawnienie dzialanie ich na 

różnym 

podlożu. Okazuje się, że poświęcamy za dużo czasu na te mniej ważne rzeczy, a te 

ważniejsze są pomijane. Uważam, że zdecydowanie się korzystanie z tej zasady 

może przynieść wiele pozytywów. Wystarczy tylko zacząć obserwować powtarzalność 

zdarzeń i zachowań, a następnie wyciągnąć prawidłowe wnioski. 

 

 

Konstytucja 3 Maja   

napisał Konrad Jakub Pawlak 1ebsp 

Ostrzeżenie! 

W artykule występują żarty wciśnięte na siłę, więc jeśli masz słabe nerwy to 

odpuść sobie czytanie. 

Autor tekstu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w psychice, problemy z 

nawiązywaniem kontaktów, problemy z ubieraniem butów, myśli samobójcze i 

inne dysfunkcje, które mogą się pojawić po przeczytanie artykułu. Oglądasz na 

swoją odpowiedzialność. Na pewno nie moją! 

Pozdrawiam wasz na zawsze � 

Niedawno obchodziliśmy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Co to za 

święto?  

Konstytucja 3 Maja, święto państwowe, czy naprawdę była tak ważna? 

Kim naprawdę był król Stanisław? Co zapisano w konstytucji i czy miała coś 

wspólnego z papierem toaletowym? 

Na początek przybliżę Wam sylwetkę króla, wielkiego idioty, zboczeńca i zdrajcy! 
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Do pokazania sylwetki ostatniego króla Rzeczypospolitej umieszczam tu fragmentem 

książki Wojciecha Drewniaka “Historia bez Cenzury 1 Po co? Na co? Dlaczego?” 

Na tronie- Stanisław August Poniatowski  

 "W jego rodzinie krążyła historia, że podczas narodzin Stanisława, w domu jego 

rodziców gościł pewien tajemniczy Szwed. W każdym razie, kiedy tylko zobaczył 

noworodka, podobno wykrzyknął: " Pozdrawiam cię, królu Polaków, chociaż nic 

jeszcze nie wiesz o swoim wyniesieniu!"  

Jeśli ta historia jest prawdziwa, no to pan Szwed był jakimś prorokiem... Chociaż ja 

tam myślę, że chciał być zwyczajnie miły i niechcący wykrakał Polsce najgorszy 

możliwy scenariusz.  

Stanisław August Poniatowski, z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę 

litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, 

inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, ale też kolaborant, zdrajca, hipokryta i 

ciota. Chcecie wiedzieć kim był jeszcze ostatni król Polski? 

Historia prawdziwa czy nie powtarzana była w rodzinie Poniatowskich tyle razy, że aż 

sami w nią uwierzyli. Brawo, Goebels był by dumny. Generalnie większość 

Poniatowskich to były straszne buraki, a historyjka o proroctwie była kolejnym 

powodem do wyśmiewania ich przez inne rodziny na różnego rodzaju imprezach.  

Można powiedzieć, że Stasiek od najmłodszych lat był rozchwytywany. Bo już jako 

niemowlę został porwany przez Józefa Potockiego. 

To było porwanie polityczne. Czasy były ciężkie, bo akurat panowało bezkrólewie, 

więc chwytano się różnych metod, by zagwarantować poparcie dla najlepszego 

kandydata. Potocki powiedział, że odda Stasia jak jego ojciec będzie lojalny 

Stanisławowi Leszczyńskiemu.{…} Można by pomyśleć, że po oddaniu problemy 

Stacha się skończyły, niestety to był dopiero początek! Bo może i fajny byłby z niego 

chłop, ale matka zrobiła wszystko, żeby uczynić z niego życiową pierdołę i dupka z 

charakteru. Wychowywała go pod kloszem, i to ona dobierała mu znajomych. Zawsze 

starszych, w zasadzie nie miał rówieśników. Tym sposobem zaczął szybko 

wywyższać się nad innymi i gwiazdorzyć oraz poniewierać ludźmi. W domu 

Poniatowskich często bywali szlachcice, ale Stasiek gardził nimi szczerze, zapisał w 

pamiętniku: " Trzeba było ściskać ich brudne, zawszone osoby."  
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Jakby tego było mało, to często miewał napady złości, depresję, przystojny też nie był 

i co chwilę chorował. {…} Wiecie co jeszcze go interesowało? Masoneria. Ojoj, jak on 

się tym jarał! {…} Swoja droga, Stanisław trochę tym faktem zepsuł opinie u papieża 

Klemensa XVIII, który później nie chciał nam pomagać. {…} Wiele osób jest 

oburzonych określeniem, jakby nie było, króla "ciota". Ale podsumujmy to, co do tej 

pory o nim wiemy: niski, krępy, niezręczny, przemądrzały, przewrażliwiony, totalnie 

podporządkowany matce {…} Tym bardziej, że to nie koniec! Stasiek przed swoją 

pierwszą zagraniczną podróżą przysiągł rodzicom, że będzie unikał alkoholu, hazardu 

i kobiet. W pierwszych dwóch do końca życia dotrzymał słowa. {…} Jednak w pewnym 

momencie stwierdził, że polska scena polityczna nie daje mu szans takiej roli, jakiej 

jest godzien. Taa, to jak Ferdek Kiepski, mówiący, że nie ma w tym kraju pracy dla 

ludzi z jego wykształceniem. Stwierdził, że będzie rozwijał się za granica jako 

dyplomata. Niestety dla nas wszystkich wybrał się do Rosji jako asystent angielskiego 

dyplomaty- Sir Charlesem Williamsem, a tam czekała go bardzo destrukcyjna miłość. 

Destrukcyjna głównie dla Polski. W Petersburgu poznał Kaśkę, przepiękną 

dziewczynę, która była apokaliptycznie piękna, pomimo faktu, że urodziło już jedno 

dziecko. Stachu się zakochał w niej niesamowicie, ona też całkiem go polubiła. Lecz 

nasz przyszły król nie wiedział, że seks dla tej dziewczyny jest jednym ze sposobów 

osiągania swoich celów. {…} Szybko wrócił do stolicy Rosji. Tym razem przybył do 

Petersburga jako samodzielny dyplomata, co absolutnie nie przeszkadzało jego matce 

wysłać z nim opiekuna, bo miał 25 lat i zdarzał mu się płakać z byle powodu. 

{…} Caryca napisała list do swoich posłów w Polsce:  

Jest rzeczą nieodzowną, abyśmy sprowadzili   

na tron Polski Piasta dla nas dogodnego,  

Użytecznego dla naszych interesów, jednym  

Słowem człowieka, który by wyłącznie nam  

Zawdzięczał wyniesienie. W osobie hrabiego  

Poniatowskiego znajdujemy wszystkie warunki  

Niezbędne do dogadzania nam.  
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Opinia publiczna nie była zachwycona wyborem Staśka na króla. Jego przeciwnicy 

ułożyli wierszyk, który szybko stał się hitem na salonach, a brzmi on: " Chciało wam 

się Piasta, co wam dupę chlasta." Król nic sobie z tego nie robił. {…} Ale zaraz 

przecież to u niego organizowano te słynne obiadki czwartkowe. No, nie była to jego 

inicjatywa, a Adama Czartoryskiego. Jakiś czas później przeniesiono na Zamek 

Królewski. Mało jednak kto wie, że gdy towarzystwo było już zdrowo napite. Zaczęło 

się wulgarne obsceniczne wierszyki, więc była to najlepsza okazja do cotygodniowego 

powodu do nachlania się, najedzenia i pośmiania się z kumplami. Poniatowski chciał 

znieść liberum veto, ale pisał do carycy, by przysłała do Polski wojsk rosyjskich. Niby 

założył z własnych pieniędzy Szkołę Rycerstwa tak zwany Korpus Kadetów, ale mało 

się mówi, że później utrzymywano go z rosyjskich pieniędzy.  

Jeśli Poniatowski miał do czegoś talent to było to bez wątpienia trwonienie pieniędzy. 

Ktoś powie, że pożyczał w dobrej intencji, chciał wspierać środowiska reformatorskiej. 

{…} Większość przeznaczał na utrzymywanie siebie, swoich kochanek i rodziny. W 

ciągu pierwszych trzech lat pobrał z ambasady rosyjskiej 1,5 miliona złotych, w 

Holandii zapożyczył się na kolejne 20 baniek. W 1793 roku dług polskiego króla 

wynosiły 33 milionów złotych, tyle ile roczny budżet państwa. Mówię o tym, bo 

Katarzyna obiecała mu spłacić dług, jeśli zdelegalizuję rozbiory. Jednak w maju 1791 

roku coś go tknęło wraz z kilkoma patriotami, uchwalił i podpisał Konstytucję 3 Maja. 

Jednak, gdy Katarzyna zagroziła interwencjom rosyjską to wystawił swoich kolegów 

Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego. Ciekawostką 

jest, gdy w 1772 roku Rosjanie wchodzili do Polski, głosili, że chcą nas... Tak 

wyzwolić! 1772 to rok pierwszego rozbioru Polski. Później obraził się na Tadeusza 

Kościuszkę nie dając powstańcom mapy pieczęci królewskiej, potrzebnej do noty 

dyplomatycznej do króla Hiszpanii Filipa V Hiszpańskiego. Przez co powstanie 

kościuszkowskie (1794) nie powiodło się. Drugi rozbiór przyszedł w 1792 za sprawą 

Prus i Rosji. W 1795 w zamian za dożywotnie utrzymanie Stachu-pierdoła oddał 

koronę i zdelegalizował Konstytucję i zgodził się na rozbiór."  

Ok, mamy odpowiedź, dlaczego nazwałem Stasia idiotom i zboczeńcem, e jak 

to?  Daje link do filmu wspomnianego już Wojciecha Drewniaka- Epoka 

wielkiego bzykania - Libertynizm. Historia Bez Cenzury https://youtu.be/HxoB-

96RAMs  

Dobra lecimy z Konstytucją. 

https://youtu.be/HxoB-96RAMs
https://youtu.be/HxoB-96RAMs
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Pewna grupa patrioto: Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stachu 

pierdoła napisali papier, w którym zamieścili zrównanie chłopów i szlachty i zniesienie 

liberum veto. I co?  

Zaraz wszystko będzie jasne. Był 3 maj 1791 roku. Na zamku Królewskim w 

Warszawie uchwalono ten papier. W czasie uchwalenia jak i po uroczystości działy się 

jaja nie z tej ziemi.  

Stachu musiał iść na zamek tajemnym przejściem, bo takie tłumy w Warszawie były 

jak na sylwestrze w Zakopcu w 2018 roku. Po uroczystości na zamku Polacy poszli na 

mszę, aby pomodlić się do kościoła. Po mszy wszyscy poszli się schlać. Tak schlać 

nie napić! 

Tak naprawdę rządy Poniatowskiego były jednym wielkim żartem. Rosjanie po 

uchwaleniu konstytucji wymusili na Stachu zdelegalizowanie jej. W ięc Stasiek tylko 

pięknie mówił o patriotyzmie sam miał głęboko w tyłku, więc dla króla konstytucja była 

jak papier toaletowy. Była to tylko nikła nadzieja na niezależność pierwszym rozbiorze 

Rzeczypospolite dokonanej przez Rosję, Prusy i Austrię. Następnie w 1793, drugi 

rozbiór dokonany przez Rosjan i Prusaków i dwa lata później zniknęliśmy z map 

świata na 123 lata. 

Konstytucja była i jest ważna, gdyż buduje naszą wspólnotę, tożsamość i trzeba 

mówić o tym czym była i nie upiększać tego, który Polskę pogrzebał. 

 

“Bajki dla dorosłych”  

napisał Konrad Jakub Pawlak 1ebsp. 

Ostatnio opisywałem bajkę Hansa Christiana Andersena pod tytułem 

“Dziewczynka z zapałkami”, więc zgodnie z obietnicą opowiem wam bajkki, 

Braci Grimm “Królewnę Śnieżkę” i “Czerwonego Kapturka” - Charles Perrault 

Ostrzeżenie! 

W artykule występują żarty wciśnięte na siłę, więc jeśli masz słabe nerwy to 

odpuść sobie czytanie. 
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Autor tekstu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w psychice, problemy z 

nawiązywaniem kontaktów, problemy z ubieraniem butów, mokre sny o 

dziewczynce z koszyczkiem, myśli samobójcze i inne dysfunkcje, które mogą 

się pojawić po przeczytanie artykułu. Czytasz na swoją odpowiedzialność. Na 

pewno nie moją! 

Pozdrawiam wasz na zawsze  

Jakub i Wilhelm Grimm “Królewna Śnieżka” 

Dawno, dawno temu.... tak dawno, że nie ma roku, czekajcie doleje sobie soku... Już, 

a tak kiedyś tam, gdzieś w pewnym Królestwie mieszkał dobry król. 

Miał piękną córkę, dobry król miał piękną żonę, urodę oddała córce. Była tak samo 

dobra jak król. Na nie szczęście zmarła po długiej chorobie. Po śmierci królowej matki, 

smutny król pojął za żonę, piękną młodą kobietę. Była jednak wiedźmą, nazwijmy ją 

Jessika. Zła Jesska była egoistką nie znosiła urody małej Śnieżki. Rok za rokiem 

robiła się coraz bardziej urodziwa.  

Jessika miała lustro i pytała go, stop jak to gadała z lustrem co ona ćpała? LSD, 

marihuanen, czy inny koks? Nie wiem! Pytała lusterko... - Lustereczko, powiedz 

świecie kto jest najpiękniejsza na świecie? 

Lustereczko mówi - Ty pani- ta sraty pitraty się podlizuje, żeby Jessika nie wywaliła go 

przez okno  

Lecz pewnego dnia zapytała: - Lustereczko, powiedz świecie kto jest najpiękniejsza 

na świecie? 

A on rzekł- Śnieżka pani, jest piękniejsza od ciebie. 

Jak się nie wnerwiła jak nie bluźniła. Przywołała do siebie swego przydupasa i kazała 

mu zabić Śnieżkę. Przydupas wyprowadził ślicznotkę w las. Wyciągnął nóż i nie zabił 

jej. Na widok jej łez zmiłował się nad dziewką. Wypuścił ją i zabił sarnę i wyciągnął łani 

serce. Ów serce podarował Jessice. A ona zjadła i myślała, że to serce Śnieżki. 

Śnieżka błąkając się po lesie natrafiła na domek, stojący na polance. Weszła do 

niego... hola, hola Grimmowie, jak to tak wbija na kwadrat bez pytania. Wjazd na 

chatę Śnieżko nie wolno! 
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Dziewczyna przechadzając się wokół domku natrafiła na zastawiony stół, usiadła i 

zaczęła jeść. No ładnie włazi na rewir i lodówkę opróżnia, gdzie kultura? 

Po jedzeniu królewna usnęła, a kiedy tak spała do domostwa powrócili lokatorzy. Byli 

to karzełkowie.... stop, aby było poprawnie politycznie krasnoludki. A czy was to nie 

ciekawiło? Czy krasnoludki mają dzyndzolki? Chyba nie, więc do domu wracają 

krasnoludki bez fujarek i patrzą, a ktoś ucina na bezczela komara w ich łóżku!  

Po przebudzeniu Śnieżka opowiada swoim bezpinpongowym kolegom skąd się tu 

wzięła.  

Krasnoludki wysłuchawszy historii pozwoliły jej pozostać pod warunkiem, że będzie im 

pomagała w domu, gotowała, sprzątała. Tak chłopcy kobitę trzeba wykorzystać... e nie 

wiem co sobie pomyśleliście świntuchy � kobieta musi gotować. 

Zgodziła się, jej siedmiu braci zakazało otwierać jej drzwi nikomu. 

Pewnego dnia zła Jessika zapytała lustra: -Lustereczko, powiedz świecie kto jest 

najpiękniejsza na świecie? 

A lustro na to: Śnieżka pani. 

Zła królowa się zdenerwowała, gdyż doszła do wniosku, że została oszukana. 

Sporządziła trujący pasek, którym planowała udusić ją i zakradła się do chatki 

krasnoludków.  

Śnieżka obierając ziemniaki, usłyszała stukanie do drzwi, - Czy to listonosz? Nie sorry 

musiałem. 

Młoda dziewczyna ujrzała stara handlarkę i otworzyła drzwi olewając prośby swych 

kolegów bez fistaszków ostrzegałem, że będą podteksty czytasz na własna 

odpowiedzialność... Starowinka opowiadała jaki to wspaniały towar ma, lecz Śnieżka 

nie mając pieniędzy podziękowała, babuleńka nalegała, aby choć przymierzyła. 

Śnieżka posłuchała i przymierzyła stara handlarka zacisnęła pas tak, iż dziewczynka 

padła na podłogę bez tchu. Wieczorem do domu powróciły krasnoludki, ujrzawszy 

martwa Śnieżkę zapłakali. Jeden z nich ujrzał na biodrach nastolatki pas, rozluźnił go 

i.... no mówcie co sobie pomyśleliście? I śnieżka ożyła. Opowiedziała o incydencie ze 

staruszką i krasnoludki zakazały otwierać drzwi. 
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Kilka tygodni później Jessika zapytała lustro: -Lustereczko, powiedz świecie kto jest 

najpiękniejsza na świecie? 

A lustro odparło: -Śnieżka pani. 

Zła Jessika zatruła jabłko i taką truciznę miała zamiar da Śnieżce. Dotarłszy do lasu 

macocha zapukała do drzwi. Młoda pani krasnoludkowa nie ufna na początku po 

krótszej rozmowie ze zła Jessiką dała się przekonać do poczęstowana się owocem. 

Padła martwa na podłogę. Macocha oddaliła się do zamku świętując pokonanie 

znienawidzonej pasierbicy.  

Gdy krasnoludki wróciły i ujrzały martwą Śnieżkę nie wiedząc co uczynić pochowały ją 

w szklanej trumnie, aby móc ja podziwiać.  

Pewnego dnia prze las przejeżdżał książę, tak oni tak zawsze a gdzie on wcześniej 

był cholerny księciunio. Ujrzał trumnę a w niej dziewczynę i zakochał się. Kazał wsiąść 

trumnę ze sobą, by pochować ją w zamku. Podczas przenoszenia trumny jeden 

krasnoludek się potknął. Pierdoła! Ale wyszło to na dobre, część zatrute jabłka, które 

tkwiło w gardle Śnieżki. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 

 Charles Perrault “Czerwony Kapturek” 

Dawno, dawno temu żyła sobie pewna dziewczynka niech będzie Wiola. Owa Wiola 

miała kochającą mamę, tatę i babce.  

Babcia tak kochała wnuczkę, że w prezencie uszyła jej czerwony kapturek i odtąd 

Wiole zwano- Czerwonym Kapturkiem. Pewnego razu babcia Kapturka zachorowała i 

nie mogła sama iść do sklepu po jedzenie.  

Mama posłała, więc córę do babci z koszyczkiem i ostrzeżeniem. W koszyczku 

włożono konfitury, dżem, owoce, warzywa, sok, chleb, jajka i lekarstwa. Ostrzeżenie 

mamy brzmiał: Idź prosto do babci, nie zatrzymuj się i nie rozmawiaj z obcymi. 

Czerwony Kapturek uradowany powierzonym zadaniem pomknął jak strzała do babci, 

aby jej dać lekarstwa. Idąc przez las spotkała wilka, wiecie taki odpowiednik dresiarza  

na osiedlu co to tylko zaczepia małe dzieci jak się go ignoruje to nie jest groźny. 

Wilk zapytał Wiolę- Dokąd to idziesz Kapturku? 
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- Do babci 

- Widzę, że masz koszyczek, cóż za skarby tam masz? 

- Są tam konfitury, dżem, owoce, warzywa, sok, chleb, jajka i lekarstwa 

- Och, jak doskonale, narwij kwiatów dla babci. Po nich na pewno poczuje się 

lepiej- pomyślał Wilk, wiedząc już jak zwieść Kapturka. 

- Masz rację Wilku! Na pewno poczuję się lepiej. 

- A, którędy do domku twojej babci? 

Kapturek opowiedział, jak trzeba dojść do domku babci.  

- Kapturku do bardzo długa droga, krócej jest obok brzozowego gaju. 

- Dziękuję Wilku. 

Powiedziawszy to, że krócej jest przy brzozach wiedział, że jest to droga na około. 

Sam zyskał czas na dojście do domku i wcielenie w życie swego planu. 

Wilk dotarłszy do babci połknął ją i ubrał szlafrok, perukę i położył się pod pierzynę. 

Czekał na Kapturka. 

Kapturek dobiegł do domku otworzył drzwi i wbiegł do sypialni. 

- Babciu, czemu masz taki wielkie uszy? - zapytał Kapturek 

- Żeby Cię lepiej słyszeć. 

- Babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? 

- Aby Cię lepiej widzieć moje dziecko. 

- Babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby?! - zapytała przerażona 

dziewczynka 

- Żebym mógł Cię zjeść - Mówiąc to rzucił z siebie pierzynę i pożarł Kapturka. 

Po obiedzie Wilk zasnął jego nienaturalne chrapanie usłyszał leśniczy. Wszedł do 

domku i rozpruł mu brzuch. Wydobył z niego babcię i kapturka. 

Do wilczego brzucha powrzucał kamienie 

 Koniec, mam nadzieję, że się podobało!  
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