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Sukces Facebook’a - przypadek czy mądre decyzje? 

Uzasadnij. 

TWÓRCA/TWÓRCY 

Mark Zuckerberg - główny twórca Facebook'a (obecnie dyrektor 

generalny) 

 

Chris Hughes - współzałożyciel  

Dustin Moskovitz - współzałożyciel 

Eduardo Saverin - współzałożyciel oraz właściciel 5% akcji 
Facebook 

 

Andrew McCollum – współzałożyciel 

HISTORIA FACEBOOK'A 

NARODZINY 

Mark Zuckerberg jako student Uniwersytetu Harvarda stworzył do podczas studiów. 

4  lutego 2004r. stworzył wraz z grupą studentów serwis społecznościowy on-line 

TheFacebook, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogli odszukiwać 

i kontynuować szkolne znajomości oraz dzielić się wiadomościami i zdjęciami. 

Utworzenie kodu źródłowego strony zajęło mu 2 tygodnie. Serwis szybko uzyskał 

zainteresowanie wśród studentów i osiągnął sukces na Harvardzie. W pierwszych 

2 tygodniach istnienia Facebooka zarejestrowało się tam 2/3 studentów. Wtedy 

Zuckerberg zdecydował się rozszerzyć zasięg serwisu na inne szkoły. Rozpoczął 

współprace ze swym współlokatorem Dustinem Moskovitzem. Kolejnymi uczelniami, 

które objęto zasięgiem serwisu, były Uniwersytet Stanforda, Yale'a i Columbia, 

a następnie pozostałe uczelnie z Ligi Bluszczowej oraz szkoły bostońskie. Latem na 

początku działalności Facebook'a Zuckerberg i Moskovitz rozszerzyli jego zasięg na 

prawie 30 szkół. 
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KALIFORNIA 

Latem 2004r. Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, dziewczyna Marka Zuckerberga 

Hilary Shinn oraz grupa ich znajomych przenieśli się do Palo Alto w Kaliforni. Wynajęli 

tam domek, który służył im jako pierwsze biuro. Pod koniec lata Zuckerberg poznał 

Petera Thiela, który zainwestował w powstające przedsiębiorstwo. Parę miesięcy 

później powstało biuro na University Avenue w centrum miasta. Obecnie firma ma 

swoje siedziby w 4 budynkach, które tworzą jak to Zuckerberg nazywa "kampus 

miejski" w centrum Palo Alto. 

WARTOŚĆ  

Z danych z 2018r. wartość giełdowa osiągnęła najwyższy poziom w historii, cena 

jednej aukcji to ponad 200 dolarów a firma wyceniona jest na ponad 588 mld dolarów; 

natomiast wartość rynkowa to 303 mld dolarów. 

UŻYTKOWNICY  

Z danych z 25 sierpnia 2020r. jest ponad 1.6 mld aktywnych dziennych użytkowników, 

natomiast miesięcznie ma 2.5 mld aktywnych użytkowników. Średni czas poświęcony 

na jednego użytkownika wynosi 58.5 minut dziennie. Facebook przyznał się do 

usunięcia 1.3 miliarda fałszywych kont. Co minutę rejestruje się 400 nowych 

użytkowników. Użytkownicy generują 4 miliony polubień co minutę, a także 35 

milionów użytkowników aktualizuje swoje statusy każdego dnia  

DANE FINANSOWE  

 przychody - 55,838 mld USD 

 wynik operacyjny - 25,361 mld USD 

 wynik netto - 22,112 mld USD 

 aktywa - 97,334 mld USD 

 kapitał własny - 84,127 mld USD 

  

ZBIÓR STATYSTYK DEMOGRAFICZNYCH 

 Dane z 2015r. wykazały że 71% amerykańskich nastolatków było aktywnych 

na Facebooku podczas gdy w 2020r. było ich tylko 51%  

 Odsetek amerykańskich nastolatków spadł z biegiem lat. Na całym świecie 

15.9% użytkowników Facebooka jest w Europie, 10.1% w USA, a w Azji 
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i Pacyfiku 41.5% 

 Osoby w wieku 65 lat są reprezentowane jako najwyższy wzrost 

demograficzny za pomocą Facebook'a z kategorią wykazującą wzrost 

o ponad 20%  od 2018r. co prowadzi do 62% starszych użytkowników  

 Około 25% użytkowników między 25 a 34 r. życia  

 54% użytkowników to kobiety natomiast mężczyźni to 46% 

 

SUKCES FACEBOOK'A - PRZYPADEK CZY MĄDRE DECYJE? 

Moim zdaniem sukces Facebook'a to przypadek. Mark 

Zuckerberg początkowo miał na celu utworzenie serwisu dla 

uczniów w celu komunikacji. Mimo tego, że Facebook 

rozrósł się na kilka innych szkół niż Uniwersytet Harvadzki, 

nie było pewności, że będzie jednym z najpopularniejszych 

portali społecznościowych. Niewątpliwie są też mądre 

decyzje, bo jakby nie patrzeć gdyby nie zdecydowali się 

powiększyć zasięgu portalu mogli by zaprzestać jakiekolwiek działania nad nim 

i Facebook nie odniósł by takiego sukcesu.  

Informacje i dane z sieci zebrała uczennica klasy IIE - Nikola Wojtkowska 

 

Carlo Franchi – „Najlepszym barometrem ekonomicznym są 

żebracy: gdy zarabiają trzy razy tyle co profesorowie, to oznacza, 

że gospodarka jest dobra". :  

 

Zgadzam się z Carlo Franchi, ponieważ jeżeli żebracy zarabiają trzy razy tyle 

co profesorowie oznacza to, że w kraju mieszkańcom dobrze się powodzi i mają 

wystarczającą ilość pieniędzy by dzielić się nimi z biednymi. Jeśli obywatele rozdają 

pieniądze to posiadają ich odpowiednią ilość, a tym samym oznacza to, że 

gospodarka dobrze funkcjonuje, jest w niej ruch. Ruch w gospodarce występuje, gdy 

następuje  obrót pieniądza oraz towarów. 

Autorka:  uczennica klasy II E  - Wiktoria Błażejewska  
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Morsowanie -  sposób na ciała hartowanie 

Zawsze pchało mnie do rzeczy dziwnych, nietypowych 

i szalonych. Moi bliscy i znajomi nie raz „pukali się w głowę” co 

jeszcze wymyślę. To, że jestem w szkole to kolejne moje 

szaleństwo  . Miłe ale totalnie szalone i niespodziewane. 

Kilka lat temu bardzo intensywnie myślałam o morsowaniu. Czy dałabym radę wejść 

do lodowatej wody? Jakie to odczucie? Czy się nie pochoruję? Tysiące pytań i silna 

potrzeba sprawdzenia. Sprawdzenia siebie czy dam radę.  

Jak tylko byłam na plaży gdzie grupa Morsów wchodziła do wody to zawsze się 

zatrzymywałam i patrzyłam. Trwało to kilka lat. Pewnego dnia, spotkałam na plaży 

kolegę, który zachęcił mnie do przyjścia w następną niedzielę. Zależało im na 

frekwencji ponieważ będzie bity rekord w ilości „kąpiących się zimą”. Cała Polska 

rywalizowała. Moje Miasto również. Pomyślałam - czemu nie?   

W końcu potrzebują mnie - więc jak mogę im odmówić?  

W następną niedzielę zgodnie z obietnicą pojawiłam się na plaży. Przygotowana 

technicznie (ręcznik, buty plażowe i duża motywacja) zameldowałam się 

organizatorom. Nie pamiętam w tej chwili ile nas weszło do wody jeziora. Pamiętam 

tylko te emocje.  

Ale od początku. Ci, którzy nigdy nie widzieli Morsów w akcji powinni wiedzieć, że 

zanim się wejdzie do wody to trzeba się porządnie rozgrzać. Najczęściej trochę 

biegania, wymachów, podskoków, pajacyków i innych ćwiczeń, które są pokazywane 

przez prowadzącego rozgrzewkę. Kiedy rozgrzewka dobiega końca wszyscy zdejmują 

bluzy i na „hura” do wody.  

Do wody trzeba wbiec szybko, bez ociągania się. Zanurzyć się tak aby powierzchnia 

wody była na poziomie ponad sercem. Ręce w rękawiczkach do góry i nie moczymy 

ich . Na głowie czapka. 

Jak się czułam? Było zimno … brrr ale całkiem do zniesienia. Na początku brakowało 

tchu. Serce pompuje krew szybko aby ogrzać ciało. Czuć szczypanie na powierzchni 

skóry. Każdy wytrzymuje tyle ile może. Wychodzi owija się w ręcznik i biegiem do 

przebieralni aby zmienić ubranie. 
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Dlaczego warto morsować: 

1. Poprawia się odporność. To taka terapia zimnem która wzmacnia odporność 

organizmu. Gdzieś czytałam że badania naukowe dowodzą że osoby które 

regularnie zażywają zimnych kąpieli znacznie rzadziej chorują na grypę, 

zapalenie gardła czy oskrzeli. A jeśli złapiemy jakiegoś wirusa to szybciej i lżej 

go przejdziemy.  

2. Morsowanie pomaga w lepszym samopoczuciu. Wydziela się podczas kąpieli 

w zimnej wodzie hormon szczęścia. Nasz mózg daje sygnał, że jest super. 

Ponoć osoby depresyjne odczuwają pewną poprawę swojego samopoczucia. 

3. Kto by nie chciał być młody? Zimno pobudza odnowę komórek w naszym 

organizmie. Jest terapią na cellulit  . 

Są pewne przeciwskazania do morsowania, do których należą ciężkie choroby 

serca, schorzenia układu krążenia, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy astma 

oskrzelowa. 

Warto skonsultować z lekarzem czy Twój stan zdrowia pozwala na ten „sport 

zimowy”. 

Są pewne zasady, o których należy pamiętać chcąc wchodzić zimą do wody bez 

szkodzenia sobie: 

1. 2-3 godziny przed nie powinno się jeść. 

2. Dzień przed nie spożywać alkoholu. 

3. Morsować w towarzystwie innych osób. 

4. Zawsze przed rozgrzewka. 

Zachęcam wszystkich do morsowania. Teraz jest ten czas! Lepiej spróbować, niż 

żałować, że nigdy się tego nie zrobiło. Nie ma czego się bać. Nawet kilkuletnie 

dzieci wchodzą do jeziora zimą z rodzicami. Szaleństwo? Może tak ale jakie 

zdrowe.   Znajdź grupę Morsów w swojej okolicy. I do dzieła! Powodzenia! 

Poniżej kilka stron z ciekawymi informacjami: 

Zimne kąpiele dla zdrowia, czyli morsowanie - jak zacząć? - 123zdrowie.pl 

Morsowanie - poradnik początkującego | Akademia Triathlonu 

Autorka: nauczycielka Renata Stelmachowicz-Pacholec 

https://123zdrowie.pl/zimne-kapiele-dla-zdrowia-czyli-morsowanie-jak-zaczac/
https://akademiatriathlonu.pl/morsowanie-jak-zaczac/
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Jak unikać Januszy Biznesu i jak ich rozpoznać? 

Kim jest typowy Janusz Biznesu 

Dla każdego chyba dzisiaj ten związek frazeologiczny znaczy coś innego. Są tacy, 

którzy uważają, ze to ktoś kto robi mały biznes. Dla większości z nas jednak to osoba, 

która zwęszyła interes na cudzej krzywdzie. Generalnie chodzi o to, że Janusz 

Biznesu to osoba, która chce kogoś wykorzystać z korzyścią własną 

Janusze biznesu są wśród nas 

Zacznijmy od typowego Januszka Biznesu, handlarza używanymi samochodami. 

Klasyk. Oczywiście ulubioną czynnością takiego handlarza jest cofnięcie licznika. 

Kunszt tej czynności trudno przecenić. Do tego oczywiście bajeczki o historii pojazdu. 

Jeśli samochód miał wypadek i był naprawiany, jego strefy zgniotu nie będą pracowały 

jak powinny przy następnej kolizji. Do tego to targowanie się. Szczególnie gdy 

sprzedajemy samochód lub inny towar w Internecie. Targowanie jest OK, jednak gdy 

kupujący chce by zejść z ceny 30-50% to mocna przesada. Tak maluje nam się obraz 

typowego Janusza Biznesu 

Jak rozpoznać Januszy Biznesu w IT 

Nie muszę chyba pisać o tym, że w ogłoszeniu o pracę najbardziej rzuci nam się 

stwierdzenie „młody dynamiczny zespół”. Dobrzy programiści nie są już tacy młodzi. 

Młody znaczy tani. Wiemy więc, że w pracy będziemy zarabiać mało. Brak podanej 

pensji w ogłoszeniu powinien nam również dać do myślenia. Zapewne firma nie chce 

odstraszać potencjalnych klientów. Niskie pensje w ogłoszeniu dla programisty 

również nie są zachęcające do współpracy. Jednak większe zdumienie i obawy 

powinny w nas wzbudzić wysokie pensje w IT. Zazwyczaj takich pieniędzy nie 

zobaczymy nigdy. 

Wysokie pensje w ogłoszeniach o pracę w JanuszSoftach 

Gdy pracodawca oferuje widełki cenowe, mniejszą i wyższą ofertę, zazwyczaj 

dostaniemy mniejszą pensję. Gdy chcemy większą, pracodawca będzie przekonywał 

nas, że na większą trzeba mieć znacznie większe kwalifikacje. Sposób sprawdzania 
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umiejętności jest różny. Np ostatnio pewien zleceniodawca dawał 1500 zł za zlecenie. 

Zaproponowałem 1200 zł i wygrałbym. Jednak okazało się, że to wstęp i potem mam 

wyceniać kolejne zlecenia. Było to zlecenie dla frontendowca – zwykły HTML, CSS, 

trochę JS. Gdy odpowiedziałem, że przy pracy na dłużej liczę stawkę godzinową, 

zleceniodawca zaproponował sprawdzenie moich kwalifikacji wyrażeniami 

regularnymi. On pisze takie w 10 minut i musiałbym w podobnym czasie je wykonać. 

Chcesz zatrudnić tanio programistę? Naucz się czegoś, czego nikt nie robi np 

stosowania wyrażeń regularnych i pytaj o to każdego, kto chce dobrze zarabiać, by 

udowodnić mu, że jest wielbłądem 

Wysokich pensji w IT nie zobaczymy. Rynek jest opanowany przez pośredników, 

którzy zarabiają sporo na tym, że zatrudnią kogoś kto zrobi za nich, a kto się wycofa 

w połowie, ten zostanie oznaczony jako programista, który nie umie programować, 

a pracę dokończy sam specjalista zleceniodawca. Pół biedy, gdy sam umie 

programować, gorzej gdy musi znaleźć kogoś na miejsce poprzednika 

Wysokie pensje są w ogłoszeniach po to, by zwabić potencjalnego kandydata, 

a następnie próbować go przekonać do tego, by pracował za jak najmniej. Gdy się to 

nie uda, okazuje się, ze stanowiska pracy nie ma już. Zostało zlikwidowane, szef 

zmienił zdanie i aktualnie będzie prowadził szkolenia (coaching) dla młodych ludzi. 

Będzie uczył ich jak zostać dobrymi niewolnikami ;). Nasze CV ląduje w bazie danych, 

po czym po miesiącu znowu ktoś dzwoni z ofertą o 50% niższą. Stanowisko się 

znalazło.   

Poprzedni programista nie odpowiada na maile 

Czyli to ten przypadek, gdy poprzedni programista lub inny pracownik nie chce już 

dłużej pracować. Pracodawca szuka kolejnego taniego pracownika i niestety nie może 

sobie z tym poradzić. Nikt nie chce pracować z cudzym kodem, bo jest to uciążliwe. 

Takie prace są drogie, z uwagi na stawki dla programistów doświadczonych, trudność 

wdrożenia się, potrzebny na to czas. Firm, w których poprzedni pracownik nie chciał 

pracować, należy stanowczo unikać. Podobnie jak samotnych matek ;-). Oczywiście 

wyjątkiem jest sytuacja losowa jak np śmierć współmałżonka (samotne matki) lub 

choroba pracownika. Zazwyczaj jednak takie sytuacje kończą się źle. 
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Nie ma pracowników w moim mieście 

To też jest dość ciekawy przypadek. Firma płaci albo poniżej rynku, albo zwyczajnie 

ma złą reputację. Większość specjalistów omija firmę szerokim łukiem. W mojej 

branży jest zazwyczaj tak, że pracodawca chcąc przyoszczędzić, zatrudnił jak 

najmniej pracowników. Gdy projekt się rozrasta, należy zatrudnić nowych 

pracowników. Gdyby od samego początku było ich więcej, nie byłoby problemu. 

Pracodawca jednak wymaga od nowego pracownika wiedzy, którą ma zespół 

pracujący nad projektem od kilku lat. Skąd niby? Obowiązkiem pracodawcy jest w 

takim przypadku zatrudnienie pracownika, przyuczenie go do tego co umie zespół. 

Jednak drużyna jest niezadowolona z pensji i nie chce uczyć nowego pracownika. 

Często od niego domaga się zapłaty, bo szef też nie chce podnieść obecnemu 

zespołowi pensji. Cyrk na kółkach, uciekaj. 

Możliwość realizowania swoich pomysłów 

Ale po co ja mam realizować swoje pomysły, by zarobił ktoś inny? Ja musiałem się 

uczyć, by mieć pomysły. To moja wiedza i umiejętności są kluczowe i chcę mieć za to 

odpowiednio płacone. Jednak nie. Pracodawca wymyślił, że to przywilej, że mogę mu 

swoje pomysły przekazać za pensję jak za komuny – wszystkim po równo. Na 

szczęście ja nie daję się na to nabrać. Oczywiście jestem w stanie podzielić się raz 

czy dwa pomysłem. Jeśli jednak nie mam z tego tytułu korzyści, dopada mnie jasność 

pomroczna. Zazwyczaj gdy zaczniesz się kłócić o pensję, wylecisz ze złą opinią. 

Unikaj jak ognia. 

Podsumowanie 

Z okazji dnia Święta Pracy, życzę moim czytelnikom tylko dobrych prac, z wysokim 

wynagrodzeniem. Proszę, podzielcie się opiniami, co sądzicie o dzisiejszym rynku 

pracy 

Przesłane przez nauczycielkę Ewę Kaczyńską  

Źródło: https://ekonomiczny-wojownik.pl/praca/jak-unikac-januszy-biznesu-i-jak-

ich-rozpoznac/  

https://ekonomiczny-wojownik.pl/praca/jak-unikac-januszy-biznesu-i-jak-ich-rozpoznac/
https://ekonomiczny-wojownik.pl/praca/jak-unikac-januszy-biznesu-i-jak-ich-rozpoznac/
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KĄCIK ZDROWIA: 

Cukier w Święta Bożego Narodzenia 

Święta Bożego Narodzenia to czas tradycji, również tych kulinarnych, na 

Naszych stołach goszczą słodkie wypieki: ciasta, ciasteczka, i nie tylko. W 

niektórych domach szczególnie tych we wschodniej części Naszego kraju 

również słodkie potraw takie jak: kutia, czy słodki łamaniec. Kiedy na stole 

pojawia się mnogość tradycyjnych wypieków, powinniśmy wiedzieć jak sobie 

radzić, aby nie spożywać cukru w nadmiernych ilościach. Świątecznych 

słodkości można też bez obaw próbować, nie zapominając przy tym o zasadach 

zdrowego odżywiania.  

 Nasz organizm potrzebuje cukrów prostych do funkcjonowania. Składnik ten 

jest niezbędny do prawidłowej pracy mózgu oraz mięśni. Nawet w piramidzie 

zdrowego odżywiania znajdziemy słodkie przekąski, które doskonale mogą się 

wpisywać w zdrowy, prawidłowo zbilansowany tryb odżywania. większość cukrów 

prostych naturalnie występuje w żywności. Przykładowo, owoce zawierają 

fruktozę, mleko – laktozę, a winogrona są źródłem glukozy, która jest głównym 

źródłem energii dla ludzkiego organizmu. Możemy natomiast trochę Naszę 

świąteczne wypieki zmodyfikować używając np. mniejszą ilość tłuszczu do 

ciasta drożdżowego czy większą ilość aromatycznych przypraw do pierników, 

które usprawniają trawienie i zapobiegają odkładaniu się tłuszczów. Możemy 

także pomyśleć o zastąpieniu cukru białego słodzikami, takimi jak: ksylitol, 

stewia, czy erytrytol. Będą one powodowały mniejszy wzrost glukozy we krwi, 

co będzie szczególnie korzystne dla osób zmagających się z cukrzycą. Dzięki 

nim uzyskamy słodki smak, bez ryzyka hiperglikemii, dlatego warto rozważyć 

taką alternatywę. Znacznie lepiej jest poświęcić czas i samemu wykonać deser 

dla rodziny, niż kupować gotowe ciasta. Gdy sami wykonujemy potrawę, mamy 

większą kontrolę nad ilością dodanego cukru.  

 Pamiętajmy również jak ważny jest ruch w święta, znajdzmy czas na 30 minut 

spaceru między biesiadowaniem przy rodzinnym stole. 

Z okazji Nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze 

życzenia: zdrowia, oraz pogody ducha, oraz Szcęśliwego Nowego Roku. 

    Pielęgniarka szkolna Beata Jurkowska  
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UNIX Co-Founder Ken Thompson's BSD Password Has Finally 

Been Cracked 

A 39-year-old password of Ken Thompson, the co-creator of the UNIX operating 

system among, has finally been cracked that belongs to a BSD-based system, one of 

the original versions of UNIX, which was back then used by various computer science 

pioneers. 

 

In 2014, developer Leah Neukirchen spotted an interesting "/etc/passwd" file in a 

publicly available source tree of historian BSD version 3, which includes hashed 

passwords belonging to more than two dozens Unix luminaries who worked on UNIX 

development, including Dennis Ritchie, Stephen R. Bourne, Ken Thompson, Eric 

Schmidt, Stuart Feldman, and Brian W. Kernighan. 

Since all passwords in that list are protected using now-depreciated DES-based 

crypt(3) algorithm and limited to at most 8 characters, Neukirchen decided to brute-

force them for fun and successfully cracked passwords (listed below) for almost 

everyone using password cracking tools like John the Ripper and hashcat. 

 

The ones that she wasn't able to crack belonged to Ken Thompson and five other 

contributors who helped build the Unix system, including Bill Joy, who later co-founded 

Sun Microsystems in 1986 and designed the Java programming language. 

„Ken's password eluded my cracking endeavor. Even an exhaustive search over all 

lower-case letters and digits took several days (back in 2014) and yielded no result," 

she wrote in a blog post published Wednesday. 

 

„I also realized that compared to other password hashing schemes (such as NTLM), 

crypt(3) turns out to be quite a bit slower to crack (and perhaps was also less 

optimized)." 

https://thehackernews.com/2019/10/unix-bsd-password-cracked.html
https://thehackernews.com/2019/10/unix-bsd-password-cracked.html
https://github.com/dspinellis/unix-history-repo/blob/BSD-3-Snapshot-Development/etc/passwd
https://leahneukirchen.org/blog/archive/2019/10/ken-thompson-s-unix-password.html
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All Passwords Have Finally Been Cracked, Except Just One! 

 

Earlier this month, Neukirchen posted all her findings on the Unix Heritage Society 

mailing list and requested other members to help to crack the remaining passwords. 

 

Just 6 days after that, Australian engineer Nigel Williams responded with the plaintext 

password of Thompson, the father of Unix, which he claimed to have cracked in over 4 

days using „an AMD Radeon Vega64 running hashcat at about 930MH/s." 

 

Thompson's password has been revealed as "p/q2-q4!a" — a notation in chess to 

describe the move "pawn from Queen's 2 to Queen's 4." 

Just a day after Willians revealed Thompson's password, another mailing list member, 

Arthur Krewat, successfully cracked and provided the passwords for four more 

remaining uncracked hashes. 

Here below we have listed plaintext passwords of all Unix luminaries, including their 

names, usernames and original hashed versions of their passwords: 

 

Ken Thompson, co-inventor of Unix 

 Hashed → ZghOT0eRm4U9s 

 Plaintext → p/q2-q4! 

 

Dennis Ritchie, co-inventor of BSD and creator of the C programming language 

 Hashed → gfVwhuAMF0Trw 

 Plaintext → dmac 

 

Brian W. Kernighan, Canadian computer scientist and Unix contributor 

 Hashed → ymVglQZjbWYDE: 

 Plaintext → /.,/., 

https://inbox.vuxu.org/tuhs/87bluxpqy0.fsf@vuxu.org/
https://inbox.vuxu.org/tuhs/CACCFpdx_6oeyNkgH_5jgfxbxWbZ6VtOXQNKOsonHPF2=747ZOw@mail.gmail.com/
https://inbox.vuxu.org/tuhs/7a53adad-bafa-b7b6-b23b-e9da89ce9894@kilonet.net/
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Stephen R. Bourne, creator of the Bourne shell command line interpreter 

 Hashed → c8UdIntIZCUIA 

 Plaintext → bourne 

Eric Schmidt, an early developer of Unix software and Former Google CEO: 

 Hashed → FH83PFo4z55cU 

 Plaintext → wendy!!! 

Stuart Feldman, author of Unix automation tool 
make and the first Fortran compiler 

 Hashed → IIVxQSvq1V9R2 

 Plaintext → axolotl 

Here's a list of cracked passwords belonging to other computer science pioneers: 

Person Username Hashes Plaintext password 

Mark Horton mark Pb1AmSpsVPG0Y uio 

Kirk McKusick mckusick AAZk9Aj5/Ue0E foobar 

Richard Fateman fateman E9i8fWghn1p/I apr1744 

Runs a program, not a login shell network 9EZLtSYjeEABE network 

UNIX-to-UNIX Copy uucp P0CHBwE/mB51k whatnot 

Peter Kessler peter Nc3IkFJyW2u7E ...hello 

Kurt Shoens kurt olqH1vDqH38aw sacristy 

John Foderaro jkf 9ULn5cWTc0b9E sherril. 

Peter J. Weinberger pjw N33.MCNcTh5Qw uucpuucp 

Ernie Co-vax root OVCPatZ8RFmFY cowperso 

John Reiser jfr X.ZNnZrciWauE 5%ghj 

Steve Johnson scj IL2bmGECQJgbk pdq;dq 

Bob Kridle kridle 4BkcEieEtjWXI jilland1 

Keith Sklower sklower 8PYh/dUBQT9Ss theik!!! 
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Robert Henry henry lj1vXnxTAPnDc sn74193n 

Howard Katseff hpk 9ycwM8mmmcp4Q graduat; 

Özalp Babaoğlu ozalp m5syt3.lB5LAE 12ucdort 

Bob Fabry fabry d9B17PTU2RTlM 561cml.. 

Tom London tbl cBWEbG59spEmM ..pnn521 

 

Until now, all members in the list that Neukirchen found have had their passwords 

cracked except Bill Joy, whose username is bill and hashed password is 

".2xvLVqGHJm8M" 

 

Źródło:  https://thehackernews.com/2019/10/unix-bsd-password-cracked.html  

 

Słowniczek co trudniejszych pojęć technicznych: 

to crack  - złamać 

BSD-based  - odmiana systemu operacyjnego UNIX, tworzona na Uniwersytecie 

Kalifornijskim Berkley 

UNIX   - pionierski system operacyjny, wprowadzający wiele koncepcji  

będących w powszechnym użyciu do dziś dla zastosowań  

serwerowych 

hashed  - kryptograficzny skrót danego zbioru, informacja zaszyfrowana 

source tree  - hierarchiczna struktura systemu plików w zbiorze źródłowym 

brute-force  - metoda siłowa, w przypadku łamania haseł polegająca na  

mozolnym sprawdzaniu każdej możliwości 

lower-case  - małe litery 

plaintext  - tekst jawny 

Przesłane przez nauczyciela Jakuba Kobierskiego 

 

https://thehackernews.com/2019/10/unix-bsd-password-cracked.html
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„Na nauce zdalnej żadnego sprawdzianu nie napisałem 

samodzielnie" 
 

- Koleżanka mojego syna, która chodzi do innej niż on szkoły, napisała do niego: 

“Masz chwilę? Rozwiążesz mi zadanie z fizyki, bo właśnie piszę sprawdzian i nie 

wiem, jak je zrobić” - opowiada mama jednego z uczniów. Nauczyciele nie ukrywają, 

że zdają sobie sprawę, że prace i sprawdziany nie są wykonywane samodzielnie 

przez uczniów. - Słyszymy rodziców w tle, jak podpowiadają, co ich dziecko ma 

powiedzieć. 

 Pisanie sprawdzianów to dziś praca wspólna uczniów, którzy razem, 

łącząc się w przeróżny sposób rozwiązują zadania 

 Nauczyciele mówią o rodzicach, którzy na lekcjach podpowiadają swoim 

dzieciom odpowiedzi, zwłaszcza gdy dotyczy to najmłodszych uczniów 

 - Wymieniamy się pracami z kolegami z różnych szkół, gdy wiemy, że nie 

ocenia nas ten sam nauczyciel - mówi jeden z uczniów 

 - Jeśli nauczyciele dziś myślą, że dobre oceny ze sprawdzianów to efekt 

ich geniuszu pedagogiczno-edukacyjnego, to powinni zweryfikować 

swoją opinię - komentuje maturzysta 

Jak wygląda nauka zdalna, każdy widzi.  

- Szczerze mówiąc, machnęłam ręką. Ja wiem, że dla moich dzieci ostatnie dwa 

semestry szkoły, to czas stracony. Nie chcę, żeby jeszcze dodatkowo się stresowali 

tym, że czegoś nie rozumieją, że z czymś nie zdążyli, że plik im się nie otwiera, czy 

w drukarce domowej skończył się tusz. Trudno. Ja sama pracuję w domu i nie mam 

czasu siedzieć z nimi nad lekcjami i przypominać sobie podstaw z fizyki, chemii, czy 

matematyki. Nie jestem ich nauczycielką, a do moich dzieci w końcu dociera, że 

oceny nie są miarą ich wartości i nie na nich powinni budować postrzeganie siebie - 

tłumaczy mama dwóch nastolatków.  
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Rodzice dzieciom 

Jednak nie wszyscy rodzice mają takie podejście. - Moja córka jest w drugiej 

klasie, ostatnio wychowawczyni zrobiła zebranie dla rodziców i poprosiła, żebyśmy nie 

podpowiadali dzieciom w czasie lekcji. Tłumaczyła, że widzi ten ich błądzący wzrok, 

szept w tle i nagle okazuje się, że jakimś cudem dziecko zna odpowiedź, jakby 

doznało olśnienia.  

Sami nauczyciele także o tym mówią, że nie sztuką jest dzisiaj dziecku pomagać 

we wszystkim, bo co się stanie, jak wrócą do szkoły. - Często odnoszę wrażenie, że to 

ambicja rodziców wygrywa. Oni chcą, by ich dziecko było najlepsze, ale to im zupełnie 

nie pomaga.  

Nauczyciele komentują jakość oddawanych pracach, na których widać nawet po 

piśmie, że nie pisał ich uczeń. Podobnie z pracami plastycznymi. - Przecież my znamy 

naszych uczniów i naprawdę wiemy, na ile ich stać. I nagle ktoś, kto owszem zawsze 

się starał, ale zwyczajnie nie miał zacięcia plastycznego, oddaje schludnie oddaną 

pracę na naprawdę wysokim poziomie, to mi coś nie gra. Ale oczywiście nie mam jak 

udowodnić, że praca nie została wykonana samodzielnie.  
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- Najbardziej frustrujące jest, gdy rodzice wtrącają się podczas prowadzonych lekcji. 

Od koleżanek i kolegów nie raz słyszę, że zabierają głos, że zwracają uwagę, że 

potrafią przyczepić się do sposobu prowadzenia lekcji. Nie jeden z nas czasami ma 

ochotę powiedzieć: to proszę samemu uczyć swoje dziecko, a nie nas do tego 

angażować - komentuje nauczycielka.  

Nie można nie wspomnieć o wynikach konkursu matematycznego, który odbył 

się w minionym roku szkolnym. Takich wyników, jak ostatnio, dzieciom nie udało się 

nigdy wcześniej osiągnąć. - Od początku było wiadomo, że nie wszyscy uczniowie do 

zadań podejdą samodzielnie. Cóż, to takie zaklinanie rzeczywistości przez rodziców, 

a przecież powrót do nauki stacjonarnej, bo w końcu kiedyś wrócimy, wszystko 

zweryfikuje.  

Nie chodzi też o same sprawdziany, konkursy. Uczniowie często folią 

zaklejają kamerki, żeby nie było ich widać. - Jak coś takiego u mnie się dzieje, proszę 

o przetarcie kamery… Skutkuje - opowiada nauczycielka. Notoryczne są zgłoszenia, 

że zerwało internet, że komputer się aktualizował. Uczniowie okazują się być 

mistrzami w wymyślaniu wymówek. - Pewnie część z nich jest prawdziwych, ale też 

wiem, że czasami to zwyczajne kłamstwo. I znowu pojawia się pytanie, jak je 

udowodnić… 

Podobnie jest ze spaniem na pierwszych lekcjach. - Jak wiem, że pierwsza lekcja 

będzie nudna, bo z biologii lub z historii, to budzę się, loguję się do teamsów 

i nastawiam budzik na koniec lekcji, żeby zdążyć się obudzić i powiedzieć „do 

widzenia” - mówi jeden z uczniów. - I tak sam muszę zajrzeć później do lekcji, bo 

zdalna opiera się jedynie na monologu nauczyciela.  

Uczniowie uczniom 

Jedno jest pewne - zdalne nauczanie uczy gry zespołowej. I to nie tylko na linii 

rodzic - uczeń, ale także między samymi uczniami. - Słyszę, jak mój syn ostatnio 

z kimś rozmawia i zastanawiam się, czy właśnie prowadzi lekcję matematyki, bo tak to 

brzmiało. Jak skończył, pytam, co robili, a on, że w piątkę sprawdzian z matematyki - 

opowiada mama licealisty.  
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Uczniowie łączą się w rozmaity sposób, wiszą na telefonach przy otwartych 

kartach do sprawdzianu, mają grupy na what’sappie, teamsach, messengerze, gdzie 

im tylko przyjdzie do głowy. - Żadnego sprawdzianu nie napisałem samodzielnie - 

mówi jeden z nich. - To zawsze praca wspólna, choć czasami nas dziwi, że dostajemy 

różne oceny, ale nikt tego nie komentuje.  

- Koleżanka mojego syna, która chodzi do innej niż on szkoły, napisała do niego: 

„Masz chwilę? Rozwiążesz mi zadanie z fizyki, bo właśnie piszę sprawdzian i nie 

wiem, jak je zrobić”. To już staje się normalne, widzę, jak wszyscy nawzajem sobie 

pomagają i szczerze mówiąc, podoba mi się to, bo ograniczenie kontaktów 

z rówieśnikami, sprawiło, że szukają oni każdej formy komunikacji. Cóż, bywają 

sprytniejsi od nauczycieli, którzy nadal myślą, że system pracy przy nauczaniu 

stacjonarnym można przenieść do wirtualnej rzeczywistości - tłumaczy jeden 

z rodziców.  

Rozłożone książki, zeszyty, odpalony komputer, najlepiej jeszcze jeden zabrany od 

mamy, plus telefon - tak dziś wygląda w rzeczywistości sprawdzanie wiedzy uczniów 

przez nauczycieli.  

Co więcej, uczniowie wymieniają się między sobą pracami. - Spotkaliśmy się 

w weekend ze znajomymi. Okazało się, że ich córka miała do wykonania te same 

prace z techniki, co nasz syn. Zgadali się i on zadowolony w poniedziałek wysyłał 

nauczycielce zdjęcia prac koleżanki… Szczerze mówiąc, uśmiechnęłam się, bo grunt 

to sobie radzić w tych dziwnych czasach.  

Wymiany prac są prowadzone na dość mocno zakrojoną skalę, dotyczą one zadań 

z języka polskiego, prezentacji, zwłaszcza, gdy znajomi uczniów uczą się w innych 

szkołach, więc nie oceniają ich ci sami nauczyciele.  

- Czasami się zastanawiam, czy nauczyciele to wiedzą, ale udają, że jest inaczej, czy 

może są tacy, którzy kompletnie nie zdają sobie z tego sprawy - mówi jeden 

z tegorocznych maturzystów. - Wiadomo, że zawsze ściągano na sprawdzianach, ale 

jeśli dziś nauczyciel się łudzi, że wystawione przez niego dobre oceny z kartkówek, 

sprawdzianów czy innych prac, są efektem jego geniuszu edukacyjno-

pedagogicznego, to powinien szybko zweryfikować ten pogląd, zwłaszcza gdy 

z danego przedmiotu nie zdajemy matury.  
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Źródło: https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/na-nauce-zdalnej-zadnego-sprawdzianu-

nie-napisalem-samodzielnie/tgme4cw  

 

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/na-nauce-zdalnej-zadnego-sprawdzianu-nie-napisalem-samodzielnie/tgme4cw
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/na-nauce-zdalnej-zadnego-sprawdzianu-nie-napisalem-samodzielnie/tgme4cw
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SAVOIR VIVRE W BIURZE 

 
Wyrażenie savoir vivre pochodzi z języka francuskiego. Słowo savoir 

znaczy „wiedzieć”, a vivre ,,żyć". Wyrażenie to można przetłumaczyć na: znajomość 

życia albo inaczej ogłada towarzyska, dobre maniery, znajomość obowiązujących 

zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzecznościowych wymaganych w danej 

społeczności.  

Dobre maniery to  kulturalny sposób bycia, mowa ciała, uśmiech, 

umiejętność odpowiedniego zachowania się w każdej sytuacji i przede wszystkim 

uprzejmość, która świadczy o szacunku do drugiego człowieka. Warto wykazywać się 

nimi w miejscu pracy. Buduje to nie tylko dobre stosunki międzyludzkie, 

ale i przedstawia nas jako profesjonalistów, co w oczach współpracowników, 

pracodawców i klientów jest bardzo ważne. Osoby znające i stosujące w życiu zasady 

savoir vivre są postrzegane jako ludzie kompetentni i godni zaufania.  

Kiedy zaczynasz pracę w nowej firmie, nie wprowadzaj nowych porządków. 

Jesteś nowy i to ty musisz wiele się nauczyć. Uważnie obserwuj. Nie staraj się 

przekonać innych, że wiesz wszystko najlepiej. Jeżeli trafiłeś do dobrej firmy, sam 

zobaczysz, że panujące w niej obyczaje nie różnią się od tych, których uczono cię 

w domu. Kiedy zorientujesz się, że może to jednak ty mógłbyś nauczyć czegoś 

pożytecznego, staraj się robić to taktowanie i delikatnie.  

Zasady nie zostały ustalone by przeszkadzać nam w życiu. 

Podlegają ciągłym procesom, przystosowują się do naszej współczesnej 

codzienności, nie pozwalając nam jednak zapomnieć o wyznacznikach dobrego 

zachowania. Stanowią one dużą pomoc zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym 

oraz pozwalają na swobodne zachowanie w każdej sytuacji.  

 

Wskazówki biurowego savoir vivre:  

- wstać z krzesła, gdy klient wchodzi,  

- uśmiechać się,  

- utrzymywać kontakt wzrokowy,  

- zadbać o świeży oddech,  

- mieć nienaganny strój,  

- mieć delikatny makijaż,  

- zadbać o higienę osobistą (czystość, zadbane paznokcie, umyte i ułożone włosy, 

delikatne perfumy),  

- gestykulować umiejętnie i w opanowany sposób,  
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- mieć uporządkowane biurko,  

- nie grać w gry, nie pokazywać klientom ekranu komputera lub telefonu,  

- nie jeść przy biurku,  

- wyciszyć telefon i włączyć wibracje,  

- być cierpliwym,  

- mieć spokojny ton wypowiedzi,  

- zachowywać kulturę słowa,  

- używać 4 magicznych słów (dzień dobry, przepraszam, proszę, dziękuję)  

- wysłuchać,  

- podawać całą rękę pewnie i energicznie,  

- podczas przedstawiania się mówić pewnie i wyraźnie,  

- szybko i konkretnie rozmawiać,  

- notować wiadomości do przekazania,  

- nie odreagowywać na innych, gdy ma się kiepski dzień,  

- nie nadużywać słowa ,,nie", zastąpić je innym np. bynajmniej, skądże, wykluczone,  

- zawsze pytać w razie wątpliwości,  

- nie trzeba mieć zdania na trudny temat,  

- pukać do drzwi,  

- zachowywać dyskrecję,  

- być punktualnym,  

- przyznawać się do błędów, nie kłamać,  

- nie używać wulgaryzmów.  

Informacje zebrała i opracowała uczennica klasy IIE - Aleksandra Kostera  
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Światowy Dzień Życzliwości (World Hello Day) został ustanowiony w 1973 

roku w Stanach Zjednoczonych, jako  wezwanie do pokoju w odpowiedzi na wojnę  

między Izraelem a Egiptem. Konflikt byt dość poważny, zginęło tysiące żołnierzy i 

niewinnych cywilów, więc wielu ludzi zaczęło się obawiać, ze dojdzie do kolejnej, 

wielkiej wojny. Pomysł braci zyska) wielu zwolenników, dziś World Hello Day 

obchodzone) jest w ponad 180 krajach, zaś Polska do zabawy dołączyła się w 2006 

roku. Wrocław był pierwszym miastem, który rozpoczął celebracje Światowy Dzień 

Życzliwości.  Święto ma wielu ambasadorów na całym świecie w tym laureatów 

Pokojowej Nagrody Nobla.  W tym dniu na całym świecie organizowane są koncerty, 

akcje charytatywne oraz festyny.  

Głównym celem  jest zachęcanie do czynienia dobrych uczynków oraz 

promowanie życzliwości jak najlepszej formy kontaktu międzyludzkiego.  

W jaki sposób można świętować ten Dzień?  Życzliwość .to nie tylko wielkie 

czyny, ale także drobne gesty, które świadczą o pozytywnych emocjach, jak choćby 

pamięć o bliskich osobach oraz troska o siebie i innych. Zawsze warto być życzliwym, 

bowiem proste gesty, zwykle mile słowo mogą odmienić czyjś dzień. Niewymuszona 

uprzejmość czasami może zdziałać więcej niż wielki, ale nieszczery gest.  
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Życzliwość wiążę się z akceptacją siebie jako niepowtarzalnej jednostki, Kora 

oprócz wad posiada wspaniale zalety. A nasze zalety są jak skarby, dzięki którym 

możemy czynić dobro. A kiedy możemy okazać Życzliwość? Życzliwość nie wymaga 

określonej lub specjalne, pory i nie zmusza nas do wymuszonych rytu.. sympatii. 

Nasze codzienne Zycie stwarza wiele sytuacjami, w których ważna jest nasza 

postawa oraz bezinteresowna życzliwość. Zwykle pozdrowienia skierowane do 

sąsiada lub okazana pomoc nieznajomej osobie sprawiają,. my sami zaczynamy 

widzieć się w bardziej pozytywnym świetle. World Hello Day może być najlepszą 

okazją do zażegnana  jakiegoś konfliktu, Warto przy tym pamiętać, ze przyznanie się 

do bledu, powiedzenie „przepraszam" nie jest przejawem słabości, wręcz przeciwnie- 

znakiem sity pewności  

Większość osób pragnie, aby otoczenie traktowało ich z życzliwością oraz 

sympatią. A według powszechnego powiedzenia, otrzymujemy w zamian to co .mi 

daliśmy. I nawet krótka życzliwa rozmowa potrafi zmienić nastawienie naszego 

rozmówcy, bojek stwierdziła Matka Teresa z Kalkuty: „Życzliwe słowa przyjaciół mogą 

być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest naprawdę wielkie”. 

Źródło: https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-zyczliwosci-i-pozdrowien  

 

Poza tym w tym dniu obchodzony jest dzień Pracownika Socjalnego. Jest to 

święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb 

społecznych. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku 

podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i inni wyznaczyli nowy kierunek 

działań w pomocy społecznej. 

 
 

https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-zyczliwosci-i-pozdrowien
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KOCHAJ BLIŻNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO 
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„Gdy człowiek nauczy się szanować nawet najmniejsze stworzenie, wtedy nikt 

nie będzie musiał uczyć go, jak kochać drugiego człowieka. Współczucie dla zwierząt 

jest ciasno powiązane z dobrem ludzkiego charakteru i śmiało można powiedzieć, że 

ten który jest okrutny w stosunku do zwierząt nie może być dobrym człowiekiem".  

 Albert Schweitzer 
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Rozmowy z Janem Pawłem II. Boże Narodzenie 

 

„Narodził się w Betlejem, aby przywrócić nadzieję człowiekowi” 

Każdego roku nie możemy doczekać się Bożego 

Narodzenia. Nazywamy je radosnym świętem i  dokładnie tak się 

czujemy podczas tych świąt. Czy radość, która nam towarzyszy to 

tylko „magia” pięknych białych i klimatycznych świąt, czy coś więcej? 

Czym tak naprawdę powinno być dla nas Boże Narodzenie? 

Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Rodzi się człowiek. Jeden z miliardów ludzi, 

którzy się urodzili, rodzą się i będą się rodzili na ziemi. Gdy zajaśniała jutrzenka 

zbawienia, wieść o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako radosna nowina: „Oto 

zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście 

Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 10-11). Źródłem 

tej „wielkiej radości jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela; ale Boże Narodzenie 

objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość 

mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko 

przychodzące na świat (por. J 16, 21). 

Co zrobić by to poczuć? By traktować Boże Narodzenie jako swoje święto, 

święto życia, święto naszej niepowtarzalności, wyjątkowości? 

Nie przypadkiem Jezus przyszedł na świat w okresie spisu ludności, kiedy cesarz 

rzymski chciał wiedzieć, ilu poddanych liczy jego kraj. Człowiek, przedmiot rachunku, 

rozważany w kategorii ilości, jeden wśród miliardów. I równocześnie jeden, jedyny, 

niepowtarzalny. Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to 

dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. 

Jeżeli nasze statystyki ludzkie, ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, 

ekonomiczne i społeczne, zwykłe ludzkie możliwości nie potrafią zapewnić 

człowiekowi tego, aby mógł się narodzić, istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny, 

wówczas to wszystko zapewnia mu Bóg. Dla Niego i wobec Niego człowiek jest 

zawsze jedyny i niepowtarzalny; jest kimś odwiecznie zamierzonym i odwiecznie 

wybranym, kimś powołanym i nazwanym własnym  imieniem. 

Czyli święta Bożego Narodzenia powinny nam też przypominać w sposób 

szczególny o wielkim szacunku  do swojego życia i do każdego życia, 

o szacunku do każdego człowieka. 
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Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego 

ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. 

Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość 

ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem 

podstawowym warunkiem, początkowym etapem i integralną częścią całego 

i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji. Proces ten — nieoczekiwanie i bez 

żadnej zasługi człowieka — zostaje opromieniony obietnicą i odnowiony przez dar 

życia Bożego, które urzeczywistni się w pełni w wieczności. 

To nadprzyrodzone powołanie uwydatnia względność ziemskiego życia mężczyzny 

i kobiety. Nie jest ono jednak rzeczywistością „ostateczną, ale „przedostateczną; jest 

więc rzeczywistością, świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli 

z poczuciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany 

Bogu i braciom. 

Wydaje się to oczywiste a jednak w świecie, w którym walczymy o losy innych, 

wspieramy głodnych i chorych, zbieramy datki, wysyłamy pomoc biedniejszym 

narodom jednocześnie zapominamy o szacunku do najbliższych. Nawet do 

własnych rodziców. Co się z nami stało? 

Ewangelia życia, przekazana przez 

Chrystusa, wzbudza żywy i poważny odzew 

w sercu każdego człowieka, tak wierzącego 

jak i niewierzącego, ponieważ przerastając 

nieskończenie jego oczekiwania, zarazem w 

zadziwiający sposób współbrzmi z nimi. 

Mimo wszelkich trudności i niepewności 

każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę 

i dobro może dzięki światłu rozumu i pod 

wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w 

sercu świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, 

że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego 

podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między 

ludźmi oraz istnienia wspólnoty. 

Obrońcami i rzecznikami tego prawa powinni być w sposób szczególny wierzący 

w Chrystusa, świadomi wspaniałej prawdy, że: „Syn Boży przez wcielenie swoje 

zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. 
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Wszystko, co godzi w samo życie, wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, 

wszystko, co ubliża godności, wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś 

haniebnym; zakażając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich 

dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią 

należną Stwórcy. 

Niestety, te niepokojące zjawiska bynajmniej nie 

zanikają, przeciwnie, ich zasięg staje się raczej 

coraz szerszy: nowe perspektywy otwarte przez 

postęp nauki i techniki dają początek nowym 

formom zamachów na godność ludzkiej istoty, 

jednocześnie zaś kształtuje się i utrwala nowa 

sytuacja kulturowa, w której przestępstwa 

przeciw życiu zyskują aspekt dotąd nieznany i — 

rzec można — jeszcze bardziej niegodziwy, 

wzbudzając głęboki niepokój; znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia 

przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności i wychodząc z tej 

przesłanki domaga się nie tylko ich niekaralności, ale wręcz aprobaty państwa dla 

nich, aby móc ich dokonywać z całkowitą swobodą, a nawet korzystając z bezpłatnej 

pomocy służby zdrowia. Wszystko to prowadzi do głębokich przemian w sposobie 

patrzenia na życie i na relacje między ludźmi. 

 

Co mamy robić, żeby temu zapobiegać? Jakie są nasze zadania, które 

powinniśmy sobie uświadomić w okresie Bożego Narodzenia? 

– Przyjmijcie wielką prawdę o człowieku. 

– Przyjmijcie pełną prawdę o człowieku, wypowiedzianą w noc Bożego Narodzenia. 

– Przyjmijcie ten wymiar człowieka, który się otworzył dla wszystkich ludzi w tę świętą 

noc! 

– Przyjmijcie tajemnicę, w której żyje każdy człowiek odkąd narodził się Chrystus. 

– Uszanujcie tę tajemnicę! 

– Pozwólcie tej tajemnicy działać w każdym człowieku! 

– Pozwólcie jej rozwijać się w warunkach zewnętrznych jego istnienia ziemskiego. 
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W tej tajemnicy znajduje się moc człowieczeństwa. Moc, która promieniuje na to 

wszystko, co jest ludzkie. Nie utrudniajcie tego promieniowania. Nie niszczcie go. 

Wszystko co ludzkie wzrasta z tej mocy; bez niej zanika, bez niej idzie na marne. 

 

Jakie są najważniejsze prawdy, które powinny nam towarzyszyć podczas Świąt? 

Bóg się przybliżył. Jest wśród nas. 

Jest człowiekiem. Narodził się w Betlejem. 

Leży w żłobku, ponieważ nie było dla Niego 

miejsca w gospodzie.  

Jego imię: Jezus!  

Jego posłannictwo: Chrystus!  

Jest  Wysłannikiem wielkiej Rady, 

„Przedziwnym Doradcą” (Iż 9, 5), a my tak 

często jesteśmy niezdecydowani i nasze 

rady nie przynoszą oczekiwanych owoców. 

Chociaż dwa tysiące lat dzielą nas od Jego 

narodzenia, On jest zawsze przed nami i 

zawsze nas wyprzedza. Powinniśmy „biec 

za Nim” i starać się „dojść do Niego”. Jest 

naszym Pokojem! Pokojem ludzi! Pokojem 

dla ludzi Jego upodobania (Łk 2, 14). Bóg upodobał sobie w człowieku dla Chrystusa. 

Człowiek nie może tego niszczyć, nie wolno tego lekceważyć, nie wolno tego 

nienawidzić! 

Podstawą do przygotowania tego tekstu były przede wszystkim: fragmenty Orędzia 

Jana Pawła II oraz Encykliki Redemptor hominis  

Przesłał x.Dominik Augustyniak  
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