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 W lustrze opinii 

publicznej 

 Postanowienia 

coroczne 

 Początki 

początków 

 „Radzka radzi: 

Tobie dobrze w 

tym” 

 Plany na Nowy 

Rok 

Witam w nowym 2015 roku! Życzę Wam 
szczęścia, spełnienia marzeń i wytrwania w 
postanowieniach noworocznych... Kogo ja 
oszukuję? Postanowienia noworoczne z reguły 
zostają porzucone już w styczniu i może to już 
taka tradycja? W grudniu wymyślamy nie 
wiadomo jakie postanowienia, które umierają 
wraz z początkiem trzeciego tygodnia pierwszego 
miesiąca roku i tak za każdym razem. Ale po co? 
Przecież zmian w swoim życiu możemy dokonać w 
środę 2 września albo w piątek 22 maja i wcale 
nie trzeba czekać na ten „magiczny” nowy rok. 
Mamy teraz okres zimowy i niewątpliwe zima 
dopisała choćby pod względem śniegu (gdzieś na 
pewno). A z czym nam się kojarzą zima i śnieg? 
Oczywiście z białym szaleństwem, łyżwami, 
sankami i nartami. A skoro już o nartach to w tym 
numerze możecie przeczytać o tym, jak się 
przygotować, jaki kupić sprzęt i co zrobić, żeby 
jeździć bezpiecznie.  W tym roku tak się złożyło, że 
po powrocie z przerwy świątecznej długo nie 
zagrzejemy szkolnych ławek, bo ferie zimowe są 
już wkrótce a czas wolny, którego będziemy mieć 
dużo możecie wykorzystać na przykład na 
czytanie, u nas recenzja książek, które warto 
przeczytać. Jeszcze raz witam w nowym roku i 
zachęcam do czytania gazetki ;) 

 

 W nocy z 18 na 19 grudnia w szkole miała 

miejsce noc filmowa. Mile spędziliśmy czas, 

oglądając filmy, przez które jeszcze bardziej 

zapragnęliśmy świąt : „Ale szopka”, „Listy 

do M.” i oczywiście klasyk: „Kevin sam w 

domu”. Aby się nam milej oglądało, do 

dyspozycji mieliśmy jedzenie oraz picie 

przygotowane przez samorząd. 

 19 grudnia przepełniony był świątecznymi 

akcentami. Mieliśmy okazję obejrzeć  

Jasełka przygotowane pod kierunkiem pani 

Marzeny Pełki. Był to na pewno 

niezapomniany pokaz  z najmłodszym 

dotychczasowym aktorem na naszej 

szkolnej scenie, który zagrał 

nowonarodzonego Chrystusa. Później każda 

klasa zasiadła do wigilijnego stołu i spędziła 

wspólnie czas.  

  Od  19 grudnia do 6 stycznia odpoczy-

waliśmy od szkoły. Przerwa świąteczna na 

pewno dobrze nam zrobiła. Odświeżyliśmy 

umysły, spędziliśmy czas z rodziną i… 

zatęskniliśmy za szkolnymi znajomościami. 
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 Nawiązując do minionych świąt, 

planowane jest szkolne 

kolędowanie. Zaśpiewamy 

wspólnie jeszcze kilka kolęd, aby 

świąteczny czas nie poszedł tak 

szybko w niepamięć. 

 Samorząd chce nas wprowadzić 

w imprezowy nastrój. Z tego 

powodu ma dla nas aż dwie 

dyskoteki w najbliższym czasie. 

Jedna z nich to dyskoteka 

karnawałowa. Na drugą 

poczekajcie do 28 stycznia.  

 Mamy nadzieję, że wszyscy 

pamiętacie o wielkim dla nas 

święcie, które obchodzimy 31 

stycznia- św. Jana Bosko. 

Ponieważ w tym roku jest to 

sobota, świętowanie w naszej 

szkole rozpoczniemy dzień 

wcześniej. Uczcimy pamięcią 

założyciela zgromadzenia 

salezjanów i salezjanek.  

Jeśli jesteś uczniem naszej szkoły, 
zawsze WIEDZ, ŻE COŚ SIĘ DZIEJE!  

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami  
I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów 

moc  
I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami  

Nie tylko w tę Sylwestrową noc.  
Do siego roku życzy Pienik ;) 
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Gazetka jest dla prawie 500 uczniów 
szkoły (i kilkudziesięciu 
nauczycieli),a w redakcji pracuje 
osób kilka… Dlatego czasami 
potrzebujemy Waszej pomocy… Jaki 
powinien być TIE-NIK? Co w nim 
zmienić? Jak go ulepszyć? 
Zaciekawieni Waszymi opiniami o 
naszej gazetce przeprowadziliśmy 
sondę. Wyniki przeczytajcie sami :) 
 
Asia (I GM):  Gazetka bardzo mi się 
podoba. Szkoda, że nie może być 
kolorowa. Reszta jest super. Nie 
chcę niczego zmieniać. 
 
Dominika (I GM):  Gazetka jest 
super. Są spoko kawały. Zawsze 
śmieję się przy nich z moim kolegą. 
Nie ma co zmienić. 
 
P. Ziomek:  Myślę, że gazetka to 
bardzo dobry sposób, żeby zachęcić 
nawet najbardziej oporne osoby do 
tego, by coś przeczytały. 
Wprowadziłabym konkursy, żeby 
uczniowie sięgali po tę gazetkę, 
rozwiązywali łamigłówki i później 
moglibyście losować jakieś 
upominki, gadżety. A oprócz tego 
jest bardzo fajna. 
 

Weronika (I GM):  Gazetka mi się 
podoba. Jest bardzo ciekawa. Nic 
bym nie zmieniła. 
 
Tomek (I GM):  Gazetka jest bardzo 
fajna. Są super kawały. Bardzo mi 
się podoba. Nic bym nie zmienił. 
 
Tomek (II LO):  W gazetce bardzo 
podoba mi się to, że jest dużo 
artykułów na różne tematy oraz 
kącik dla zabawy i uśmiechu. 
Znajdzie się też jakieś sudoku, 
krzyżówka. Moim zdaniem jest to 
bardzo fajne. I jeśli coś zmieniać to 
to, żeby było więcej tych 
łamigłówek. 
 
P. Jarominek: Gazetka jest wasza i 
to wy ją redagujecie. Ona jest 
przeznaczona dla uczniów, nie dla 
nauczycieli. Także myślę, że to 
pytanie powinniście zadać uczniom. 
Ale ogólnie, to gazetka mi się 
podoba. 
 
Dziękujemy za tak pochlebne opinie. 
Nie udało nam się dotrzeć do 
wszystkich naszych Czytelników. 
Dlatego prosimy, żebyście podzieli 
się z nami Waszymi uwagami i 
sugestiami – piszcie na adres 

ZŁAPANE NA KRAWAT REDAKCYJNA STREFA 

UCZNIA- PYTIENIK  

Przez 5 minut rozmawiacie 
o orzeszkach 
Kochanowskiego!  

Proszę Pani, jak jest 
"skapnąłem" po polsku? 

 
Pani go upomni, 
bo mi się ciągle 
wtranca! 

Przestań się bawić, 
dzidzio jedna!  

Patrycja nie 
przeszkadzaj 
Mikołajowi, bo dzisiaj 
jest drażliwy. Może 

Wyglądasz jakbyś chciał 
mnie gazetą zabić  

- Praca ma być napisana 
na co najmniej 250 słów. 
- Ale ja proszę Pani nie 
znam tylu słów. 



KRAWAT W MROWISKO 
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A TERAZ SIĘ SKUP 

Uwaga! Wszystkim gapom przypominam, 

że NOWY ROK już się zaczął. 

Wypełniliście obowiązek? Przecież każdy 

szanujący się człowiek  na początku 

stycznia wdraża w życie jakieś swoje 

postanowienie. I tak rok w rok. Nie 

mówcie mi nawet, że jeszcze tego nie 

zrobiliście! Jest to niemalże tradycja. Tej 

tradycji przestrzega większość z nas. 

Dlaczego? Co jest takiego świetnego w 

zaczynającym się roku, że przyćmiewa 

blaskiem marzec, drugi kwartał lub 

końcówkę jesieni? Nowa data w 

kalendarzu jest tak modna, że aż żal jej 

nie obiecać, iż „od tego roku będę 

rzadziej grać na komputerze” lub  „od 

tego roku nie jem słodyczy”… chwila, „ 

przecież to obiecywałam sobie roku 

temu!”. W takim razie „od tego roku nie 

jem nic”. Nowy Rok, nowy ty. Tak już się 

przyjęło. Obiecujemy, (właściwie to komu 

lub czemu?) że to właśnie teraz, od 

pierwszego stycznia, w tym cudownie 

zapowiadającym się roku zmienimy to i 

tamto. Postanowienia są różnie, niektóre 

błahe (nie oglądnę siódmy raz ulubionego 

sezonu „Przyjaciół”, tylko się pouczę), 

inne bardzo ambitne (schudnę milion 

kilo). To nasza wewnętrzna potrzeba 

zaistnienia (chyba przed samym sobą) 

jakąś zmianą. Oczywiście chętnie się 

chwalimy naszymi ambicjami przed 

innymi, ale nie radzę. Bywają bowiem 

osoby ze świetną pamięcią, które, 

niestety, mogą zauważyć, że nie biegasz 

codziennie o 6 rano, że zjadłeś kawałek 

czekolady na ostatniej imprezie u Piotrka 

lub, że nadal nie ma cię na liście chętnych 

do pomocy w wolontariacie. I po co ten 

stres? Po co ta niepotrzebna 

kompromitacja i wstyd? Lepiej zachować 

to dla siebie- jak się nie uda to trudno.  A 

bywają niepowodzenia, bo styczeń nie 

trwa wiecznie… w końcu nadchodzą 

kolejne miesiące, idzie on w niepamięć, a 

wraz z nim nasze plany. Po pierwszych 

dwóch miesiącach doskonałego 

wypełniania obowiązków (znajdzie się 

taki?), nie czujemy już noworocznej 

magii. Nagle czar prysł… Zapominamy, a 

może próbujemy zapomnieć, o wiernym 

ślubowaniu samemu sobie długich, 

niedzielnych spacerów z Azorkiem i 

odrabianiu każdego zadania z 

matematyki. Jesteśmy tylko ludźmi, nie 

wszystko jesteśmy w stanie zrobić. 

Paradoksalnie, wychodzi na to, że to, co 

sami wymyślimy nie idzie po naszej myśli. 

Ale nie martwcie się. Kiedy opuszczą was 

siły w walce z noworocznym 

postanowieniem, pamiętajcie, że im 

bardziej ten rok chyli się ku końcowi, tym 

 
 



Długo już piszę w tejże gazetce szkolnej na tematy Japonii, mangi oraz 

anime. Jednakże czy ktokolwiek wie, jak to wszystko powstało? Pierwsze 

obrazy, które zawierały cechy mangi powstawały jeszcze w XII w., ale 

pierwsze obrazy czy też obrazki o znaczeniu „MANGA” powstały dopiero w 

XIX w., znajdowały się w szkicownikach ukiyo-e Hokusaia. Duże znaczenie 

w powstawaniu mang mieli artyści, którzy przybyli z zachodu do Japonii 

(Era Meji). Obecną formę rysunek mang uzyskał dopiero po II Wojnie 

Światowej, teraz określenie „MANGA” odnosi się do tzw. japońskiego 

komiksu. Postacie mają nie naturalnie duże oczy a kobiety nie 

jednokrotnie mają większe niektóre części ciała. Japońskie komiksy czyta 

TIENIK CZYTA  

4 9 

ROZLUŹNIJ SIĘ 

OTAKU TIE 

,,Percy Jackson i bogowie 
olimpijscy” to seria książek Ricka 
Riordana. Na całość składa się pięć 
tomów: Złodziej pioruna, Morze 
potworów, Klątwa tytana, Bitwa w 
Labiryncie, Ostatni olimpijczyk.. 
Mimo iż książki mogą przerażać 
swoją grubością, to naprawdę 
szybko i przyjemnie się je czyta. Cała 
seria opowiada o losach Percy’ego- 
syna Posejdona, który jest 
mitologicznym greckim bogiem wód. 
Chłopak trafia do Obozu Herosów, 
gdzie półbogowie (czyli dzieci boga i 

śmiertelnika) mogą ćwiczyć swoje 
niezwykłe umiejętności 
odziedziczone po jednym z 
rodziców. Percy poznaje tam córkę 
Ateny Annabeth i melancholijnego 
satyra Grovera. Wspólnie z nowymi 
przyjaciółmi przeżywa wiele 
ciekawych przygód. Dwa pierwsze 
tomy serii zostały już zekranizowane 
pod takimi samymi tytułami.  Książki 
czyta się z zapartym tchem. Dzięki 
nim, możemy też zabłysnąć na 
lekcjach historii ;) Osobiście polecam 
serię o Percy’ m i inne książki 

- Jakie jest credo człowieka 
sowieckiego? 

- Lepiej na wszystko patrzeć przez 
palce niż przez kraty.  

W nocnej ciszy : - Jaśku, a która jest godzina? - 
Trzecia... (mija sporo czasu ) - Jaśku, a teraz 
która? - Piąta... (mija sporo czasu ) - Jaśku, a 
teraz ? - Ósma... (mija sporo czasu ) - A teraz 

Jaśku, która jest godzina? - Heńku, a jakie to 
ma znaczenie? Dostaliśmy dożywocie....  

 

Na granicy rozmawiają dzieci polskie i rosyjskie: 
- A my mamy chleb! - wołają dzieci rosyjskie. 
- A my mamy chleb z masłem!! - rzekły na to dzieci 

polskie. 
- A my mamy Stalina!!! - rzuciły dzieci rosyjskie. 
- My też możemy mieć Stalina!!! - odrzuciły dzieci 
polskie. 
- To nie będziecie mieli chleba z masłem!!! - 

odpowiedziały dzieci rosyjskie.  

Mangi przez długi czas były krytykowane za treści w niej zawarte np.: 
przemoc, jednak nie łamały żadnych prawnych zakazów. Ta wolność 
pozwala artystą rysować dla ludzi w każdym wieku i na każdy temat, 
zaczynając od historyjki dla dzieci, a kończąc na poważnej historii dla 
starszej widowni. Bardzo ciekawymi tytułami Mang są : Naruto, Bleach, 
Fairy Tail,No.6. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

Kanashii Inu Yasuhiro 
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TIEnik na drutach  

W tym numerze chciałabym 

Wam przybliżyć pewien niesamowity 

poradnik wspaniałej polskiej vlogerki, 

youtuberki i stylistki personalnej, a 

mianowicie Magdaleny Kanoniak czyli  

tytułowej „Radzki”. „Radzka radzi: 

Tobie dobrze w tym”- to z pewnością 

w głównej mierze poradnik syl-

wetkowy. Składa się z wielu 

praktycznych wskazówek, które 

pomogą nam określić, którym typem 

sylwetki jesteśmy. Znajdziemy tu 

ważne informacje dotyczące tego, co 

zrobić i co założyć, żeby uwydatnić 

atuty naszej sylwetki i sprytnie 

zatuszować niedoskonałości. Każda z 

zasad jest opisana i pokazana na 

przykładach tak, aby czytelniczka 

mogła lepiej te zasady zrozumieć. 

Wszystkie przykładowe ubrania i 

dodatki pochodzą ze sklepu 

internetowego answear.com, który 

jest partnerem książki.  W tej 

niesamowitej książce możemy 

również znaleźć  przydatną listę 

najsłynniejszych wytworów przemysłu 

modowego ,takich jak np. kratka od 

Burberry, torebka Coco Chanel 2.55, 

czy torebka Speedy od Louis Voitton.  

Jeden z bardzo interesujących 

rozdziałów (który podbił moje serce) 

dotyczy historii mody XX wieku.. Nie 

sposób nie wspomnieć również o 

wspaniałej szacie graficznej książki, 

utrzymanej w ulubionych kolorach 

autorki a mianowicie : czerni, bieli i 

oczywiście czerwieni. Ilustracje  

autorstwa  jednej z „widzek" Radzki – 

Agaty Rek sprawiają, że poradnik 

przypomina nieco piękny album. 

Dzięki temu samo przeglądanie książki 

jest bardzo przyjemne i „cieszy oko”. 

Myślę, że z książki tej skorzystać mogą 

dwie grupy. Pierwszą z nich będą 

kobiety, które chcą dopiero zacząć 

swoją przygodę z modą, mogą one 

poznać, jaki jest właściwie typ ich 

sylwetki i jak zatuszować swoje 

niedoskonałości,  natomiast drugą 

grupę będą reprezentowały kobiety, 

które modą interesują się już od 

dłuższego czasu, ale chcą po prostu 

poszerzyć swoją wiedzę. Myślę 

również, że każdy kto ogląda 

regularnie kanał Radzki powinien tę 

książkę przeczytać.  

użytkowników facebooka postanowiło, 

że ,,Nie przeczyta żadnej książki w 2015”. Bo 

owszem- warto czytać i warto się tym 

chwalić. 

 ,,Nie przebiegnę żadnego maratonu w 2015 

roku.”, ,,Nie zostanę wegetarianinem w 

2015”, ,,Nie zrobię nic w 2015 roku”, ,,Nie 

pobije Niepełnosprawnego w 2015 roku”, 

,,Zjem tosta w 2015 roku”, ,,Zabiję się w 2015 

r.” a w końcu: ,,Nie dołączę do żadnej c......j 

strony w 2015” (te o tematyce +18 celowo 

pomijam)... Serio? (Ale ,,nabiję” im dołączeń 

-_-). Wiem, że większość dołącza do takich 

stronek dla tzw ,,beki”, ale pozwólcie, że się 

powtórzę: SERIO? Nie mówię nawet jak 

nazwy tych grup brzmią ani o tym, że nie 

jestem przekonana, czy warto...czy można i 

czy to normalne, aby dołączać do takich 

wyzwań?! Nie ma nic lepszego niż tworzenie i 

dołączanie do takich stronek? Nic? Może 

jednak... cokolwiek? Dołącz do jakiejś 

ciekawej, działającej, wspierającej jakąś 

organizację grupy, zainteresuj się czymś. A 

najlepiej zostaw facebooka choć na chwilę i 

poszukaj znajomych, z którymi w 2015 roku 

możesz spędzić naprawdę cudowne i 

niezapomniane chwile. Większość ludzi w 

gimnazjum i liceum często w Internecie 

istnieje ,,bardziej” niż w rzeczywistym 

świecie (co jest bardzo przykre), ale cóż, 

chyba każdy w naszym wieku zna hasło: ,,Nie 

masz konta na fb? Nie istniejesz!”. Osobiście 

podziwiam tych, którzy nie ugięli się i unikają 

Niebieskiego Uzależniania, twittera, aska itd 

(o ile nie wmawiają naiwnym, że nie mają 

pojęcia co to w ogóle wszystko jest). Tak czy 

inaczej większość z nas istnieje już nie tylko 

na n-k czy face, ale także na Instagramie, 

gdzie można wrzucać swoje zdjęcia, 

„polubiać” zdjęcia znajomych, idoli a nawet 

instytucji... Skellie  ma 127 tys. 

obserwujących na Instagramie. Jest bardzo 

popularna i prowadzi niezwykle modne życie- 

uwielbia latte ze Starbucksa, serial 

Przyjaciele jest zapaloną miłośniczką 

ćwiczeń, je tylko bezglutenowe potrawy i 

pozostaje całkowicie wierna obowiązującym 

w świecie trendom. Skellie jest kwintesencją 

tego, co aktualnie rządzi na Instagramie i co 

przyciąga wierną rzeszę użytkowników. Ale 

Skellie nie jest zwyczajną dziewczyną. 

Naprawdę istnieje dzięki Danie Herlihey... 

bez niej, profil omgliterallydead byłby 

całkiem...bez życia. Skellie jest kościotrupem. 

A Herlihley przyznaje, że stworzyła to konto 

dla zabawy i twierdzi, że wciąż wzrastająca 

popularność omgliterallydead wynika z faktu, 

że cały profil wyśmiewa to, jakiego typu 

zdjęcia umieszczamy na Instagramie, a także 

tendencji, które wzbudzają nasze 

zainteresowanie. Co więc jest najbardziej 

interesujące dla użytkowników, kor-

zystających z serwisu? (I czy to nie ironia, 

skoro Danie chce wyśmiewać rzeczywistość, 

a zdjęcia te przyciągają ludzi?) Przeglądając 

profil Skellie, możemy stwierdzić, że 

najwięcej ,,lajków” zbierają zdjęcia potraw 

(bezglutenowe posiłki, fit śniadanka), ujęcia z 

siłowni, w wannie, fotki butów na tle ściany, 

a także stylowych ubrań i dodatków. Może 

warto chwilę zastanowić się nad fenomenem 

modnego kościotrupa. I zadać sobie pytanie, 



Z tym jest coraz trudniej. <uśmiech> 

Moim najważniejszym obowiązkiem 

jest przede wszystkim bycie dobrym 

mężem, a wkrótce również dobrym 

ojcem. Praca jest równie ważna. 

Nauczanie jest oczywiście środkiem 

utrzymania mojej rodziny. Przy okazji 

dziękuję księdzu Dyrektorowi, że 

umożliwił mi karierę polityka, która 

jest moją pasją. Co prawda, zabiera 

mi mnóstwo czasu, ale daje mi uczuc-

ie spełnienia. Natomiast dzięki 

księdzu Tadeuszowi i mojej żonie 

Kindze udaje mi się połączyć wszystkie 

aspekty mojego życia, przez co nadal 

sobie radzę. 

To teraz ostatnie pytanie: co by Pan 

zmienił w naszym mieście, by 

zabrzanom mogło się jeszcze lepiej 

żyć? 

Na pewno przydałyby się nowe 

miejsca parkingowe. Ich brak to 

bolączka wielu mieszkańców. 

Zmieniłbym np. ulicę Kruczkowskiego 

na ulicę jednokierunkową, by 

komunikacja była łatwiejsza. 

natomiast dla osób młodszych 

zorganizowałbym większy dostęp do 

ośrodków sportowych, a dla dzieci 

bezpieczne i czyste place zabaw. 

Dziękuję za rozmowę. 

Z Panem Radnym Grzegorzem 

Olejniczakiem rozmawiał Michał 

KRAWAT NA  
UNIWERSYTECIE  

ROZMOWY PRZY KRAWACIE 
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Dzień dobry. Co Pana skłoniło do wejścia 

w świat polityki? 

Trudno powiedzieć. To nie był proces, 

który nastąpił od razu, przez co byłem 

odrobinę przygotowany. Od lat byłem 

radnym w Radzie Dzielnicy Helenka, gdzie 

starałem się pomagać mieszkańcom, jak 

tylko potrafiłem. Przed wyborami w tym 

roku spytano mnie, czy nie chciałbym 

zaangażować się w życie zabrzan na 

wyższym poziomie. Po prostu 

zaproponowano mi kandydowanie na 

radnego miasta, bym mógł pomagać nie 

tylko Helence, ale również całemu 

miastu. 

Na czym polegają obowiązki radnego? 

Przede wszystkim trzeba "być" dla 

mieszkańca. Radny organizuje miejsca 

parkingowe, czystość i spokój na ulicach 

oraz imprezy z wielu okazji. Mieszkaniec, 

kiedy potrzebuje pomocy w 

najróżniejszych sprawach, może 

skontaktować się z radnym ze swojego 

regionu. Podczas zebrań Rada Miasta 

dyskutuje na ten temat i ustanawia 

odpowiednie kroki, by osiągnąć cel. 

Jak Pan radzi sobie z tym brzemieniem? 

Czy bycie radnym jest trudnym zajęciem? 

Jest to całkiem nowe wyzwanie. Przede 

wszystkim jest inne niż do tej pory. 

Obowiązek obejmuje większy zakres ludzi 

i potrzeb. Często kontaktuję się z ludźmi, 

którzy mogą mi pomóc. Wiedziałem na co 

się zgodziłem, więc nie narzekam, tylko 

staram się, jak najlepiej spełniać swoje 

zadanie. 

A jak Pan łączy działalność polityka, 

nauczyciela i męża? 

 

Jesień ubiegłego roku minęła pod znakiem plakatów wyborczych kandydatów 

na radnych i prezydentów miast. Nasz nauczyciel wychowania fizycznego, pan 

Grzegorz Olejniczak, został członkiem rady miasta i przybliżył nam obowiązki 

radnego. 

Z coraz większą ciekawością przeglądam 

znany portal społecznościowy  pod kątem 

zaproszeń i deklaracji o planach wzięcia 

udziału różnych znajomych w różnych 

wydarzeniach...Całkiem ciekawa idea- 

łączenie się w grupy, aby wspierać się w 

osiąganiu kolejnych ambitnych celów 

życiowych.... no właśnie. ,,Ambitnych”? 

Na mojej ,,tablicy” zaczęło się od 

wyzwania ,,Przeczytam 52 książki w 

2015”. 86 tysięcy ludzi zadeklarowanych- 

nieco przykre, że dla niektórych czytanie 

książek to rzeczywiście ,,wyzwanie”, dla 

niektórych chęć popisania się swoim 

intelektem, ale wiem, że dla niektórych 

biorących udział jest to coś ukazującego 

ich przekonania. Natomiast 3,6 tysiąca 

(chwała Bogu, że nie odwrotnie)


