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Już jest - grudniowy (odrobinę spóźniony) numer QQryQ!
Pomimo tego, że jest krótszy, niezmiennie zawiera same

ciekawe artykuły. Nasi redaktorzy podsumowali tegoroczną
działalność "Szlachetnej Paczki" relacją z finału oraz wywiadami
z wolontariuszem i liderem naszego rejonu. Poza tym, dowiemy

się, jak wspominają szkołę nasi maturzyści oraz jakie mają
plany na przyszłość. Jeśli mowa o przyszłości, nasza redaktorka
przepowie nam czego możemy się spodziewać w roku koguta.

Zapraszamy do czytania!
~ Hanoi



Co zrobić, aby poczuć magię świąt?
Wielkimi krokami zbliża się najpiękniejszy czas w roku- Boże Narodzenie. Nie znam osoby, która nie

lubiłaby świąt, prezentów, spędzania czasu z rodziną oraz oczywiście, mnóstwa świątecznych potraw.
Jednak w ostatnim czasie coraz trudniej przychodzi nam wczucie się w świąteczną atmosferę. Przyczyną

może być brak śniegu za oknem i przygnębiająca pogoda, natłok obowiązków, związanych ze szkołą
 i końcówką pierwszego semestru.

Okres świąt jest tak krótki, że szkoda, by minął niemalże niezauważalnie, dlatego mam dla Was kilka
propozycji, co ja robię, aby w jakimkolwiek stopniu wczuć się w klimat świąt. 

Pierwszy krok – obejrzyj świąteczny film! Niekoniecznie
polecam „Kevin sam w domu”, choć myślę, że stał się on
już tradycją, ale świetną propozycją jest mój ulubieniec-

obie części „Listów do M”. Przedstawia on
przygotowania oraz przeżywanie świąt w kilku

rodzinach. Momentami brzuch bolał mnie ze śmiechu,
ale również poleciała łza. Piękny, wzruszający, zarazem

zabawny film, który musisz zobaczyć!



2) Posłuchaj świątecznych piosenek lub kolęd. Ten sposób zawsze na mnie działa. Włączam
świąteczną playlistę i od razu wiem, że za kilka dni Boże Narodzenie. Jedne z moich ulubionych

piosenek to „Mistletoe” Justina Biebiera, „My only wish” Britney Spears, „Coraz bliżej święta”
w wykonaniu Margaret, „A kto wie, czy za rogiem” De Su, no i kto nie lubiłby klasycznego „Last

christmas”? 

3) Pomóż najbliższym w świątecznych przygotowaniach.
Czasem dobrze wyjść ze swojego pokoju i zainteresować

się, czy w kuchni nie jest potrzebna pomoc. Mama, czy
babcia na pewno ucieszą się z dodatkowej pary rąk do

pracy, a ty poczujesz satysfakcję, że robisz coś
pożytecznego, a jednocześnie miło spędzasz czas z bliskimi
w towarzystwie pięknego zapachu świątecznych potraw. 

4) Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, udekoruj swój pokój. Nawet zapalone światełka choinkowe dają
niezwykły klimat. Postaw małą choinkę na komodę, naklej bałwanka na szybę, wszystko według
własnego uznania. Takie świąteczne drobiazgi sprawią, że świąteczna atmosfera będzie z Tobą

na co dzień. 



5) Oczywiście najlepszym sposobem na przeżywanie Bożego
Narodzenia jest pójście do kościoła. Przecież w świętach

powinno chodzić właśnie o to, by nie zatracać się zupełnie
w rzeczach przyziemnych, ale na chwilę się zatrzymać i pójść

do kościoła, przywitać narodzonego Jezusa. Pamiętaj
również, aby spędzać jak najwięcej czasu z najbliższymi.

Często święta są jedyną okazją do spotkania się z rodziną,
dlatego poświęć się tej cudownej, rodzinnej atmosferze. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,
chciałabym życzyć Wam zdrowych, spokojnych, rodzinnych

świąt, wymarzonych prezentów, odpoczynku, a także
szampańskiego Sylwestra oraz udanego nowego, 2017

roku!

J.K



Kociaki a Święta  
Zbliżają się święta... Jesteśmy wciąż zabiegani, rzejęci świętami ale co z naszymi pupilami?

A szczególnie kotami? Nasi mali miałczący przyjaciele zawsze są ciekawi świata, a szczególnie podczas świąt,
gdy wszystko dookoła się świeci. Gdy ludzie zaczynają wariować, szukać choinek, ozdób, nowych

   światełek oraz prezentów dla bliskich
nasze pluszaki nie wiedzą co mają robić
a jednocześnie są zafascynowane tym

całym zamieszaniem. Koty, gdy zauważą
drzewko w domku,  a już szczególnie

ubrane w światełka oraz bombki, a na
dodatek ruszające się, od razu chcą dotknąć
łapką i pobawić się. Czasami zdarza się,że
zbiją naszą ulubioną bombkę, przegryzą
światełka, zniszczą łańcuch, a na koniec

przewrócą cała choinkę. A wy? Macie koty?  
     

~dżambo



Trzecioklasiści z Banacha
Z racji tego, że czas trzecioklasistów w Banachu powoli się kończy, postanowiłam przeprowadzić kilka
wywiadów z przyszłymi absolwentami i dowiedzieć się, jak wspominają minione lata w szkole oraz co

planują robić dalej. 
Wywiad z Agatą Kalisz, uczennicą klasy IIIb. 

Ania: Powiedz mi, jak minęły ci pierwsze dni w liceum?
Agata Kalisz: Pierwsze dni były dla mnie dosyć ciężkie, ponieważ chodziłam z nogą w gipsie.

A: Co się stało?
A.K.: Cóż, po prostu złamałam nogę. Pierwszego września musiałam niestety poruszać się o kulach

i skakać na jednej nodze po schodach.
A: Przykro mi, że twoja przygoda w Banachu nie rozpoczęła się zbyt optymistycznie. Może teraz opowiesz

mi coś o swoich ulubionych przedmiotach, fakultecie jaki wybrałaś?
A.K.: Moimi ulubionymi przedmiotami są historia i język polski, o czym może świadczyć chociażby to, że

jestem na humanie.
A: Z kim masz rozszerzenie?

A.K.: Z panią Dulińską i panią Świebodą.
A: Nie miałaś żadnych wątpliwości co do wyboru fakultetu? Nie interesowały ciebie inne kierunki, np. mat-

fiz lub biol-chem?



A.K.: Biologia mnie nie interesuje, a z matematyką idzie mi troszkę gorzej.  
A: Co w takim razie chcesz robić w przyszłości? Z czym wiążą się twoje plany?

A.K.: Wybór fakultetu był związany z tym, co od gimnazjum planowałam robić. Chciałam iść na prawo
i nie miałam innych planów na życie, kiedy to rok temu poszłam na kurs nauki jazdy. Pewnego dnia mój

instruktor mnie zagadał i podsunął pomysł pracy na jego stanowisku. Pomyślałam: "Czemu nie?".
A: Sądzisz, że masz do tego predyspozycje? Jesteś cierpliwa, potrafisz w przystępny sposób przekazać

wiedzę?
A.K.: Tak, myślę, że jestem wystarczająco cierpliwą osobą i potrafię wytłumaczyć, jeśli ktoś czegoś nie

rozumie. Poza tym ten zawód daje też wiele satysfakcji i radości, ponieważ kiedy widzi się swojego byłego
kursanta, ucznia, który jeździ już samodzielnie i czuje się pewnie na drodze, to jest bardzo budujące dla

instruktora. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, bo odpowiadasz nie tylko za siebie, ale także za innych
uczestników ruchu. Na dany moment wszystko mi się skomplikowało, bo już nie wiem, jakie studia wybrać.

W zasadzie, żeby zostać instruktorem, nie trzeba mieć ukończonej żadnej szkoły wyższej, mimo to, wciąż
chcę pójść na studia.

A: A jeśli studiowanie, pomijając już wcześniej wymienione prawo, to rozmyślałaś może nad czymś innym?
A.K.: Tak, rozważałam również kryminalistykę lub pedagogikę. Uważam, że sprawdziłabym się w obu tych

dziedzinach.
A: Dobrze, to teraz opowiedz mi o swoim hobby, zainteresowaniach. 



A.K.: Aktualnie, kiedy wrócę do domu to uczę się, a potem idę spać. Dawniej chodziłam przez cztery lata na
zajęcia astronomiczne w żagańskim pałacu, które mnie bardzo fascynowały, lecz przestałam na nie

uczęszczać i póki co, nie mam konkretnej rzeczy, którą się zajmuję.
A: Co w takim razie robisz, kiedy się nie uczysz? Lubisz czytać książki, oglądać filmy?

A.K.: Owszem. Czytam kryminały, romanse, humorystyczne poradniki. Oglądam też różne seriale.
Z polskich lubię komediowe, natomiast z zagranicznych - kryminalistyczne, np. "Kości". Obejrzałam już

prawie wszystkie sezony.
A: Trochę ich jest.

A.K.: Jedenaście. Także przygotowania do matury idą pełną parą. *śmiech*
A: Dziękuję ci bardzo za wywiad i życzę powodzenia na maturze.

Wywiad z Klaudią Hodowaną, uczennicą klasy IIIc.

Ania: Pamiętasz jak czułaś się podczas swoich pierwszych dni w nowej szkole?
Klaudia: Zdziwiło mnie to, jak jestem tutaj traktowana przez ludzi - całkiem inaczej niż w gimnazjum!

A: To znaczy?
K: Traktowano mnie tutaj doroślej. Bardzo mi się to spodobało.

A: Jest coś, co cię zdziwiło?
K: Tak, mianowicie brak luster. Sprostuję, było tylko jedno lustro, w toalecie na dole. Napisałam o tym do

gazetki, po czym pan dyrektor przejął inicjatywę nad sprawą i załatwił nam lustra.
A: Czyli przyczyniłaś się do tego, że szkolna toaleta na parterze nie jest oblegana przez dziewczyny.



K: Dokładnie, zostawiłam coś po sobie dla potomnych, także wszystkie dziewczyny nie ściskają się już przy jednym,
małym lusterku.

A: Sądzę, że po opublikowaniu tego wydania, staniesz się naszą małą super-bohaterką! Wróćmy jednak do twoich
pierwszych chwil w szkole. Jakie wrażenie wywarli na tobie nauczyciele?

K: Wydali mi się bardziej wymagający w porównaniu z nauczycielami w innych szkołach, ale to dobrze. Dzięki takiej
motywacji zdamy maturę.

A: To teraz opowiedz mi coś o fakultecie, jaki wybrałaś.
K: Idąc do Banacha myślałam o stomatologii, potem chciałam zostać neurologiem, a kiedy zobaczyłam wyniki

próbnej matury to chyba jednak pozostał mi dietetyk. *śmiech*
A: Gdzie planujesz pójść na studia?

K: Do Poznania! Jest to miasto, w którym zakochałam się kilka lat temu i po prostu robię wszystko, żeby tylko tam
zamieszkać. Uwielbiam duże, nowoczesne miasta, w których są większe możliwości rozwoju  i gdzie można wyjść

ze znajomymi.
A: Jakie są twoje zainteresowania? 

K: Ostatnio sen. A tak na poważnie niedawno się zaoferowałam jako dekoratorka wnętrz i urządziłam cioci salon.
Także jeśli nie pójdzie mi z medycyną, to zostanę dekoratorką wnętrz. Jeśli chodzi o hobby to pogrywam od czasu

do czasu w siatkówkę.
A: Może na koniec wywiadu wyjawisz mi jakiś sekret albo opowiesz ciekawą anegdotkę?

K: Hm... U pani Kurasiewicz lepiej nie otwierać zamrażalnika, bo są tam wciąż gałki oczne z warsztatów
anatomicznych. Czekają na Rafała, który musi je odebrać i pokroić. W sumie musi to być dosyć zabawne, kiedy ktoś

zapyta: "Masz koperek?", otworzy zamrażalnik, a tam oczy.
A: Dziękuję bardzo za wywiad, mam nadzieję, że u pani Kurasiewicz natknę się co najwyżej na straszyki.



Wspomnienia trzecioklasistów:
"Pewnego dnia zamówiłem na stołówce filet z kurczaka. Chwilę po mnie zamówienie złożyły pani
Zagórniak, pani Furtak i pani Łagnowska. Po pewnym czasie pani kucharka krzyknęła zza lady, że
zamówienie na kotlet z frytkami jest już gotowe. Odebrałem więc zamówienie przekonany, że jest

moje, usiadłem i zacząłem jeść. Miałem wątpliwości, co do tego, czy to na pewno moje zamówienie,
ale mi smakowało. Nagle usłyszałem, jak pani ponowie wywołała zza lady zamówienie na filet

z piersi kurczaka z frytkami i wtedy mnie oświeciło... Pani Zagórniak wstała od stolika i poszła po
zamówienie. Wróciła po jakiś 20 sekundach, spojrzała na mnie i powiedziała "Kto mi ukradł

kotleta?!". Ja przełknąłem ostatni kęs i powiedziałem "No chyba ja". Wszystkie nauczycielki się śmiały
i jednogłośnie stwierdziły, że będę musiał kiedyś odkupić pani Zagórniak kotleta."

- Bartek Lewandowski klasa IIIa

 "Najlepiej wspominam lekcje chemii z panią Stanisławek i mecze siatkówki."

- Maciek Pełechaty klasa IIIa



Finał projektu „Szlachetna Paczka”

2016
10 grudnia 2016 r. w niepublicznym

Przedszkolu „Chatka Puchatka” na ul.
Czerwonego Krzyża 25 w Żarach
odbyło się oficjalne zakończenie

tegorocznej edycji projektu
„Szlachetna Paczka”. We współpracy

z „Radiem Żagań” wybraliśmy się tam
 i przeprowadziliśmy wywiad

z wolontariuszami jak i liderem
naszego rejonu. Relacja z tego

wydarzenia jest również dostępna do
obejrzenia na stronie internetowej:

www.radiozagan.pl



Tytułem wstępu.
Na miejsce przyjechaliśmy około godziny 11:00. Od razu rzuciły się w oczy liczne dekoracje zdobiące

przedszkole, jak i również żołnierze, którzy pomagali w transporcie uzbieranych paczek. Wewnątrz pięknie
przyozdobionego przedszkola trudno było nie zauważyć stosów paczek od darczyńców z naszego rejonu. Po

wejściu przywitali nas wolontariusze, więc przy okazji poprosiliśmy jedną osobę z nich do wywiadu.

R: Witamy. Jesteśmy reprezentantami „Radia Żagań” oraz szkolnej gazetki „QQryQ” z LO. im. Stefana
Banacha w Żaganiu. Czy może się nam Pani przedstawić?

W: Witam, nazywam się Daria Drozdek.
R: Ilu darczyńców okazało w tym roku wsparcie?

W: W tym roku okazała pomoc bardzo duża ilość darczyńców, tak więc nie ma problemu jeśli chodzi o
pomoc rodzinom potrzebującym, gdyż każda z nich, w naszym rejonie, otrzymała wsparcie.

R: Ile rodzin potrzebujących otrzymało to wsparcie?
W: W powiecie żagańskim i żarskim prawie 40 rodzin, a na terenie województwa lubuskiego prawie tysiąc,

więc jest to bardzo duża suma.
R: Co zainspirowało Panią do zostania wolontariuszką „Szlachetnej Paczki”?

W: Pomoc innym, cieszę się gdy mogę nieść innym osobom pomoc.
R: Od ilu lat służy Pani jako wolontariuszka?

W: Ja akurat w wolontariacie jestem pierwszy rok, i bardzo się z tego cieszę.
R: Na czym polega praca wolontariusza?



W: Pracą wolontariusza jest m.in. przeprowadzenie z rodziną wywiadu dwuetapowego i zaakceptowanie
jej przez lidera rejonu i innych przełożonych. Potem staramy się szukać darczyńców dla tych rodzin.

R: Co według Pani miało największe znaczenie w tegorocznej edycji?

W: Na pewno przede wszystkim
ilość darczyńców, za których bardzo
dziękujemy. Uśmiech na twarzach
tych rodzin, to jest naprawdę coś

cudownego.
R: W jaki sposób zachęci Pani inne

osoby do wsparcia „Szlachetnej
Paczki”?

W: Mogę powiedzieć tyle, zobaczcie
wszyscy, jak inni mogą cierpieć,

jakie mogło ich spotkać
nieszczęście. To co my możemy dla

nich zrobić, to jest coś naprawdę
bardzo fajnego.

R: Dziękujemy Pani bardzo za
wywiad.

W: Dzięki.



Po chwili poprosiliśmy również do krótkiego wywiadu lidera naszego rejonu, który (ciekawostka)
okazuje się być absolwentem naszej szkoły.

R: Witamy. Jesteśmy reprezentantami „Radia Żagań” oraz szkolnej gazetki „QQryQ” LO. im. Stefana Banacha
w Żaganiu. Czy może się Pan nam przedstawić?

L: Tomasz Zajdel, lider rejonu Żary.
R: Jak ocenia Pan obecną edycję w porównaniu do poprzednich pod względem organizacyjnym?

L: Pod względem organizacyjnym jest podobnie. W poprzednim roku magazyn również znajdował się tu, w
przedszkolu. Tak więc chciałbym gorąco podziękować Pani Dyrektor Monice Bondarenko za udostępnienie
go. Pod względem organizacyjnym jest podobnie również z tego powodu, że w zeszłym roku również było

bardzo dużo rodzin ubogich, więc to wygląda bardzo podobnie. Wojsko również nas wspiera, więc
chciałbym również podziękować 15 Batalionowi Dowodzenia, w szczególności za pomoc w noszeniu paczek.

R: Czy według Pana ilość rodzin potrzebujących, na tle poprzednich lat, zwiększa się, czy zmniejsza?
L: Według mnie ilość rodzin się zwiększa, ponieważ pomimo istnienia wielu programów pomocowych, te

rodziny najbardziej potrzebujące wsparcia, ukrywają się i po prostu swoim stanem nie afiszują.
R: W jaki sposób klasyfikowane są do tego projektu rodziny potrzebujące?

L: Klasyfikacji jest mnóstwo, mogą to być rodziny wielodzietne, kryteriów jest mnóstwo: niepełnosprawność
w rodzinie, choroba w rodzinie. Tak więc staramy się przyjmować każdą

rodzinę, która wymaga i potrzebuje pomocy.
R: Co Pana zainspirowało do dania takiego wsparcia „Szlachetnej Paczce”?



L: Mnie akurat zainspirował plakat, było to około sześć lat temu, gdy studiowałem w Poznaniu. Na
tym plakacie zobaczyłem, że akcję wspiera Jerzy Dudek, nasz polski bramkarz oraz cała drużyna Realu

Madryt, więc dołączyłem do akcji.

R: Czym zachęci Pan innych do
wsparcia „Szlachetnej Paczki”?
L: Zachęcam przede wszystkim

tym, że jest to rzetelna,
prawdziwa pomoc

potrzebującym, na finale jest
dużo emocji, można się

popłakać. Są tam również
obdarowane rodziny, które są

bardzo wdzięczne, można
poznać wielu fantastycznych

ludzi, którzy działają, chcą
działać i będą działać.

R: Dziękujemy Panu bardzo za
udzielenie wywiadu.

L: Ja również dziękuję.



Reasumując.
„Szlachetna Paczka” z każdym

rokiem staje się coraz większym,
bardziej rozwiniętym i lepiej

zorganizowanym
przedsięwzięciem. Co roku niesie

ona pomoc tym, którzy jej
najbardziej potrzebują.

Zachęcamy więc wszystkich do
wspierania tego projektu, gdyż im
więcej darczyńców okaże pomoc,

tym więcej ubogich rodzin ją
otrzyma. Bo tu nie chodzi tylko o
wsparcie materialne, lecz również

o sam gest, który dla
potrzebujących rodzin jest

bezcenny.

Szymon, Grzesiek, Mateusz

Dodaj trochę
treści



SZLACHETNA PACZKA
Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest Szlachetna Paczka? Jest to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Paczki są
przekazywane rodzinom na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

Jak wspomina opiekunka Szlachetnej Paczki w naszej szkole, pani Agata Słomka, niełatwo jest znaleźć
osoby, którym warto pomagać, które nie mają postaw roszczeniowych oraz które cieszą się z każdego gestu
dobrej woli. Poszukiwanie ich jest bardzo żmudną pracą, to dwa miesiące wywiadów u rodzin, ankiet oraz
dylematów - tym właśnie zajmuje się wolontariusz, który ma nie lada wyzwanie, ponieważ w jakiś sposób

jest odpowiedzialny za rodzinę, którą się zajmuje. W każdej chwili może jej złożyć niezapowiedzianą wizytę i
sprawdzić czy np. nie zataili przed nim jakichś informacji, ponieważ w Szlachetnej Paczce mogą brać udział

tylko te rodziny, które nie otrzymują darów od innych organizacji (czyli rodziny naprawdę ubogie). 



Na niezapowiedziane wizyty wolontariuszy rodzina z góry musi wyrazić zgodę, ponieważ bez niej nie będzie
mogła wziąć udziału w „szlachetnej”. Oprócz tego, rodzina jest jeszcze weryfikowana przez Centralę w

Krakowie. Gdy spytałam się Pani Słomki, jaki powinien być wolontariusz, od razu odpowiedziała, że
wolontariusz jest taką osobą, która swoim przykładem pokazuje, jak pomagać, która nie da się oszukać
historiom ludzkich niepowodzeń oraz taka, która pozytywnie patrzy na ubogie rodziny i potrafi dać im

nadzieję. Każdy wolontariusz musi odbyć szkolenie, które wtajemnicza go w działanie Szlachetnej
Paczki.

Na każdą rodzinę przypada dwóch wolontariuszy, którzy później przekazują jej paczkę stworzoną przez
darczyńców. Tutaj zaznaczam, że to nie wolontariusz kompletuje paczkę, tylko darczyńca, który dostaje

informacje, dla kogo ona jest. Ofiarodawca nie ma bezpośredniego kontaktu z rodziną. W tegorocznej edycji
Szlachetnej Paczki, w naszej okolicy, pomoc otrzymało sześć rodzin.

W naszej szkole co roku organizowany jest Koncert Mikołajkowy, wspierający Szlachetną
Paczkę. Oczywiście w tym roku, zgodnie z tradycją, wydarzenie również miało miejsce. Jako
osoba z widowni, muszę przyznać, że koncert był przepiękny. Widać było zaangażowanie

uczniów oraz ogrom pracy i serca włożony w przygotowanie koncertu.

Materiał powstawał we współpracy z Panią Agatą Słomką.

Kasia Olejarczyk



Co nam zapowiada 2017?
Może zacznę od życzeń noworocznych – życzę szczęśliwego

Nowego Roku!

W chińskim horoskopie w roku 2017 będziemy mieć Koguta. Rok
ten będzie miał nam bardzo dużo do zaoferowania, ale

powinnyśmy pamiętać, żeby nie działać w pojedynkę, warto
pracować w grupach. Trzymaj przy sobie osoby, które chcą dla nas
dobrze, pozwól im wprowadzić w swoje życie więcej harmonii oraz
poczucia przynależności do czegoś więcej. Jakość w tym roku ma

największe znaczenie, więc rób mniej, ale lepiej.

Motto na rok ognistego Koguta: Staraj się utrzymać wszystko w
prostocie. Nie ulegaj prowokacjom, a czasem nawet zrób krok do

tyłu, aby dostrzec cały ocean nowych możliwości. Pamiętaj, że
szlachetność i pozytywne wartości nigdy nie wychodzą z mody.

Nieważne, jak trudne może się wydawać ich stosowanie. Kto
będzie je pielęgnować, zajdzie daleko.



Podobno 2017 to koniec świata, rok ostatecznej walki - kilka przykładów dlaczego:

Fatima - Koniec świata jest ściśle powiązany ze stuleciem objawień fatimskich. Potwierdzeniem tej
tezy są słowa Benedykta XVI, który powiedział, że „Łudził by się ten, kto sądziłby, że prorocka misja

Fatimy została zakończona ‘’. W 2017 miałyby nastąpić potężne zmiany na ziemi, które wraz z
ostateczną walką dobra ze złem miałyby przyczynić się do końca świata.

Pokonanie Kościoła – Na ten rok przypada również trzysta lat od założenia loży masońskiej. W roku
1917 oznajmiła, że w roku 2017 zakończy się „trzeci etap’’ walki z kościołem i instytucja ta zostanie

oficjalnie pokonana.

Przepowiednie Atmatattvy - Hinduski mędrzec Atmatattva, tak jak kilku innych, przygotował wizję
tego, co się stanie w 2017. Poruszył w niej poważniejszy problem z atakami muzułmanów, którzy

mieliby wywołać III wojnę światową. Poruszył on również kwestię pontyfikatu papieskiego, która ma
się skończyć w 2017, co zgadzałoby się ze słowami papieża Franciszka. W tym roku nadejdą też

niewygodne zjawiska, takie jak koniec ropy oraz elektryczności na świecie, co ma wywołać ogromny
strach i panikę wśród ludzi. Prawdopodobieństwo tego jest niewielkie, prawdopodobnie nic takiego

się nie stanie, ale warto mieć na uwadze tę teorię.



Nie mogło również zabraknąć jakiejś przepowiedni dla Polski. Polska będzie stosunkowo bezpiecznym
krajem. Co prawda cała ta zawierucha nas nie ominie, ale będzie o wiele lepiej, niż w innych częściach
świata. Nie doświadczymy naturalnych kataklizmów. Musimy liczyć się z wieloma anomaliami, lecz

pogoda nie będzie aż tak uciążliwa. Wielu ludzi uświadomi sobie, że chce zamieszkać w naszym kraju,
nie tylko z powodów bezpieczeństwa, które będzie panować. Drugim powodem będzie rosnąca rola
naszego państwa na arenie międzynarodowej. Polska zacznie się przekształcać w silne i suwerenne

terytorium. Zmiany te nie zostaną wprowadzone przez partię o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. Ale jej
praca jest obecnie niezbędna do przygotowania gruntu dla następców. Wielu jasnowidzów prorokuje, że

z Polski wyjdzie iskra, która odnowi całą ludzkość. Znaczenie naszego kraju wzrośnie, a większość
nowych praw będzie pisana w języku polskim.

Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą, że rok 2017 jest rokiem Rzeki Wisły, Josepha Conrada-
Korzeniowskiego (pisarz i publicysta angielski pochodzenia polskiego), Józefa Piłsudskiego, Adama
Chmielewskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki ( dwusetna

rocznica śmierci).

Ilona : )
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