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1. WSTĘP 

 

 Zjawisko stresu psychologia definiuje jako dynamiczną relację 
adaptacyjną pomiędzy moŜliwościami jednostki a wymogami sytuacji 
(stresorem), charakteryzującą się brakiem równowagi. W terminologii 
medycznej stres jest zaburzeniem homeostazy spowodowanym czynnikiem 
fizycznym (anatomicznym, fizjologicznym) lub psychicznym (umysłowym). 
Istnieją trzy typy definicji stresu: stres jako bodziec (sytuacje występujące 
w naszym otoczeniu mające naturalną zdolność do wywoływania napięcia 
i silnych emocji), stres jako reakcja będąca odpowiedzią na działanie stresorów 
lub stres jako proces lub transakcja, czyli relacja między jednostką 
a otoczeniem. 
 Autorem pojęcia „stres” jest kanadyjski endokrynolog austriackiego 
pochodzenia Hans Hugo Selye. Temu zjawisku poświęcił on ponad 50 lat 
swojego Ŝycia, wydał 1400 artykułów i 30 ksiąŜek poświęconych temu 
zagadnieniu. 

Radzenie sobie ze stresem to poznawcze i behawioralne wysiłki 
skierowane na opanowanie, zredukowanie lub tolerowanie zewnętrznych 
lub wewnętrznych Ŝądań. KaŜdy człowiek jest inny, dlatego teŜ róŜne są ich 
reakcje na poszczególne stresory. W psychologii wyróŜnia się trzy rodzaje 
reakcji na stres: dystres, eustres i neustres. Dystres jest reakcją organizmu 
na zagroŜenie, utrudnienie lub niemoŜność realizacji waŜnych celów i zadań 
człowieka, pojawia się w momencie zadziałania bodźca. Eustres jest to reakcja, 
w której stres na jednostkę wpływa mobilizująco. Neustres natomiast jest to 
reakcja obojętna na bodziec, który u innej osoby wywołałby dystres lub eustres. 
 Stres zwykle łączy się z wydzielaniem przez przysadkę mózgową 
kortykotropiny, której wysoki poziom pobudza korę nadnerczy do intensywnej 
produkcji glikokortykoidów będących naturalnymi sterydami podnoszącymi 
wydajność organizmu i pozwalającymi przystosować się do warunków 
stresowych. Tak więc stres w ilościach nieprzekraczających indywidualnych 
moŜliwości człowieka nie jest zły. Przeciwnie, pobudza on do działania. Jednak 
pozostawanie pod długotrwałym działaniem stresu prowadzi do zaburzeń 
lękowych, depresyjnych, stwarza ryzyko PTSD (zespołu stresu pourazowego) 
oraz, w szczególnych przypadkach, do zaburzeń osobowości. 
 
 



2. ANALIZA PROBLEMU 

 

 KaŜdy człowiek miał kiedyś do czynienia ze stresem. Nikt z nas nie jest 
w stanie przejść przez Ŝycie, nie przeŜywając w nim ani jednego dnia pełnego 
strachu, obawy. Stres jest zjawiskiem absolutnie normalnym i nie wpływa 
negatywnie na funkcjonowanie człowieka, jeśli nie towarzyszy mu ciągle 
i długotrwale. Długotrwałe pozostawanie pod wpływem jakichkolwiek silnych 
emocji moŜe prowadzić do silnych zaburzeń, zarówno fizycznych,  
jak i psychicznych. Stres, tak jak juŜ wcześniej pisałam, powoduje zwiększenie 
ilości glikokortykoidów, hormonów regulujących przemianę tłuszczów, białek 
i cukrów. Stymulują one organizm do szybszej przemiany materii, co w sytuacji 
bardzo silnego i ciągłego stresu powoduje szybki spadek wagi ciała,  
przez co prowadzi do ogólnego osłabienia organizmu i pogorszenia stanu 
zdrowia. Ze strony psychiki stres jest jeszcze groźniejszy. Prowadzi on bowiem 
do nerwic, w skrajnych przypadkach u osoby mających skłonności 
do schizofrenii jest w stanie uwolnić chorobę. 

JuŜ teraz długotrwałe pozostawanie pod działaniem stresu i spowodowane 
tym skutki uwaŜa się za jedną z chorób cywilizacyjnych. Znaczy to,  
Ŝe zjawisko takie jest coraz częściej spotykane i według szacunków ekspertów 
coraz więcej osób będzie zapadało na nerwice właśnie stresopochodne. 

Społeczeństwo jest coraz bardziej zestresowane, co roku większy odsetek 
Polaków uczęszcza na psychoterapie. Zjawisko to zauwaŜa się szczególnie 
wśród młodych pracowników biur i wielkich korporacji. Podobne problemy 
mają właściciele prywatnych przedsiębiorstw. 

To właśnie w biurach i wielkich, międzynarodowych sieciach firm 
zauwaŜa się zjawisko określane mianem „wyścigu szczurów”. Ludzie pracujący 
w takich przedsiębiorstwach zwykle odczuwają niechęć na samą myśl pójścia 
do pracy i siedzenia przez osiem godzin w atmosferze ciągłej rywalizacji, walki 
o awans. Chwilami przypomina to walkę o przetrwanie. Pracownicy odczuwają 
dyskomfort. Gdy muszą zmierzyć się z tą rzeczywistością, a na myśl,  
Ŝe nie wiedzą, co przyniesie jutro i jak wówczas zachowają się 
współpracownicy, odczuwają silny stres. Jednocześnie mają oni świadomość 
konieczności funkcjonowania w takich warunkach w celu utrzymania rodziny 
i „zrobienia kariery”. ZwaŜywszy na to, Ŝe Polak przepracowuje w swoim Ŝyciu 
trzydzieści pięć- czterdzieści lat, okres ten moŜna uznać za długotrwałe 
działanie stresu. Człowiek nie jest w stanie przepracować trzydziestu lat 



bez praktycznie Ŝadnego odpoczynku (nie pójdę na urlop, bo ktoś mnie zastąpi 
i stracę pracę lub szansę na awans), a gdy nawet ktoś jest juŜ na upragnionych 
wczasach, myślami nadal jest w firmie, rozmyślając, jak współpracownicy sobie 
radzą, czy są w stanie go zastąpić, co się o nim mówi na biurowych korytarzach 
(czy nie mówią źle?!)… Prędzej czy później kaŜdy z tak funkcjonujących 
obywateli będzie potrzebował pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. 
Jeśli będą się leczyć prywatnie, przyspieszą rozwój gospodarki w naszym kraju. 
JeŜeli wszyscy, całe te miliony, zechcą szukać pomocy w państwowej słuŜbie 
zdrowia, spowodują załamanie polskiego systemu zdrowotnego ze względu 
na miliardowe nakłady, jakie wówczas NFZ będzie musiał przeznaczyć 
na terapie dla Polaków. 

Ale stres nie jest zjawiskiem występującym wyłącznie w wielkich 
korporacjach. Towarzyszy nam niemal od pierwszych chwil Ŝycia, 
a przynajmniej- szkoły. Przy dzisiejszym programie nauczania nie ma tygodnia, 
gdzie uczniowie nie pisaliby sprawdzianów, kartkówek, nie byliby pytani… 
W mojej szkole czasami nauczyciele muszą zapisywać sprawdziany 
z miesięcznym lub co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem,  
gdyŜ wszystkie wcześniejsze terminy są juŜ pozajmowane. A przecieŜ kaŜde 
sprawdzenie naszych umiejętności to dla nas duŜa dawka silnych emocji. 
Klasówka czy kartkówka rodzą w nas obawę, czy jesteśmy odpowiednio 
przygotowani, jaką ocenę dostaniemy, czy nie zawaŜy to nam na ocenie 
końcowo rocznej i, w konsekwencji, na dostaniu się do wymarzonej szkoły. 
Martwimy się takŜe reakcją naszych kolegów na ewentualne potknięcie. 

Z biblioteki szkolnej w trzy dni po pojawieniu się zniknęły wszystkie 
tegoroczne informatory na temat szkół ponadgimnazjalnych. Spóźnialscy muszą 
posiłkować się wydaniami z lat ubiegłych. Na szkolnych korytarzach niemal 
nieustannie toczą się rozmowy na temat wymagań do warszawskich szkół. 
Wielokrotnie w głosach słychać zrezygnowanie i juŜ kaŜdy wyraził jakŜe samo 
budującą opinię „Ja się tam nie dostanę!”. To fakt, wymagania warszawskich 
liceów są naprawdę wyśrubowane, a progi punktowe wysokie. Świadomość,  
Ŝe na punkty przeliczane są nasze oceny i wyniki egzaminów gimnazjalnych nie 
wpływa na nasze odstresowanie. Przeciwnie, te egzaminy jeszcze bardziej nas 
paraliŜują, gdyŜ ogólnie rzecz biorąc od tego, jak wypadniemy w ciągu trzech 
dni po dwie godziny zaleŜy nasza przyszłość! 

Wcale nie jest tak jak wielu się wydaje. MłodzieŜ nie „olewa sobie” ocen 
i po prostu nad sobą się uŜala, byleby wszyscy im współczuli. My naprawdę 
boimy się ewentualnego odrzucenia naszego podania do liceum. Nauczyciele 



takŜe podnoszą poziom stresu nieustannie przypominając, Ŝe od naszego 
egzaminu zaleŜy, do jakiej szkoły pójdziemy, a to rzutuje później na naszą 
przyszłość. Chcą oni nas w ten sposób mobilizować do lepszej nauki, by testy 
wypadły jak najlepiej, w rzeczywistości odbierają resztę przeznaczonych na sen 
godzin. Ten wielki towarzyszący w trzeciej klasie gimnazjum stres spędza 
bowiem nam, uczniom, sen z powiek. 

Wielu z nas juŜ na początku wakacji będzie wiedziało, do której szkoły 
zacznie uczęszczać od września i resztę z tych dwóch miesięcy przeznaczy 
na odpoczynek. Znajdą się jednak i tacy, którzy będą na listach rezerwowych, 
·co da im kolejnych parę tygodni stresu. Ci jednak odpoczną sobie chociaŜ 
trochę. W najgorszej sytuacji znajdą się uczniowie niezakwalifikowani 
w wyniku rekrutacji do Ŝadnej z wybranych szkół. Będą oni musieli poświęcić 
wakacyjny czas na poszukiwanie szkół przeprowadzających rekrutację 
dodatkową. Nie jest to rozwiązanie zbyt komfortowe, gdyŜ takie szkoły 
są to zazwyczaj szkoły słabe, wręcz mierne, i nie ma juŜ wówczas wielkiego 
wyboru z oferty proponowanych klas. Ten czarny scenariusz przewija się 
w głowie niejednego gimnazjalisty a sama świadomość istnienia takiej 
moŜliwości jeszcze bardziej podnosi poziom stresu. Tym bardziej, Ŝe ten stres 
nie mobilizuje. On paraliŜuje. Słuchając nieustannie tragicznych wręcz historii 
niektórych nieszczęśliwych absolwentów gimnazjów, którzy nie znaleźli 
dla siebie szkoły, odbiera ostatnie chęci do działania. A myśl, Ŝe nasi koledzy 
z podstawówki czy gimnazjum są teraz naszymi rywalami wcale nie ułatwia 
nam podejmowania wysiłków w „wyeliminowaniu” konkurencji. MoŜe zabrzmi 
to trochę dziwnie, ale tak naprawdę o wiele bardziej stresujemy się, jeśli 
konkurencją do pokonania mają się okazać nasi szkolni koledzy… Musimy 
bowiem nie tylko być lepszymi od innych, ale takŜe pokonać bliskie nam osoby, 
z którymi zawarliśmy juŜ przyjaźnie. Odczuwamy dyskomfort psychiczny 
musząc wyprzedzić w punktach ludzi dobrze nam znanych. Pojawia się bowiem 
zagroŜenie, Ŝe taki pokonany w wyścigu o miejsce w upragnionej klasie 
przyjaciel obrazi się na nas za pozbawienie go moŜliwości pobierania 
kształcenia w takŜe jego wymarzonej placówce. 

Tak więc stres jest wszechobecny, dotyka wszystkich sfer Ŝycia człowieka 
i nie jesteśmy w stanie się przed nim obronić. W małej dawce mobilizuje, 
lecz w duŜej- powoduje nieodwracalne zmiany w psychice człowieka, 
a niekiedy nawet w jego charakterze. KaŜde bowiem przeŜycie pozostawia 
w nas jakiś ślad, a takiego ciągłego zestresowania nie jesteśmy po prostu 
w stanie wyrzucić ze swojej psychiki. 



Zjawisko to wydaje się być powaŜne, gdyŜ nawet takie pismo jak 
„Zwierciadło” utworzyło specjalne forum „Wolni od stresu”, gdzie uŜytkownicy 
i redakcja udzielają porad, jak radzić sobie ze stresem. Polecane są tam portale 
z zamieszczonymi podpowiedziami odnośnie zwalczania stresu, jak równieŜ 
gotowe rozwiązania, jak na przykład masaŜe relaksacyjne. 

 
 
 

3. WYPOWIEDZI EKSPERTÓW 

 
Aby lepiej poznać, czym jest stres, przeprowadziłam wywiad z panią 

Małgorzatą Opanowicz- Małyszko, psychologiem z Gimnazjum nr 7 
w Warszawie, prowadzącą w tej szkole warsztaty walki ze stresem dla klas 
trzecich: 
 

Czy zjawisko stresu jest powszechne? Jak bardzo?  
Stres jest szerokim pojęciem. Najbardziej popularne rozumienie stresu 

mówi o reakcji – psychicznej i fizycznej – na jakąś trudną sytuację, inne o zbyt 
duŜym fizycznym czy psychicznym przeciąŜeniu. 

Czy jest to zjawisko powszechne? W pierwszym znaczeniu na pewno tak, 
bo doświadcza go kaŜdy człowiek. Kiedy znajdziemy się w sytuacji, 
która w jakiś sposób przerasta nasze aktualne moŜliwości (czyli pod wpływem 
stresora) pojawia się automatyczna odpowiedź. Jest to szybka i obejmująca cały 
organizm reakcja – fizyczna i psychiczna mobilizacja pozwalająca nam 
przezwycięŜyć trudność. Ta reakcja jest przypisana naszej ludzkiej naturze, 
a stres  tak rozumiany stanowi nieodłączny element Ŝycia.  
W drugim znaczeniu, czyli jako zbyt duŜe przeciąŜenie, stres równieŜ staje się 
zjawiskiem coraz bardziej powszechnym we współczesnym świecie. Wyniki 
badań mówią, Ŝe ludzie są coraz bardziej zestresowani.  

Czym się przejawia stres? 
Stres przejawia się fizjologicznie i psychologicznie. Fizyczne skutki 

stresu to np. przyspieszone bicie serca, napięcie mięśni, mdłości, biegunka, 
potliwość, wzmoŜona ruchliwość czy potrzeba oddawania moczu. Objawy, 
które mogą wskazywać psychiczne objawy stresu to draŜliwość lub apatia (nic 
nam się wtedy nie chce, na niczym specjalnie nam nie zaleŜy), zmienność 
nastroju, problemy z koncentracją, kłopoty ze snem, roztargnienie, 



niezadowolenie, frustracja, pesymizm, trudności z podejmowaniem decyzji 
czy uczucie lęku.  

Czy uczniowie zgłaszają się do Pani mówiąc, Ŝe nie dadzą sobie rady 
ze stresem? Jak często? Skąd się ten stres bierze? 

Uczniowie w szkole rzadko przychodzą do mnie mówiąc, Ŝe są 
zestresowani. Dzielą się raczej konkretnymi problemach, które ich trapią. ZbliŜa 
się jednak czas, kiedy gimnazjaliści w klasach trzecich będą uświadamiać sobie 
doświadczanie bardzo konkretnego – przedegzaminacyjnego – stresu. Skąd się 
bierze ten stres – najczęściej z braku wiary we własne siły i z poczucia presji, by 
sprostać wymaganiom. 

Jak Pani myśli, dlaczego stres negatywny jest aŜ tak powszechny? 
śyjemy  w świecie, który zmienia się bardzo szybko. Ciągle musimy się 

dostrajać. Współczesny świat wydaje się coraz mniej stabilny i przewidywalny, 
za to coraz bardziej zagraŜający. Myślę, Ŝe równieŜ niejednokrotnie sami 
„produkujemy” stres poprzez negatywne przekonania i piętrzenie w swoich 
myślach sytuacji bez wyjścia. Wydaje mi się, Ŝe jesteśmy zbyt wymagający 
wobec siebie i innych. Za mało się wspieramy w trudnych sytuacjach, za mało 
teŜ mamy zdrowego wypoczynku. 

Co moŜna zrobić, by stres i choroby przez niego wywołane w mniejszej 
ilości nękały społeczeństwo? 

To oczywiście trudne pytanie. Przychodzi mi na myśl Ŝycie w zgodzie 
z naturą i jej rytmem, zdrowe odŜywianie, dbanie o budowanie pozytywnych 
relacji międzyludzkich (pielęgnowanie bliskości, ograniczanie 
współzawodnictwa, udzielanie wsparcia, wyrozumiałość dla siebie i innych, 
kultywowanie tolerancji), dbanie o higienę psychiczną. Dla pojedynczego 
człowieka polecam, oprócz relaksu, ćwiczenia fizyczne, rozmowy z kimś 
bliskim, a przede wszystkim pozytywne myślenie, stawianie sobie realnych 
oczekiwań, docenianie własnego wysiłku i śmiech. Niejednokrotnie warto sobie 
powiedzieć po prostu: „Odpuść”. 
 
 
 
 
 
 
 



4. WŁASNE BADANIA 

 
 Przeprowadziłam takŜe własne badania ankietowe na grupie 
pięćdziesięciu uczniów (25 z klas trzecich, 10 z klas drugich i 15 z klas 
pierwszych) mojej szkoły odnośnie stresu spowodowanego róŜnymi 
czynnikami. 
 Prawie połowa ankietowanych odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy 
odczuwali stres na myśl o nowej szkole. Jako przyczynę najczęściej wskazywali 
oni obawę o przyjęcie do nowego środowiska, niewiele mniej osób bało się 
srogich nauczycieli, a co dziesiąty bał się, Ŝe nie zostanie do szkoły przyjęty. 

      
 
 Pytałam takŜe o stres związany z róŜnymi sprawdzianami, testami, 
egzaminami, pytaniami, konkursami itp. Wszyscy respondenci odpowiedzieli 
twierdzącą na pytanie, czy odczuwają wówczas stres. Większość (72%) stres ten 
paraliŜuje, tylko 4% czuje się zmotywowanymi do działania. W większości 
przypadków stres pojawia się przed przystąpieniem do sprawdzenia wiedzy, 
a często takŜe podczas trwania tego sprawdzania. Co ciekawe, uczucie stresu 
pojawia się takŜe przy oczekiwaniu na otrzymanie oceny. 

       
 
 
 
 



5. WNIOSKI 

 
Nadmierna ilość stresu wywołana przez ciągły pośpiech prowadzi do wielu 

chorób. A ludzie są coraz bardziej zestresowani. śyjąc w ciągłym stresie, 
częściej się załamują, tracą sens Ŝycia, mówią o „wypaleniu” zawodowym. 
Nie sprzyja to takŜe ich Ŝyciu prywatnemu, gdyŜ myśląc ciągle o problemach 
w pracy czy szkole nie są oni po prostu w stanie budować poprawnych relacji 
z innymi  ludźmi. 

O stresie mówi coraz więcej osób. I choć początkowo on motywuje, 
przez ciągłość występowania zaczyna paraliŜować nawet te osoby, 
które dotychczas były na niego odporne. 

Prowadzi to do coraz większej liczby zaburzeń psychicznych u coraz 
młodszych ludzi. Stres, zwiększając ciśnienie, staje się takŜe przyczyną 
zawałów. W konsekwewncji szpitale są przepełnione młodymi jeszcze ludźmi, 
którzy nie wytrzymują tego ciągłego „wyścigu szczurów” i drŜenia o to, 
co przyniesie jutro. 

A, jak wiemy, utrzymanie i leczenie kaŜdego pacjenta kosztuje, 
przez co Narodowy Fundusz Zdrowia posiada mniej środków na leczenie innych 
schorzeń. 

 
 
6. PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU 

 
a) Warsztaty radzenia sobie ze stresem 
 
Takie warsztaty od tego roku są prowadzone w miom gimnazjum. Odbywają 

się one na godzinach wychowawczych i są prowadzone z całą klasą. MoŜna 
takŜe umówić się z panią psycholog na osobiste spotkania, na których moŜna się 
dowiedzieć więcej o walce ze stresem. Dzięki takim indywidualnym zajęciom 
uczymy się radzić sobie ze stresem tak, jak my tego potrzebujemy. 

Szczególnie istotne są one dla klas trzecich, których uczniowie opuszczają 
wprawdzie szkołę, ale denerwują się czekającymi ich egzaminami i progami 
punktowymi w szkołach. Dzięki tym zajęciom mają oni szansę poczuć się 
pewnie. Mniej się denerwują, są bardziej pewni swych dobrych wyników. 
A jeśli tak myślą, jest większa szansa, Ŝe im się powiedzie, przez co szkoła 
takŜe ma lepsze wyniki. 



Koszt wprowadzenia tych zajęć to koszt jednego etatu szkonego psychologa. 
Nie jest to duŜo, zwaŜywszy na to, Ŝe jest to inwestycja procentująca później 
przez wiele lat sprawnymi i zdrowymi pracownikami, a co za tym idzie: nie 
obciąŜającymi budŜetu państwa przez ciągłe zwolnienia lekarskie i leczenie, 
lecz płacącymi podatki dochodowe przez wiele lat. 

 
 
b) Tworzenie nowych miejsc pracy w większej ilości 

 
śycie w ciągłym stresie spowodowane jest takŜe przez konkurencję na rynku 

pracy, gdyŜ, nie oszukujmy się, etatów jest po prostu za mało. Pracownicy boją 
się iść na urlop, by nie okazać się niepotrzebnymi po powrocie. 

A wystarczyłoby po rostu utworzyć nowe miejsca pracy. JeŜeli nie da się 
utworzyć państwowych zakładów ze względu na ciągły deficyt budŜetowy, 
to trzeba zainteresować Polską zagranicznych inwestorów. MoŜna takŜe ułatwić 
procedury zakładania własnych przedsiębiorstw, co spowoduje,Ŝe więcej osób 
zdecyduje się na załoŜenie firmy, a w konsekwencji- utworzenie nowych miejsc 
pracy. 

O ile pierwsza opcja jest dość kosztowna dla niezbyt bogatego państwa jak 
nasze, o tyle dwie kolejne wymagają tylko zatrudnienia specjalistów od reklamy 
i wykupienia czasu antenowego w zagranicznych stacjach lub po prostu 
poprawek w ustawach, by rzeczywiście zmniejszać biurokrację. Wystarczy 
chcieć. 

 
 

7. ZAŁĄCZNIKI 
 

Ankieta 
 

1. Czy kiedykolwiek odczuwałeś/ -aś stres na myśl o pójściu do nowej szkoły? 
a) tak 
b) nie 
c) nie wiem 

2. Z jakiego powodu? (MoŜesz zaznaczyć więcej niŜ jedną odpowiedź.) 
a) bałem/ -am się wymagających nauczycieli 
b) bałem/ -am się, czy się dostanę 
c) bałem/ -am się, czy zaakceptują mnie nowi koledzy 
d) inne (jakie?) 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy odczuwasz stres przed sprawdzianem, pytaniem, konkursem, egzaminem…? 
a) tak 
b) nie 
c) nie wiem 

4. Kiedy ten stres się pojawia? (MoŜesz wybrać kilka odpowiedzi.) 
a) przed sprawdzianem, egzaminem, odpowiedzią itp. 
b) w trakcie 
c) po oddaniu pracy 
d) kiedy mam otrzymać ocenę 

5. Z której klasy jesteś? 
a) pierwszej 
b) drugiej 
c) trzeciej 
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Niniejsza praca została napisana na Konkurs Wiedzy Obywatelskiej 

i Ekonomicznej i moŜe być wykorzystywana tylko przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w celach pokazowo- dydaktycznych i przeze mnie. 
         Wszelkie kopiowanie fragmentów lub teŜ całej pracy, przytaczanie 
cytatów, czy teŜ powoływanie się na nią jest niezgodne z prawem ze względu 
na to, Ŝe praca ta nie zostanie nigdy opublikowana na Ŝadnym serwerze 
ani Ŝadnej stronie internetowej oprócz strony www.ceo.org.pl by pokazać innym 
uczestnikom Konkursu tę pracę jako wzór. 
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