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28 marca po raz kolejny w naszej szkole odbył się 
Wieczór Talentów – wielka impreza, podczas 
którejmożecie zaprezentować swoją twórczość. Wzięło 
w niej udział aż 59 uczniów, którzy wystąpili przed 
publ icznością  z  recytacją  wierszy,  popisami 
gimnastycznymi, śpiewem, grą na instrumentach, tańcem, 
pracami plastycznymi, a nawet trikami koszykarskimi. 
To niebywałe, ile utalentowanych uczniówuczy się 
w naszej szkole! Jesteśmy z Was dumni!
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Projekt „Tradycyjny sad”

Wywiad z panem Michałem Lisowskim przeprowadzony 

przez Igę Parkitną. 

Członkowie  ,,Laboratorium Biologiczno-

Chemicznego”, prowadzonego przez pana Michała 

Lisowskiego, biorą udział w projekcie ,,Tradycyjny Sad”. 

Zadaniem uczestników konkursu jest założenie minisadu 

i pielęgnowanie go. Drużynę tworzy od 2-10 członków 

(nasza drużyna liczy 10 członków). W maju posadzimy 

5 grusz (dwie Bonkrety Williamsa, dwie Komisówki, jedna 

Faworytka). Zespół nazwaliśmy ,,Ignasiowe Gruszki”. Oto 

wywiad z opiekunem drużyny, panem Michałem 

Lisowskim:

Czy trudno jest założyć i dbać o własny sad?

Jeśli chcemy, aby drzewa w sadzie zdrowo i prawidłowo 

rosły, to nie jest to taka łatwa sprawa. Na pewno potrzebna 

jest choć odrobina wiedzy o roślinach. Ale jeśli to, czym 

zajmujemy się, jest nasza pasją — na pewno jest nam dużo 

łatwiej (zresztą jak ze wszystkim w życiu).

Czy posiada Pan swoją działkę lub ogród? Jeśli tak, to co 

Pan na niej uprawia?

Ogród posiadają moi rodzice. Kiedy byłem w wieku 

szkolnym i z nimi mieszkałem, uprawiałem w nim przeróżne 

rośliny (jednoroczne, dwuletnie, byliny, drzewa i krzewy). 

Obecnie mam spory taras, który niestety robi się już powoli 

za ciasny dla moich roślin. Moim marzeniem jest posiadanie 

własnego ogrodu. Cały czas dążę do tego marzenia i jak już 

będę go posiadał, na pewno posadzę w nim też gruszę.

Jakie są Pana ulubione owoce?

Lubię większość owoców, ale szczególnie morele, melony, 

maliny, czereśnie no i gruszki oczywiście też bardzo lubię.

Czy założył Pan kiedyś swój własny minisad?

Posadziłem wiele drzew w swoim życiu, ale tzw. minisadu 

jeszcze nie. Zakładam go teraz wspólnie z wami.

Czy praca w ogrodzie sprawia Panu przyjemność?
 
Przyjemność, to mało powiedziane. Kocham wszelkie prace 

przy roślinach. Zapominam wtedy na chwilę o całym 

świecie, ewentualnych kłopotach i najlepiej wówczas 

odpoczywam. Poza tym dużą frajdę sprawia mi 

obserwowanie roślin: jak rozwijają się, rosną i zmieniają. W 

ogrodnictwie, jak i w pracy nauczyciela, niezbędna wydaje 

się duża doza cierpliwości.

Jakie podłoże jest najlepsze do sadzenia grusz?

Grusze lubią gleby bogate w próchnicę, piaszczysto-

gliniaste, przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym.

Czy podłoże ma znaczenie na wzrost i rozwój grusz?

Podłoże ma olbrzymie znaczenie dla każdej rośliny, nie tylko 

gruszy. Pamiętajmy, że rośliny rosną praktycznie przez całe 

swoje życie w jednym miejscu, dlatego sadząc je, należy 

zapewnić im odpowiednie podłoże od początku. W miarę 

wzrostu roślin gleba w ogrodzie lub sadzie staje się coraz 

uboższa w minerały, dlatego należy wzbogacać ją nawozami 

najlepiej naturalnymi, np. kompostem.

Dalsze dzieje sadu będzie można podziwiać samemu obok 

boiska szkolnego.
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Aby zapoznać się z różnymi tradycjami 
na świecie, postanowiłam przeprowadzić wywiad 
z ludźmi różnych narodowości. 

Wywiad przeprowadziłam z: 
Maurizio z Włoch 
Nataliią z Ukrainy 
Thais z Brazylii.

: Oczywiście

JA: Czy mogłabym zadać Państwu kilka pytań 
na temat współczesnych tradycji w krajach Państwa 
pochodzenia?

M. N. T. 

JA: Ile świąt obchodzisz w ciągu roku?

M: 

N: 

T: 

JA: Czy uważasz, że we współczesnych czasach 
tradycje świąteczne są kultywowane?

M

N.

T: 

JA: Jakie dostrzegasz różnice pomiędzy tradycjami 
dzisiaj,a dawniej ?

M: 

Włochy podobnie jak Polska są krajem 
chrześcijańskim, gdzie obchodzimy wszystkie 
święta kościelne, takie jak: Wielkanoc, Boże 
Narodzenie, Boże Ciało. We Włoszech 
obchodzimy także wiele regionalnych tradycji, 
które zawsze śwętujemy z rodziną. W regionie, z 
którego pochodzę, bardzo popularny jest wyścig 
konny ulicami miasta – Palio Di Sienna.

Na Ukrainie obchodzimy święta Wielkiej 

Bożego Narodzenia oraz niektóre tradycje Nocy 

pogańskie. 

W Brazylii mamy około 12 świąt związanych 

z tradycjami, które hucznie obchodzimy.

: I tak i nie. Tradycje włoskie związane są 
głównie ze spotkaniami rodzinnymi i jedzeniem. 
Święta i tradycje w państwie są jednym z 
pretekstów do kolejnej biesiady.

Zdecydowanie mniej niż dekadę temu. Głównie 
przez różnicę pomiędzy tym, jak obchodzone są te 
święta w różnych krajach. Szerzenie tych 
indywidualnych tradycji na portalach i w filmach 
powoduje, że tradycje w moim kraju zaczynają się 
różnic, bardziej upodabniać nawzajem. Zaczynają 
być bardziej komercyjne.

Niektóre z nich tak, aczkolwiek coraz częściej 
zmierzamy do indywidualnego podejścia do tradycji. 
Rodziny same modyfikują tradycje tak, aby bardziej 
pasowały do ich stylu życia.

Kiedyś ludzie wierzyli  w zabobony 
i nieprzestrzeganie tradycji wiązało się dla nich 

Domowe tradycje 
we współczesnym świecie
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z nieszczęściem i pechem. Teraz te głębokie tradycje 
umiera ją ,  jednak powsta ją  nowe okazje  
do świętowania.

Dzisiejsze tradycje są bardziej komercyjne. 
Dawnie wymagały one dużo więcej zaangażowania 
i interakcji międzyludzkiej.

Jesteśmy coraz bardziej leniwi, jeśli chodzi 
o obchodzenie tradycji. Np, kiedyś w Wielkanoc 
wspólnie z całą rodziną dekorowaliśmy jajka,dzisiaj 
poprostu idziemy i kupujemy gotowe, piękne jajka 
w sklepie.

Tak. Według mnie maja duży wpływ 
na wychowanie. Dzieci bardzo często biorą udział 
w obchodzeniu tradycji i są z tego bardzo dumne. 
Wiele regionów we Włoszech ma swoje regionalne 
święto, którego bardzo pilnują, a ludność miasta ma 
wtedy wolne i razem świętuje. Przekazuje wtedy 
swoje tradycje kolejnym pokoleniom.

Jeżeli w rodznie przestrzegane są wartości ludowe i 
tradycje, to dzieci w tych rodzinach mają zupełnie 
inne spojrzenie na ludzi, którzy również przestrzegają 
tradycji, w porównaniu do tych dzieci, gdzie w 
rodzinach tradycje nie są przestrzegane.

Nie wydaje mi się.

Tak, bardzo. Dzisiaj wspólnie z moimi dziećmi 
śwętujemy wiele tradycji włoskich, mimo iż 
mieszkamy w Polsce i one bardzo je lubią.

Tak, uwielbiam. Chociaż wolałam je obchodzić, 
gdy byłam dzieckiem. Miałam wtedy więcej kontaktu 
z rodzicami i rodziną, czego bardzo mi teraz brakuje. 
Oprócz tego tradycje bardzo często wiązały się 
z obdarowywaniem prezentami, a dzieci to uwielbiają.

Bardzo lubię, aczkolwiek nie mam za bardzo okazji 
i sposobności obchodzić tradycji brazylijskich, 

N: 

T: 

JA: Czy według Państwa tradycje mają wpływ na 
wychowanie?

M: 

N: 

T: 

JA: Czy lubisz obchodzić narodowe tradycje?

M: 

N: 

T: 

ponieważ sześć lat temu przeprowadziłam się do 
Polski.

Moją ulubioną tradycją jest La Befana – jest to 
imię wiedżmy, która przynosi dzieciom prezenty 6 
stycznia. To święto to taki trochę odpowiednik 
mikołajek w Polsce. Inną ububioną i bardzo włoską 
tradycją jest Carnevale. Ludzie spotykają się 
poprzebierani na placach w miastach i razem 
świętują. Wszyscy sypią konfetti.

Moją ulubioną tradycją jest dekorowanie pisanek 
wielkanocnych. Kilka pokoleń siada razem 
w rodzinnym gronie i tworzą piękne, dekorowane 
woskiem i kolorem jajka.

Nowy Rok. Wszyscy ubieramy się na biało na znak 
pokoju i spotykamy sie na plaży, aby podziwiać 
fajerwerki.

Typowo włoska jest wcześniej wspomniana La 
Befana i Palio Di Sienna. Nigdzie indziej nie 
obchodzi się tych tradycji.

Unikatową tradycją jest powieszenie małego, 
udekorowanego drzewka nad drzwiami wejściowymi 
domu, gdzie właśnie wydano dziewczynę za mąż. 
Drzewko jest zrobione przez pana młodego. Przynosi 
on je w zamian za żonę.

Oczywiście Carnival. Wiem, że obchodzony jest 
także w innych krajach, ale w Brazylii jest to 
wyjątkowe święto.

 Wywiad przeprowadziła: Nicole Turner 

JA: Jaka jest twoja ulubiona tradycja?

M: 

N: 

T: 

JA: Czy mają Państwo w swoim kraju jakąś 
unikatową tradycję, która jest specyficzna tylko dla 
waszego kraju?

M: 

N: 

T: 

JA: To wszystko. Dziękuję pięknie za udzielone 
odpowiedzi. Bardzo miło się z Państwem 
rozmawiało. Do widzenia.
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Bezdomność to poważny problem współczesnego 
świata, który dotyka ludzi w każdym wieku i na każdej 
szerokości geograficznej. Dla wielu ludzi życie na ulicy 
staje się koniecznością, a z czasem problem, z którym nie 
potrafią sobie poradzić. O tym, jak pomagać ludziom, którzy 
znaleźli się w takiej sytuacji, dowiecie się z wywiadu 
przeprowadzonego przez uczniów naszej szkoły.

Wywiad na temat bezdomności z zastępcą 
kierownika Joanną Poniatowską i kierownikiem Kamilem 
Uberman w ośrodku dla bezdomnych w Gdańsku Orunia 
przeprowadzili Daniel Stefanowski i Patryk Iwiński.

Reporterzy: Ile osób przebywa obecnie w tej placówce?
Z-ca kierownika: Obecnie przebywa 40 osób.
Reporterzy: Czy są to osoby samotne, czy mają rodziny?
Z-ca kierownika: Różnie, jedni mają rodzine, a inni nie.
Reporterzy: Czy są to mężczyźni czy też kobiety?
ZK: Tylko tutaj mamy mężczyzn, nie mamy kobiet.
Reporterzy:  W jakich godzinach otwarta jest ta 
placówka?
ZK: Placówka jest otwarta od godziny 16 do 20.
Reporterzy: Czy znajduje się stołówka na terenie 
obiektu?
ZK: Na terenie to nie, ale mieszkańcy za to mają blat z 
palnikiem w pokoju i lodówkę.
Reporterzy: Jakie są główne przyczyny bezdomności?
ZK: Przeróżne, czasami sytuacja życiowa, a czasami ich 
własny wybór.
Reporterzy: Czy te osoby pracują gdzieś?
ZK: Część pracuje, część nie.
Reporterzy: W jakim wieku są te osoby?
ZK: W różnym, od 19 lat do nawet 65 lat.
Reporterzy: Czy zna Pani jakąś historię człowieka, który 
zmienił swoje życie na lepsze?
ZK: Z tej placówki znam kilku osób, które wyszły z 
bezdomności. Podjęły prace, z której mogły się utrzymać. 
Tutaj największym problemem jest zazwyczaj alkohol.
Reporterzy:  Jaka atmosfera panuje w tym obiekcie, czy 
ludzie są mili dla siebie, czy też są dla siebie wrogami?
ZK: Muszą być mili, tutaj są zasady, których musimy 
przestrzegać i musimy pilnować, żeby nie doszło do żadnych 
awantur, ale nie dochodzi do bijatyk.
Reporterzy: Z jakich środków finansowych utrzymuje się 
ta placówka? Czy państwo dofinansowuje te placówkę?
ZK: Zależy z jakiej gminy pochodzi pan, ta gmina opłaca 
pobyt w tej placówce.
Reporterzy: Czy jest tu jakaś sala telewizyjna?
ZK: Panowie mają świetlicę, w której oglądają telewizję.
Reporterzy: Czy każdy bezdomny może tu uzyskać 
nocleg?
ZK: Tak.
Reporterzy: Czy zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, że nie 
było tu miejsca dla jakieś osoby?
ZK:  Nie ma tutaj czegoś takiego. Tutaj osoby są 

przyjmowane głównie ze skierowaniem, ale są też 
przyjmowani ludzie z tzw. progu, czyli po prostu z ulicy. Są 
sprawdzeni, czy są trzeźwi -jeżeli tak, to przyjmujemy ich.
Reporterzy:  Czego brakuje tym ludziom oprócz domu? 
Czy te osoby potrzebują pomocy innych ludzi?  W jaki 
sposób można pomóc tym ludziom?
ZK: Na pewno nie dawać im pieniędzy na ulicy, bo 
potraktują to jako zarobek. Muszą się zgłaszać do takich 
placówek jak ta. Osoby często wymagają pomocy 
psychologa, który raz w tygodniu przychodzi i rozmawia z 
panami.
Reporterzy: Czy jeżeli ktoś ma niepotrzebny sprzet AGD,  
to można oddać dla tych ludzi?
ZK: Można oddać, my też często przynosimy z własnych 
domów np. niepotrzebny czajnik.
Reporterzy: Jak długo ta placówka istnieje?
Kierownik: Od 2002 roku.
Reporterzy: Czy jest tu cisza nocna? W jakich godzinach?
Kierownik: Od 22.00 do 6.00.
Reporterzy: O której godzinie można najpóźniej tu 
przyjść?
Kierownik: Całą noc.
Reporterzy: W jaki sposób doszło do tego, że pan jest 
kierownikiem tego ośrodka ?
Kierownik: Staż w innych placówkach, ukończone studia na 
kierunku praca socjalna.
Reporterzy: Czy jest dla pana to praca czy powołanie?
Kierownik: Ja jestem z wykształcenia informatykiem, 
grafikiem komputerowym, natomiast pochodzę z Olsztyna i 
tam nie było pracy dla informatyka, dlatego przyjechałem do 
Gdańska, gdzie ukończyłem studia kierunkowe pozwalające 
na pracę w takiej placówce. Na początku była to tylko praca, 
z biegiem lat zmieniło się to też w powołanie.
Reporterzy: Co można zrobić, aby było mniej 
przypadków bezdomności? 
ZK: Bezdomne osoby są motywowane do działania, bo jeżeli 
ktoś dostanie wszystko na tacy, no to nie będzie chciał 
pracować. Jeżeli ty byś dostał wszystko, co byś chciał, to 
jeżeli wejdziesz w dorosłość, to nie podejmiesz się pracy, bo 
uznasz, że to jest niepotrzebne, a jeżeli sytuacja zmusi cię do 
utrzymania siebie, a także zrozumiesz, że jeżeli na coś 
zapracujesz, to będziesz miał z tego korzyści, to dopiero jest 
jakaś motywacja dla ciebie.
Reporterzy: Czy są ludzie, którym odpowiada ten styl 
życia?
ZK: Są, a także są tacy, którym to nie odpowiada.
Reporterzy: Czy jeżeli ktoś ma w domu niepotrzebne 
rzeczy: koce, ręczniki, pościel, poduszki, kołdry, to czy 
można je tu przynieść?
ZK: Tak, oczywiście. Bardzo chętnie przyjmiemy, bo 
przychodzą tu ludzie bez niczego. Nawet buty, odzież są 
potrzebne, zdarza się tak, że ludzie przychodzą tu w kapciach 
lub w sandałach, a jest zima. Także bardzo będziemy 
wdzięczni za taką pomoc.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas, do 
widzenia.
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Jeśli Tobie też obcy jest „włanczanizm”, to pewnie wiesz, że mówimy i piszemy

. To nie jest trudne do zapamiętania, a jak pożądane we współczesnym 

świecie pełnym bylejakości. Mówimy i piszemy niepoprawnie, zanika umiejętność poprawnego akcentowania, a przecinki 

odchodzą w zapomnienie. 

News4You wzywa wszystkich, którym nieobcy jest język polski, by stanęli na straży poprawności językowej. 

Wzywamy Was do tropienia i piętnowania błędów w podręcznikach, gazetach, sms-ach, na stronach internetowych 

i na Facebooku.  A przede wszystkim zachęcamy do pięknego mówienia i pisania.

nie 

nie 

 włączam, sweter, 
oryginalny, na pewno i naprawdę

W każdym razie W każdym bądź razie.

Trzy razy z rzędu  Trzy razy pod rząd.
ma fi mu tech

plas

rzeczowniki

piszemy łącznie

Na początek zapamiętaj:

Mate tyka, zyka, zyka, nika i 
tyka- akcentujemy 3. sylabę od końca.

Nieczytanie, niemówienie, nieskakanie, nieczytanie 

to , a rzeczowniki z przeczeniem 

„nie” !
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W poprzednim numerze opisałam dzieje rolek 
w XVIII w. Dziś zajmiemy się wiekiem XIX. Dowiecie 
się m.in.: jak rozwijały się rolki  w latach 1801-1900,  
kto udoskonalił „skeeler'y”, czy były jakieś wypadki 
podobne do tych na balu w 1760 roku (John Joseph 
Merlin :).
W tym wieku znajdziemy już więcej wzmianek 
o rolkach. Rolki rozprzestrzeniły się bowiem w krajach 
europejskich.
W Niemczech, a dokładniej w Berlinie, w roku 1818, 
był nawet występ baletu na rolkach. Domyślam się, że 
akcja działa się zimą. Baletmistrze chcieli koniecznie 
jeździć na łyżwach, ale niestety był problem, bo nie 
można było wyprodukować wtedy lodu i znowu 
przyszła potrzeba, czyli matka wynalazców, i użyto 
do tej sztuki wrotek.

Rok po występie ,,na lodzie'' Francuz 
Patibledin opatentował łyżworolki. Rolki wykonał z 
kawałka drewna i połączył oczywiście ze spodami 
butów. Występowały tam cztery kółka, wykonane z 
miedzi, drewna, bądź kości słoniowej. Umieszczone 
były one w pojedynczej, prostej linii.

W 1823 roku, niejaki Robert John Tyers, 
londyńczyk, opatentował tzw. ”Rolito”, czyli rolki 
wyposażone w 5 kółek. Miały one jednak jeden 
mankament – nie można było nimi skręcać.

Minęło sporo czasu od rozpowszechnienia 
rolek. W 1840 roku koło Berlina barmani w tawernie 
o nazwie 'Corse Halle' obsługiwali swoich klientów na 
rolkach. Miało to sens, ponieważ tawerny miały 
ogromne powierzchnie. Dzięki temu kelnerzy 
oszczędzali siły i szybciej przemieszczali się do 
spragnionych klientów. Obsługa zatem była sprawna i 
szybka, a przy okazji popularyzowano ten sport. Była 
to również niezła reklamy samej tawerny.

Bardzo ważnym i przełomowym rokiem w XIX 
wieku, okazał się rok 1863. James Plimpton ze Stanów 
Zjednoczonych wynalazł wrotki, które miały 
równoległe pary kółek. Było to bardzo użyteczne. 
Z kawałka drewna były zrobione cztery kółka 
i pracowały one na takim gumowym zawieszeniu. 
Największym plusem było w nich to, że łatwo było 
nimi skręcać.
Ostatnią ważna notą XIX wiecznej historii rolek jest 
fakt z 1884 roku, gdy wynaleziono kulkowe łożysko. 
Wrotki było dużo lżejsze, a jazda na nich była prostsza 

Zrolowani wiek XIX
i jeszcze bardziej przyjemna. Jak można się domyślić, 
to jeszcze bardziej wpłynęło na rozprzestrzenieniu tego 
sportu.

I to już wszystkie ważne informacje o rolkach 
w XIX wieku. W następnym numerze dowiecie się 
o nowinkach rolkowych  z XX wieku.

Iga Parkitna
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Trochę historii

Juliusz Słowacki (ur. 4 września 1809 r. 
w Krzemieńcu) (zm. 3 kwietnia 1849 r. w Paryżu) Słowacki 
był polskim poetą, przedstawicielem romantyzmu. Jest 
określany jako jeden z Wieszczów Narodowych.  Obok 
Mickiewicza uznawany powszechnie za największego 
przedstawiciela polskiego romantyzmu.

Utwory Słowackiego, zgodnie z duchem epoki 
i ówczesną sytuacją narodu polskiego, podejmowały istotne 
problemy związane z walką narodowowyzwoleńczą 
i z przeszłością narodu. Jako liryk zasłynął pieśniami 
odwołującymi się do Orientu, źródeł ludowych 
i Słowiańszczyzny. Napisał między innymi wiersze takie 
jak:
Jest autorem lubianej przez uczniów lektury obowiązkowej 
„Balladyna”.

Nie wiem, czy wiecie, ale Słowacki był wytrawnym 
graczem giełdowym, inwestował pieniądze w akcje spółek 
kolejowych. Niektórzy uważają, że to zasługa domieszki 
krwi ormiańskiej, która płynęła w żyłach naszego wieszcza.
Twierdził, że ma niezwykłą pamięć i pamięta nawet moment 
swoich narodzin. Nie był duszą towarzystwa, ale za to w 
szkole szło mu bardzo dobrze. Tego, że kochał Polskę i był w 
stanie oddać za nią wiele, nie trzeba chyba nikomu 
udowadniać. Mimo tego Słowacki nie był ideałem. Nie 
wszyscy wiedzą, że miał wiele przywar - był zarozumiałym 
egoistą, a gdyby urodził się współcześnie to pewnie 
nazwalibyśmy go hejterem.

Słowacki chorował na gruźlicę i aby uśmierzyć ból, 
zażywał opium, które było wówczas przepisywane przez 
lekarzy jako skuteczny środek przeciwbólowy. Z jednej  
ze swych podróży na Wschód, a konkretnie z Bejrutu, 
przywiózł nawet fajkę wodną. Swoje doświadczenia 
i doznania związane z zażywaniem narkotyków opisał 
w powieści poetyckiej „Lambro”. My radzimy, byście nie 
próbowali, nawet gdyby miało to zaowocować sławą 
na miarę Słowackiego. Pamiętajcie, że Juliusz żył krótko, 
a sławę zyskał nie dzięki opium, a raczej dzięki wytrwałości, 
uporowi i niezwykłej inteligencji – ponoć jako ośmiolatek 
czytywał już „Iliadę” i „Odyseję” Homera.

Nigdy się nie ożenił, ale jako młody chłopak zakochał się, 
jak na romantyka przystało, w starszej od siebie mężatce. 
Oczywiście bez wzajemności. Ale ten brak wzajemności  
napędzał Słowackiego jako poetę – powstało wiele pięknych 
wierszy o miłości.

Słowacki był dandysem:

Dandyzm – wyszukana, często przesadna, elegancja 
w sposobie bycia i zachowaniu. Charakteryzuje się 
szczegółową dbałością o strój i nienaganne maniery, 
kurtuazją ,  nonsza lancją ,  ekstrawagancją  i  
dynamizmem. Dandyzm był w środowiskach 
artystycznych XIX wieku wyrazem buntu wobec 
mieszczańskiej rzeczywistości.

Lubił modnie się ubierać, bardzo dbał o siebie, stąd 
podejrzenia niektórych badaczy literatury, że Słowacki 
był homoseksualistą. Są to tylko domysły, ponieważ nie 
ma na to żadnych dowodów w biografii poety.

 Natalia Borkowska kl.7e
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Książka. Niektórzy słysząc to słowo, od razu 
czują się nieprzyjemnie. Myśl o jej przeczytaniu 
sprawia, że wstręt do czytania staje się jeszcze 
większy. Są jednak osoby, które poprzez czytanie 
czerpią radość i wchodząc w historię głównych 
bohaterów książek, zapominają kompletnie o realnym 
świecie. Ten drugi typ ludzi zauważył już z pewnością, 
że utwory literackie posiadają dużo zalet, które 
świetnie na nas wpływają. 
Z wielką chęcią przedstawię kilka niesamowitych cech 
książek osobom, które nie są przekonane do  typu 
rozrywki,  jakim jest czytanie. 
A zatem dlaczego warto czytać książki?

Wyobraźnia to jedna z najbardziej cenionych 
cech charakteru, jaka może być u człowieka. Dzięki 
niej jesteśmy wyjątkowi, bo każdy posiadacz bujnej 
wyobraźni  ma własny sposób myślenia. Czytając 
różnorodne książki, możemy rozwijać ją coraz 
bardziej i dzięki temu jesteśmy w stanie wyobrazić 
sobie to, co jest zapisane w tekście. Pamiętajmy 
również, że wyobraźnia bardzo może się przydać przy 
nauce!

Myślę, że wszyscy są świadomi tej zalety, jaką 
daje czytanie. Zagłębiając się w nieznane nam 
wcześniej gatunki książek, będziemy posiadali 
wszechstronną wiedzę, która z pewnością przyda nam 
się w codziennym życiu.

Podczas dokładnego czytania zauważamy, 
gdzie stoi przecinek albo czy dane słowo powinno się 
pisać przez „rz” czy „ż”. Właśnie dzięki dokładnej 
analizie tekstu  w przyszłości będziemy popełniać o 
wiele mniej błędów np. ortograficznych lub 
interpunkcyjnych. 

Czytając tekst zawarty w książce, w pełni 
skupiamy się na tym, co robimy, przy czym ćwiczymy 
ciągle naszą koncentrację.

1. Pobudzają wyobraźnię.

2. Książki to najlepsze źródło wiedzy.

3. Poprawna pisownia.

4. Skupienie i koncentracja.

5. Pamięć.
Podczas czytania musimy się zmierzyć 

z ogromną ilością nowych informacji, takich jak 
imiona bohaterów czy wydarzenia, które miały miejsce 
w danej książce. Pomaga nam to zrozumieć sytuację 
w późniejszych fragmentach książki. Według badań 
naukowych wiadome jest również, że osoby, które 
czytają regularnie, są mniej podatne na choroby 
z pamięcią w późniejszych latach np. Alzhaimera  lub 
demencję starczą.

Dzięki czytaniu przyswajamy mnóstwo 
nowych słów, szczególnie dzięki literaturze pięknej. 
Posiadając bogate słownictwo, jesteśmy w stanie 
wypowiedzieć się na dany temat z oryginalnością i 
zaciekawić swojego rozmówcę. 

Najważniejszą zaletą czytania jest jednak 
radość, którą możemy czerpać, sięgając po książki. Jest 
ich kolosalna ilość, więc każdy z pewnością może 
znaleźć coś dla siebie. Mimo iż lektury szkolne nie są 
ulubieńcem uczniów i łatwo mogą odpychać od 
czytania czegokolwiek, a trzeba je czytać przez całą 
naszą edukację, to warto zajrzeć do książki takiej, która 
w stu procentach zainteresuje nas swoją ciekawą fabułą 
i będziemy mogli w pełni cieszyć się czytaniem i nie 
wmawiać sobie, że to tylko strata czasu.

Tym właśnie przykładem dobiegliśmy do końca listy. 
Mam nadzieję, że przekonałam was do sięgnięcia po 
książki. 

Olivia Skorek 8 d

6. Zwiększenie zasobów słownictwa.

7. Radość z czytania.
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Przyjrzałam się pomieszczeniu. Złoto z ozdób wręcz kapało na marmurową podłogę. Perły z okolicznych 

wód zdawały się być wszędzie, czy to ozdobnik przy wannie, czy jakiś inny drobiazg. Pewnie zainwestowali dużo 

w łazienkę i napracowali się przy tym. Spojrzałam w dół i przypomniałam sobie, że przecież mam stopy. 

Popatrzyłam więc na nie z zainteresowaniem. W niczym nie przypominały płetw. Tak w zasadzie, to płetwy były 

fajne. Ale stopy są lepsze. Można przecież na nich chodzić! Można zwiedzać wielkie miasta, wędrować po lasach, 

można robić tyle niesamowitych rzeczy. A pod wodą, to co? Ani miast ani niczego. Pustkowie Smugi po prostu. 

Nudy na pudy, nic więcej. I to trzeba jeszcze uważać na kałamarnice, czy też krakreny. Te to urocze, aczkolwiek 

delikatnie zabójcze istotki mierzące zaledwie jakieś 30 metrów. Ach, te wspaniałe ucieczki przed ich macko-

ssawkami za dziecka. Piękne czasy. Nagle poczułam, że woda stała się zimna, a sen jak dobry druh znów powrócił, 

tylko aby objąć mnie swoimi duchowymi odnóżami zmęczenia. Zawołałam więc jakąś dziewczynę i poprosiłam 

ją o coś do wytarcia. Ona pognała do jakiejś szafeczki i wyjęła z niej dwa kawałki materiału. Jeden wyglądał jak 

długa, powłóczysta szata, w której jak się domyśliłam ludzie i demony spali w nocy. Drugi natomiast był tym 

czymś do wytarcia, o które poprosiłam. Wytarłam się więc szybko, założyłam suknię i przeszłam przez drzwi 

i pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam, było duże łóżko z baldachimem. Jak można było się domyślić, jego ramę 

pokrywały złocenia i wszędzie, gdzie się dało były powtykane perły. Nie myśląc już o niczym położyłam się 

na łożu, przykryłam kołdrą i zasnęłam nie myśląc o niczym konkretnym.

Rano obudził mnie radosny szczebiot dobiegający zza masywnych drzwi. Noż do diaska, ile tu jest tych 

drzwi? Ale mniejsza o to, kto tak radośnie nadaje? Wstałam z łóżka, ubrałam kapcioszki leżące przy łóżku. Ktoś 

musiał w nocy zakraść się do pokoju, w którym spałam. Doszłam do drzwi i spojrzałam na łóżko. Było piękne, a w 

świetle wschodzącego słońca perły wyglądały niesamowicie. Uchyliłam delikatnie drzwi i usłyszałam, jak dwie 

dziewczyny, które mnie wczoraj obsłużyły:

– Ta kobieta jest przepiękna. Jej lśniące brązowe włosy z tymi fioletowymi refleksami i zielonymi końcami… 

I te jej piegi na ciele.
 
– Widziałaś jej tatuaże? Ciekawe skąd i czemu je ma? Skąd ona jest? Może jest z Dzikich Wysp?

– Ale ona nie ma dzikiego akcentu. 

– Widziałaś, jak się nasz pan na nią patrzył? Maślane oczka do niej robił! Ostatni raz to chyba tak patrzył na 

Marynę Kowalównę. Ale czemu się dziwimy? Przecie ona ma takie wielkie piersi, że jak się położy, to jest 

kawałek nad ziemią!
 
– Wiadomo, faceci mają swoje instynkty i ich się nie oszuka. – słuchałam tych ploteczek jeszcze przez chwilę. 

Po minucie słuchania dowiedziałam się, że Kalina od rybaka wychodzi za mąż za Marka kowala, a stary Janusz z 

Grażyną i synem Adamem przeprowadzają się do Mickiewiczka tylko i wyłącznie z powodu Kordiena, Aliny i 

Julii Słowickich. Po wsi jednak chodzą plotki, że Adam i Julia po kryjomu spotykają się ze sobą. 

W końcu nie wytrzymałam i pchnęłam z całej siły w te przeklęte, ogromniaste drzwi. Myślałam, że 

otworzą się z łatwością, pamiętałam przecież lekkość, z jaką otworzył te wrota, jednak moja siła podległa 

weryfikacji i okazało się, że jestem straszliwie słaba i wyrżnęłam z całych sił twarzą w te przeklęte, nic nie warte 
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wrociska. Chyba musiałam uderzyć dosyć mocno, bo głosy za drzwiami ucichły, a ja zanim zobaczyłam, kto okazał 

się dość silny, aby otworzyć to to… nah, nawet nie ma odpowiednich słów, żeby to nazwać… chociaż… pic na 

wodę. W każdym razie zanim upadłam na podłogę, zemdlałam. 

Obudziłam się na łóżku, przy mnie siedział Tarian i do tego czułam, jak na moim policzku i czole rpanoszy 

się tępy ból. Podniosłam rękę i dotknęłam policzka. Z zaskoczeniem stwierdziłam, że mam na nim położony 

lodowaty okład. Pojechałam delikatnie wyżej i wymacałam kolejny na czole. Tarian zobaczył, że ocknęłam się już, 

więc uśmiechnął się i powiedział cichym, delikatnym głosem, który sprawił, że przez kark przebiegł przyjemny, 

przyjazny dreszczyk, a tępy, pulsujący ból przestał być taki natarczywy:
– Te drzwi chyba powinny być naoliwione, prawda? Czas samemu się przy nich pobawić. Nigdy nie sądziłem, że 

coś takiego się zdarzy. Chyba zbyt przeceniłaś swoje siły. Wnoszę po ilości lodu, że siniak będzie sążny. Chyba z 

naszej przejażdżki nici – pokręciłam gwałtownie głową, tak mocno, że spadły mi zimnie okłady. Wymamrotałam, 

że wyleczę się sama i już podnosiłam się z łóżka, gdy nagle, gdy byłam w półsiadzie, zakręciło mi się w głowie i nie
zostało mi nic innego, jak położenie się z powrotem. – Irri, powiedz mi, czego potrzebujesz, a ja wyślę po to ludzi 
– zaproponował Tarian, na co ja wyraziłam zgodę, kiwając głową. 
– Potrzebuję kłączy mnichszka, jagód czerwonej ruki i może trochę wody ze strumyka. A, i do tego liście klonu 

niebieskiego.

– Takie coś tutaj rośnie? – na te słowa wybuchłam śmiechem. Chłopak nawet nie wiedział, że to rośnie w jego 

ogródku!

– Oczywiście, że tak! Przy bramie rośnie mnichszek, jagody ruki są w każdym lesie, a klon niebieski rośnie sobie 

spokojnie w twoim ogrodzie. Wyjrzyj przez okno. – Tarian podszedł do okna i wychylił się, żeby coś zobaczyć. – To 

małe drzewko przy rabatce widzisz? To właśnie klon niebieski. Został tak nazwany przez jego intrygujący sok. Jest 

lepki i słodki, a do tego ma niebieskawy odcień. Ponoć dobrze smakuje z plackami i podpłomykami, jednak ja 

osobiście odradzałabym spożywania soków tego drzewa. Są lekko trujące i nadmiar może prowadzić do śmierci. 

Słyszałam, że na kontynencie anielskim rośnie klon, który jest w całości jadalny. Liście smakują słonym karmelem, 

kora jak czekolada, drewno marcepanem, a sok to czysty nektar. A w Królestwie Elfów jest odmiana tego drzewa, 

która jest słona. – właściciel klonu odwrócił się od okna, przysiadł na moim łóżku i powiedział:

– Jesteś taka mądra, tyle wiesz… Gdzie się tego nauczyłaś? Medycy tego świata nie wiedzą tylu rzeczy. Wiesz co? 

Zaintrygowałaś mnie. Jak wyglądają objawy zatrucia sokiem klonu niebieskiego?

– Cóż, każdy reaguje na niego inaczej, ale takie podstawowe, to gorączka i wysypka, jednak po pewnym czasie 

znikają. Około tydzień po wysypce pojawią się na przykład bóle brzucha albo rozwolnienie, które przychodzi z 

odwodnieniem. Zależnie od pacjenta. No a później grób mogiła. A czemu pytasz? – Tarian westchnął głęboko i 

boleśnie. Jego twarz spoważniała, zgarbił się trochę i niechętnie wykrztusił z siebie:

– Miałem siostrę. Młodszą. Ma… Mariia. Gdy zmarła miała ledwo 6 lat. A ja ukończyłem wtedy 10 lat. Mama nie 

żyła od 4 lat. Mariia zmarła od tajemniczej gorączki, którą przed chwilą opisałaś. Ojciec ściągnął najlepszych 

lekarzy z całego kontynentu. Nie chciał stracić jedynej osoby, która przypominała mu żonę a moją matkę. Nikt z 

tych szarlatanów nie wiedział, jak pomóc mojej siostrze. Cóż, mama kochała to drzewo. Posadziła je zaraz po tym 

jak dworek został odnowiony. A tu proszę, okazało się, że przyczyniła się do śmierci swojej córki. Jakby ojciec się 
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dowiedział ściąłby ten klon. – spojrzałam się na niego i spytałam się cicho:

– A ty? Zetniesz go? W końcu przyczynił się do śmierci twojej siostry. A matka… jak umarła? Przepraszam, że 

pytam, ale być może też umarła przez klon i wtedy trzeba będzie się zastanowić nad drzewem… – Tarian 

gwałtownie wstał i podszedł do drzwi.

–Nie! Nie. Mama umarła wskutek komplikacji po ranie. Ugh, powiedziałem za dużo. Dostaniesz wszystko czego 

potrzebujesz, możesz poruszać się po całym dworku, ale proszę, dziś nie wchodź do mojego pokoju i nie 

przeszkadzaj mi. Zostaw mnie w spokoju. Widzimy się jutro na śniadaniu. – Tarian rzucił na pożegnanie i trzasnął 

drzwiami zostawiając mnie samą w komnacie sypialnianej. Westchnęłam głęboko i zamknęłam oczy. Czyżbym 

go uraziła? Mogłam odnowić stare rany. Przecież to bardzo bolesny temat. Jak próbowałam porozmawiać z mamą 

o tacie, ta zawsze milkła, z radosnej syreny stawała się milczącą, smutną, zmęczoną życiem syrenicą. Ten nastrój 

trzymał ją zawsze co najmniej dwa dni. Czy Tarianowi przejdzie szybciej? Czy może nie będzie się do mnie 

odzywał przez tydzień? W zasadzie go nie znam! Ten chłopak przyjął mnie przecież pod swój dach ledwie 

wczoraj, a ja zamiast odwdzięczyć się tylko zadaję mu przykrość. Pewnie mnie wyrzuci z posiadłości. I gdzie ja 

się podzieję? Nie wiem, gdzie jest najbliższe miasto, wieś, nie wiem niczego! Jak ja sobie poradzę? Przecież nie 

wrócę do morza, nie mogę. W sumie, to nawet bym nie chciała. Miałabym z powrotem wrócić do tych problemów, 

które tam zostawiłam? Do Ifteira? Przecież beze mnie będzie mu lepiej. Nie będzie miał wyboru. Będzie musiał 

poślubić Giwei i nie będzie miał niczego do gadania. Przecież nie wyskoczy za mną z wody. Pewnie wszyscy 

pomyślą, że zginęłam gdzieś na powierzchni, że mnie wyrzuciło gdzieś na brzeg i uschłam zapomniana, że zjadło 

mnie tam coś. Bynajmniej uciekłam od życia, które mnie przytłaczało. Gdybym nie opuściła moich bliskich, 

byłabym nieszczęśliwa, a przecież oni chcieliby abym była szczęśliwa. Oni mnie przytłaczali, ale nie mam 

innych. Nie mam żadnej innej rodziny. Zostałam sama. SAMA. Przecież mam zakaz powrotu do domu. Teraz 

moją jedyną rodziną jest Tarian. Mieszkam u niego, tylko on mi pozostał. Ale gdyby mnie nie przyjął? Gdzie bym 

spała, co by jadła? Jak bym zarobiła na życie? Kradnąc? Tylko gdzie i co? Gdzie jest najbliższe miasto, większa 

wieś, targ? Jestem beznadziejna osobą. Nie potrafię okazać wdzięczności. Tarian uratował mnie od śmierci, 

zepsucia moralnego i głodu. Powinnam mu jakoś okazać, że dziękuję, a nie. Nawet dwa dni nie minęły, a ja czuję 

się na jego posiadłości jak w domu! I pozwalam sobie na takie akcje. Darmozjad ze mnie i tyle. Im dłużej tak 

leżałam, tym bardziej senna się robiłam. Moja świadomość powoli wycofywała się do krainy marzeń, gdzie na 

krzakach rosną słoniki, a na chmurkach latają różowe smoki wymiotujące tęczą i gwiazdkami. Nawet nie 

zauważyłam jak popadłam w długi, głęboki i oczyszczający z wszelkich trosk sen.

Obudziłam się jakieś 4 godziny później. Ku mojemu zaskoczeniu, przy moim łóżku siedział Tarian. W ręku 

trzymał dosyć grubą księgę oprawioną w skórę zdartą przemocą z jakiegoś niewinnego zwierzęcia. Oprawka 

skórzana była czerwona i wydawała się delikatna i miękka, a kartki przyklejone do niej były pożółkłe ze starości, 

kruche i dosyć grube. Przez chwilę patrzyłam zza uchylonych powiek z jaką delikatnością Tarian obchodzi się z 

każdą kartką. Przez chwilę byłam w stanie dostrzec tytuł napisany wyzłacanymi literami na grzbiecie. Moce 

magiczne. Klasyfikacja, rasy i inne rytuały magiczne. Na stoliczku, którego wcześniej nie było, stało picie i 

jedzenie, a na samej krawędzi leżał mały kajecik i ołóweczek. Co chwila brał go do ręki i notował coś w nim.

Podniosłam się delikatnie i coś mokrego i ciepłego odkleiło się od mojej głowy. Spojrzałam na to. Czy to był liść 
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brawnika? W tej formie podaje się go raczej na gorączki. Czyżbym się rozchorowała? Tarian uniósł wzrok znad 

książki i powiedział do mnie bez cienia złości czy żalu:

– Witaj, Śpiąca Królewno. Czy dobrze się spało? – chłopak uśmiechnął się szeroko i odłożył książkę na stoliczek.

– Witaj, Książę Z Bajki. Czy przyjechałeś na białym koniu obudzić mnie swym pocałunkiem prawdziwej miłości, 

czym uwolnisz mnie spod władzy okrutnej czarownicy? – odpowiedziałam ogniem na ogień i zaśmialiśmy się w 

głos. Z Ifteirem śmieliśmy się tak samo. Głos w głos. Czy to była prawdziwa miłość? Tarian wziął zeszycik i 

powiedział:

– Jesteś tak tajemnicza, że postanowiłem cię rozgryźć, jednak nie mogę znaleźć niczego wspólnego z istniejącymi 

rasami. Masz szpiczaste uszy, co wskazywałoby na elfich przodków. Karmelowy odcień skóry wskazywałby na 

ciepłe klimaty. Twoje tatuaże mogą być kulturowo powiązane z czczeniem bóstw z Dzikich Wysp, jednak kształtem 

przypominają syrenie tatuaże, jednak to wykluczam, bo syreny swoimi tatuażami się nie dzielą, więc są to tatuaże 

tylko na nich wzorowane, co wskazuje na nadmorskie pochodzenie Ciebie i Twojej rodziny. Nie mylę się? – 

pokręciłam głową, a Tarian wrócił do swojego wywodu – Jesteś wysoka, więc plemię Świń odrzucam. Masz bardzo 

ucywilizowane rysy, co wskazuje na starsze cywilizacje, dawno wymarłe, na przykład Inkazów albo Omnitków. 

Ale! One nie były umieszczone w okolicy mórz! I dlatego nie mogę rozgryźć kim u diaska jesteś. Wydaje się, że już 

jestem tak blisko, już znalazłem rozwiązanie a tu klops. Eh… Kim jesteś? – ostatnie słowa brzmiały tak żałośnie, 

zupełnie jakby żebrał o jedzenie. Tak bardzo chciałam mu powiedzieć, że jestem syreną, ale pamiętałam przecież 

słowa staruchy z plaży. Zostanę przeklęta na wieki, umrę eble ble ble. Jednak żal mi było Tariana. Nie mógł dojść do 

tego kim jestem. Nie byłam przecież elfką, hominae, mutantem, demonem, a o anielicy to już nawet nie wspomnę. 

Tylko, że on też mi nie powiedział kim w zasadzie jest. Wygląda na hominae, bo nie ma szpiczastych uszu i w 

zasadzie niczym szczególnym się nie wyróżnia. W zasadzie mogłabym się go zapytać czym on jest, dlatego więc 

podniosłam głowę do góry, spojrzałam się na niego wymownie i odbiłam jego pytanie:

– A TY? Kim TY jesteś? – Tarian lekko zaczerwienił się, jego wzrok powędrował w stronę podłogi i odchrząknął:

– Czemu ciebie to interesuje? Czy to takie ważne?

– Tak jest takie ważne.

– Powiem, ale ty powiedz mi kim jesteś. – teraz to ja zrobiłam się czerwona jak burak a oczy uciekły gdzieś w bok, 

starając unikać Tariana i jego spojrzenia. Wymamrotałam ciuchutko, sama ledwo się słysząc:

– Nie mogę. Złożyłam przysięgę, że nie zdradzę swojego pochodzenia oraz mojej rasy. Nie mogę. Inaczej spadnie na 

mnie klątwa, okrutna klątwa. Nie chcę umierać, dobrze? Za to ty chyba możesz mi powiedzieć, jeśli nie złożyłeś 

żadnej obietnicy.

Ciąg dalszy nastąpi ....

Fragment opowiadania Ani Nehring  3a



Warto wiedzieć

Częstym problemem w społeczeństwie są 

uzależnienia. Większość dotyczy młodzieży, jednak 

do roś l i  i  s t a r s i  t e ż  t ego  doświadcza j ą .  

Uzależnienia występują pod kilkoma postaciami. Są to 

uzależnienia fizyczne, psychiczne, społeczne 

i fizjologiczne. W tym artykule opiszę wymienię 

i opiszę kilka z nich. Lecz zanim zaczniemy, 

wyjaśnijmy sobie najpierw kilka ważnych terminów:

- Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania 

jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji.

- Nikotyna to organiczny związek chemiczny zawarty 

w liściach tytoniu, z którego wytwarzane są papierosy.

- Narkotyk to potoczna nazwa niektórych substancji 

odurzających działający na ośrodkowy układ 

nerwowy. 

Alkoholizm to zaburzenie polegające 

na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. 

Picie dużej ilości trunków jest spowodowane 

najczęściej przymusem o charakterze psychicznym 

i z czasem staje się coraz bardziej niekontrolowane.

D ł u g o t r w a ł y  a l k o h o l i z m  p r o w a d z i  d o :

- z a b u r z e ń  ż y c i a  r o d z i n n e g o  ( 9 4 % )

-problemów w kontaktach międzyludzkich (84%)

- p r o b l e m ó w  f i n a n s o w y c h  ( 8 2 % )

- p r z e m o c y  w o b e c  b l i s k i c h  ( 5 7 % )

- p r o b l e m ó w  z  p r a w e m  ( 5 1 % )

Przewlekły alkoholizm może doprowadzić również do 

wielu chorób psychicznych; ciężkich schorzeń nerek, 

wątroby, żołądka, serca itd. Zwiększa również 

przestępczość, sprzyja szerzeniu się chorób 

wenerycznych i ujemnie wpływa na potomstwo.

Jednak nie wolno skreślać opcji wyjścia z nałogu. 

Najpopularniejszym stowarzyszeniem walczącym z 

alkoholizmem są AA (Anonimowi Alkoholicy). 

Organizują oni spotkania, podczas których wszyscy- 

jak sama nazwa wskazuje- są anonimowi. Bycie w tym 

„klubie” pomaga nam pozostać trzeźwym jak 

najdłużej oraz wspomóc w tym innych.
Narkomania to określenie zaburzenia odnoszącego się 

do uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 

wpływających negatywnie na działanie mózgu. Cechą 

charakterystyczną nałogu jest przymus zażywania 

coraz to mocniejszych substancji. Mocniejsze 

i częstsze dawki w bardzo krótkim czasie mogą 

doprowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu (co może 

spowodować paraliż, upośledzenie lub inne negatywne 

skutki ) , a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. 

Niestety, skład narkotyków nigdy nie jest taki sam, 

więc lekarze  nie  potraf ią  szybko pomóc 

poszkodowanemu. Dopiero po szeregu badań można 

(niedokładnie oczywiście) określić skład substancji 

i  p o d j ą ć  o d p o w i e d n i e  k r o k i .

Niestety mimo takich konsekwencji, młodzież często 

sięga po narkotyki, co często prowadzi do poważnego 

uzależnienia.

Uzależnienie od gier komputerowych oraz od 

telefonu jest bardzo powszechnym i niebezpiecznym 

zjawiskiem. Dzieci od najmłodszych lat mają dostęp 

do urządzeń elektronicznych i stają się one nieodłączną 

częścią ich życia. Jeśli są tylko narzędziem 

wspomagającym, to w porządku. Często jednak 

wypełniają one każdą wolną chwilę. Najczęściej 

są to gry komputerowe, chaty, blogi, filmiki itd. 

Młodzież bardzo łatwo ulega uzależnieniu od takich 

rozrywek. Poświęca im całą swoją uwagę, zaniedbują 

swoje obowiązki i często zatracając kontakt |

z rzeczywistością. Osoby uzależnione np. od gier 

często bywają agresywne, stanowią zagrożenie dla 

siebie, jak i dla otoczenia. 

Większości uzależnień da się uniknąć, jednak 

trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Jeśli w 

naszym otoczeniu znajduje się osoba, którą 

podejrzewamy o uzależnienie, naszym zadaniem jest 

poinformować kogoś dorosłego lub osobę, która będzie 

potrafiła pomóc. 

Przygotowała  Karolina Murawska z 8 d
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Nie bądź łoś, pij kakao

Zdrowie

Właściwości zdrowotne kakao docenili już 
Majowie i Aztekowie. Napój przyrządzany na bazie 
proszku z nasion owoców kakaowca był przez nich 
nazywany napojem bogów. Kakao ma wartości 
odżywcze i zapobiega wielu chorobom.
 

Kakao to zmielone na proszek nasiona owoców 
kakaowca, drzewa rosnącego dziko w lasach 
równikowych północnej części Ameryki Południowej 
i w Ameryce Środkowej. Kakao znalazło zastosowanie 
w przemyśle spożywczym ze względu na właściwości 
lecznicze.  Ziarna kakao mają liczne wartości 
odżywcze i zawierają dużo witamin oraz zdrowych 
tłuszczów. Jednak co najważniejsze, kakao i inne 
produkty pochodzące z ziarna kakaowego są skarbnicą 
przeciwutleniaczy. Surowe ziarna kakao nie są ani 
palone, ani prażone, a jedynie fermentowane i suszone. 
Ziarna przeznaczone do wytwarzania tradycyjnego 
kakao są poddawane działaniu wysokiej temperatury, 
przez co zachowują mniej wartości odżywczych niż te 
surowe. Jednak mimo to wciąż wykazują wiele 
właściwości zdrowotnych, co udowodniono naukowo.

Kakao wydłuża życie

Badacze z Harvard Medical School na czele 
z profesorem Normanem Hollenbergiem analizowali 
dietę plemienia Kuna z Panamy i odkryli, że jego 
członkowie, którzy spożywają 40 filiżanek kakao 
tygodniowo, rzadko chorują, żyją znaczniej dłużej niż 
inni mieszkańcy Panamy i nie zapadają na demencję.  
W długowieczności plemienia Kuna dużą rolę 
odgrywają także czynniki genetyczne i środowiskowe, 
jednak naukowcy są pewni, że to kakao, które jest 
jedynym napojem spożywanym przez tę społeczność, 
kryje w sobie tajemnicę ich niezwykłej odporności na 
cztery z pięciu najpowszechniejszych schorzeń 
cywilizacji zachodnich : wylew, choroby serca, raka i 
cukrzycę.

Jeśli do tej pory omijałeś kakao, chyba 
powinieneś się z nim zaprzyjaźnić. Jest na pewno 
zdrowsze od sztucznie dosładzanych soków i 
gazowanych napojów. A swoją drogą taki automat 
sprzedający gorące kakao przydałby się w naszej szkole
                                                                                    
                                                      
                                                                                                                                  

Natalia Borkowska  KL. 7E
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