
Niebieska 
Skrzynka

Macie pomysły na naszą ga-
zetkę? A może chcecie, żeby 
pojawił się artykuł na jakiś 
konkretny temat? Piszcie i 

wrzucajcie kartki z pomysłami  
do niebieskiej skrzynki, którą 

znajdziecie w bibliotece.

Podkowa Leśna / Czerwiec 2012Humor

U dentysty:
-Ile kosztuje wyrwanie zęba?
-100 złotych.
-100 złotych za kilka minut pracy?!
-Mogę wyrwać powoli, jeśli pan woli.

Na pierwszej randce dziewczyna mówi 
do chłopaka:
-Opowiedz mi o tym wypadku.
-O jakim wypadku?
-No chyba nie powiesz, że masz
Taką twarz od urodzenia?

Na lekcji nauczycielka pyta:
-Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
-To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy 
tylko zaczyna się rok szkolny.

Mama do syna:
-I czego dowiedziałeś się w szkole?
-Że koledzy dostają większe kieszonko-
we ode mnie!

Jasiu, zaprowadź panów archeologów 
tam, skąd przyniosłeś te stare monety!
-Dzisiaj nie mogę!
-Dlaczego nie?!
-Bo dzisiaj muzeum jest zamknięte!

Ty też...
możesz pomóc!

 
Wszyscy wiemy, że po ulicach włóczą się bez-
domne zwierzęta. Z pewnośnią niejeden z nas 
może powiedzieć, że codziennie widzi psy biega-
jące bez właścicieli. Wszyscy wiemy, jak okrutni 
potrafią być ludzie dla swoich pupili. Wielu z nas 
to porusza, ale nie wie co można z tym zrobić, 
więc szybko o tym zapomina. Jednak problem 
nie znika. Wręcz przeciwnie. 
Jak możemy pomagać zwierzętom?
Często chcemy pomagać, ale nie zawsze wiemy 
jak. Dlatego wymieniliśmy niektóre czynności 
umożliwiające pomoc czworonogom…
Przekazać 1% podatku. W tym będą musieli 
pomóc wam dorośli. Wystarczy wybrać schroni-
sko, któremu chcecie pomóc. 
Podarować jedzenie dla zwierząt. Możemy 
to zrobić na wiele sposobów. Jedna z propozycji  
to np. zbiórka w szkole. Chętni mogą zawieźć je-
dzenie bezpośrednio do schroniska.  
Dokarmienie zwierząt w swojej okolicy
Nie musimy od razu wykarmić psy i koty z całego 
miasta. Wystarczy, że podkarmimy jakiegoś chu-
dego kota lub psa.
Ogłoszenia i zgłoszenia. Kiedy widzimy za-
gubione zwierzę wałęsające się po ulicy warto 
się nim zaopiekować i powiesić ogłoszenie. Tak 
samo jest, gdy widzimy źle tratowane zwierzę – 
należy zgłosić, to na policję.
Weź mnie do domu. Zamiast szukać w interne-
cie ogłoszeń o zwierzętach do oddania, pojedź 
najpierw z rodzicami do schroniska. Przygarnię-
ty pupil będzie Ci naprawdę bardzo wdzięczny za 
to, co dla niego zrobisz.
Wolontariat: Nie masz zbyt dobrej sytuacji fi-
nansowej? Rodzice nie zgadzają się na zwierząt-
ko w domu? Nie przekreśla Cię to. Żeby pomagać 
wystarczą dobre chęci i zgoda rodziców. Wokół 
nas jest bardzo dużo schronisk dla zwierząt (co 
świadczy, że są one potrzebne).  Jeżeli kochasz 
zwierzęta i chciałbyś wspomagać te, którym się 
nie poszczęściło w życiu, możesz zapisać się na 
wolontariat do któregoś z nich. Najbardziej „po-
szukiwane” są osoby, które ukończyły 16 lat. Je-
żeli jesteś młodszy, możesz zadzwonić, zapytać 
o to, jak mógłbyś pomóc. Na pewno nie zosta-
niesz odrzucony, ponieważ tam potrzebna jest 
każda para (nawet bardzo młodych) rąk. 

Julia Kacała, Martyna Szczepanik

Od jakiegoś czasu zaczynam 

czuć się pisarzem...

rozmowa z Wojciechem Widłakiem NA WALIZKACH

Egzotyczna podróż po Azji

Temat numeru

Wegetarianizm - prawda i mity 

Psychotest

Czy jesteś pewny siebie?

Okiem ucznia cudzoziemskiegoSzkoła na Ukrainie
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Od Redakcji

Oddajemy do Waszych rąk nr 2 naszej 
gazetki szkolnej „Szkolny Rock”. W tym 
numerze zachęcamy Was w szczególny 
sposób do lektury artykułów na temat we-
getarianizmu i zdrowego sposobu odży-
wiania. W końcu mamy miesiąc czerwiec, 
a skoro czerwiec to wiadomo, że już tuż, 
tuż wakacje. Z kolei z wakacjami wiążą 
się  wyjazdy i  plaża, a tu przyda się dobra 
forma, której z całą pewnością pomoże 
zdrowy sposób odżywiania się. 
Dla miłośników podróży polecamy artykuł 
dotyczący  Azji  – co warto zobaczyć, zjeść 
będąc w Chinach, Kambodży i Japonii. 
Nie zabrakło też kącika z dobrą książką. 
Wszystkim naszym czytelnikom życzy-
my dobrej lektury i do zobaczenia po 
wakacjach.
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O nas, czyli uczniowie pod lupą

Chcemy poznawać gusta uczniów naszej szkoły. 
Z tego powodu przeprowadzamy ankiety doty-
czące Waszych zainteresowań. Tym razem za-
daliśmy pytania dotyczące: ulubionego rodzaju 
książki, ulubionego przedmiotu oraz ulubionej 
formy spędzania wolnego czasu. A oto Wasze 
odpowiedzi.

Ulubiony przedmiot w szkole:
1. Wychowanie fizyczne – 38 osób
2. Matematyka - 25
3. Chemia - 21
4. Angielski - 18
5. Geografia - 11
6. Polski - 10
7. Godzina  wychowawcza i biologia - po 8 osób
8. Fizyka - 6
9. Historia i niemiecki - po 5 osób
10. Plastyka, Religia - po 3 osoby
11. Technika, WOS - po 1 osobie

Ulubiony rodzaj książki:
1. Fantasy – 35 osób
2. Przygodowa - 34
3. Kryminalna - 11
4. Romantyczna, Sience - fiction - po 9 osób
5. Horror - 7
6. Obyczajowa - 6
7. Historyczne - 4
8. Komedia, Powieść - po 2 osoby
9. Dramat, Biograficzna, Detektywistyczna - po 1 
osobie

Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu:
1. Znajomi – 34 osób
2. Komputer - 28
3. Książki - 19
4. Muzyka, Piłka nożna - po 10 osób
5. Rower, Sport - po 8 osób
6. Oglądanie filmów, TV i Radio - po 7 osób
7. Miasto - 5
8.Jeździectwo - 4
9. Deskorolka, Playstation - po 3 osoby
10. Rysowanie –  2 osoby

Kartka z Kalendarza 
Czerwiec/Lipiec/Sierpień
1 czerwca
Międzynarodowy Dzień Dziecka
W Polsce Dzień Dziecka obchodzo-
ny jest od 1952 roku. Z tej okazji w 
wielu polskich szkołach obchodzo-
ny jest dzień sportu. Celem tego 
święta jest promowanie działań 
na rzecz rozwoju dzieci na całym 
świecie.

2 czerwca - Dzień Bez Krawata
Dzień bez Krawata to nieformalne 
święto, które pozwala wszystkim 
pracownikom muszącym nosić 
krawat jako część ich obowiązko-
wego ubioru do pracy, odstąpić od 
tej reguły. 

9 czerwca - Dzień Przyjaciela
Nie wiadomo skąd pochodzi to 
święto, ale korzystając z tego świę-
ta możemy podziękować wszystkim 
nasz przyjaciołom.

15 czerwca – Dzień Wiatru
Ten dzień ma promować wiatr jako 
źródło odnawialnej i czystej energii.

21 czerwca –Święto Muzyki,
Światowy Dzień Deskorolki
Święto muzyki ma zachęcać muzy-
ków do wyrażania się w miejscach 
publicznych. Tego dnia są organizo-
wane różne darmowe koncerty.
A z okazji dnia deskorolki organi-
zowane są wszelkiego rodzaju kon-
kursy, imprezy i atrakcje związane z 
jazdą na desce. 

24 czerwca – Dzień Przytulania
Przytulanie jest korzystne na 
zdrowie jak sądzą naukowcy, więc 
wszyscy możecie się przytulać . 
Organizowane są różne imprezy i 
koncerty z okazji dnia przytulania.  

1 lipca – Dzień Psa 
Dzień psa jest okazją by zastanowić 
się nad tym jak psy są traktowane 
w naszym społeczeństwie. Dzień 
ten powstał również na część psów 
pracujących w ratownictwie.
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W.W – Nie. Myślę, że nie będę pisał dla 
dorosłych, chociaż z tego, co wiem, nawet 
„Pan Kuleczka” podoba się dorosłym. 
To znaczy, dorośli znajdują tam coś dla 
siebie, może trochę co innego niż dzieci. 
Dla mnie to też jest odkrycie i dar, że te 
książki, które piszę, mogą być odczytywa-
ne przez małe dzieci, ciut większe dzieci i 
przez dorosłych. Każdy może tam znaleźć 
„coś”. Tak naprawdę debiutowałem w 
1984 roku opowiadaniem dla dorosłych 
„Łowcą jeleni”. Potem miałem długą prze-
rwę, około 14 lat, po której rozpoczęła się 
przygoda z „Panem Kuleczką”. 

Jaka jest według Pana recepta na to, aby 
stać się dobrym pisarzem?

W.W - Pisać prawdę. Jestem przekonany, 
że jeśli się pisze prawdę, tak jak się ją 
rozumie, jak potrafi się ją przekazać, to 
się pisze rzeczy dobre, takie które przycią-
gają, które się chce czytać. Gdy pisałem 
pierwsze opowiadania o „Panu Kuleczce”, 
byłem przekonany, że piszę rzeczy oczy-
wiste, i jeśli zachoruję, to koleżanka, która 
zastąpi mnie w pracy, napisze za mnie 
kolejne opowiadanie. Dopiero ktoś mnie 
wyprowadził z błędu, że to nie jest tak. 
Przyjmowałem to z pewnym niedowie-
rzaniem. Teraz chyba rozumiem, na czym 
to polega. Pisałem to, co udawało mi się 
zobaczyć jako prawdę o występujących w 
nich osobach: o dzieciach pod przykrywką 
zwierzaków i o rodzicach pod przykrywką 
Pana Kuleczki. Jeżeli czytelnik znajdował 
w tym coś, co go przyciągało, to widocz-
nie dlatego, że to jest prawda. Znakomity 
pisarz Józef Mackiewicz napisał, że tylko 
prawda jest ciekawa. On tworzył bardzo 
poważne książki, dla dorosłych, ale ja się 
z nim głęboko zgadzam. Tylko prawda jest 
ciekawa. 

Czy zdradzi Pan czytelnikom szkolnej 
gazetki tajniki zawodu pisarza?
W.W. Tajniki... Mogę trochę opowiedzieć, 
w jaki sposób piszę. Wiem, że moi koledzy 
po piórze często obserwują i słuchają, 
co się wokół dzieje, a gdy usłyszą jakąś 
wymianę zdań, która jest ciekawa albo 
zabawna, to ją zapisują. Nigdy tego nie 
robiłem i żałuję trochę, bo moje dzieci są 
już duże, a małe dzieci są zawsze inspiru-
jące. Bardzo inspirujące są też ilustracje. 
Tak naprawdę jednak inspiracją może 
być wszystko. Mówiąc nieco konkretniej: 
wystarczy spojrzeć na coś od trochę innej 
strony albo zadać trochę przekręcone 
pytanie… Na przykład zamiast „do czego 
służy…?” zapytać: „do czego nie słu-
ży…?”. Od tego zaczęły się „nieporadniki” 
- seria dość zwariowanych książek. Wyda-
wało mi się, że te szalone teksty nigdy nie 
będą książkami, a jednak się spodobały. 
Oczywiście oprócz tego, co nazywamy 
pomysłem, ważny jest sposób pisania. Są 
dwa sposoby pisania - przynajmniej takie 
jest moje doświadczenie. Oba są inspiru-
jące, oba są ciekawe Jeden z nich przypo-
mina przejście przez labirynt: wychodzę i 
wiem, dokąd chcę dojść, znam cel, wiem, 
jak się cała opowieść skończy. Chodzi 
wtedy o to, żeby znaleźć drogę od punktu 
wyjścia do punktu dojścia. Drugi sposób 
pisania jest taki, że wiem, gdzie jestem 
i idę,  ale wcale nie wiem, dokąd dojdę. 
Bardzo lubię ten sposób, bo przypomina 
wyprawę w nieznane. 

Jak wygląda proces tworzenia książki? Ma 
Pan swoje miejsce, w którym Pan pisze, 
czy nie ma to dla Pana znaczenia?

W.W. - Bardzo wdzięczny jestem temu, kto 
wynalazł laptop, bo dzięki temu można pi-
sać wszędzie. Lubię pisać leżąc na łóżku. 
Dużą część „Dwóch serc anioła” pisałem 
na działce, siedząc na werandzie, patrząc 
i słuchając śpiewu ptaków i jak coś tam 
sobie chrzęści w trawie. 

2 lipca –Światowy Dzień UFO
Dzień UFO jest obchodzony co roku w dniu 
upamiętniającym katastrofę UFO w Roswell w 
1947 roku. 

4 lipca –Święto Hot-Doga, Światowy Dzień 
Mleka, 4 lipca to także święto Niepodległości 
w USA, jednak podczas obchodów święta w 
pewnym roku, Amerykanie urządzili zawody w 
jedzeniu hot-dogów na czas. A jeśli chodzi o 
dzień Mleka to nawet w Polsce urządzane są 
imprezy i konkursy z okazji tego dnia. W ko-
ściołach można spotkać msze w intencji osób 
zajmujących się mleczarstwem. 

19 lipca – Dzień Czerwonego Kapturka
Mimo, że w Internecie jest dużo informacji na 
temat dnia Czerwonego Kapturka, to i tak nie 
jest nigdzie wyjaśnione jak i dlaczego powstał 
ten dzień. Czerwony Kapturek to bohater wielu 
baśni i filmów oraz dla dzieci –ulubiona postać 
baśniowa. Więc pewnie dzień Czerwonego 
Kapturka powstał dla dzieci.

6 sierpnia –Dzień Musztardy
Musztarda jest jednym z najpopularniejszych 
dodatków kulinarnych. Ma swoje strony 
internetowe, muzeum, fankluby oraz nie małe 
grono wielbicieli. Istnieje blisko 4 tysiące jej 
rodzajów i smaków. 

12 sierpnia –Międzynarodowy Dzień Młodzieży
To święto zostało ustanowione 17 grudnia 1999 
roku przez ONZ. Jego  celem tego  jest uaktyw-
nienie młodzieży i zachęcanie jej do działań na 
rzecz lokalnej społeczności. 

18 sierpnia –Dzień Latarni Morskiej
Latarnie morskie były przez wiele lat jedynym 
znakiem w nocy dla marynarzy odbywających 
wieczorem morskie podróże. Z okazji tego dnia 
można zwiedzić wiele latarni za darmo, organi-
zowane są konkursy i festiwale.

31 sierpnia –Dzień Blogów
Dzień Blogów został stworzony dla blogerów, 
by mogli poznawać blogerów z innych krajów 
i innych kręgów zainteresowań. Tego dnia 
blogerzy polecają swoim czytelnikom 5 innych 
blogów. Tym sposobem każdy może odkryć 
nowe i nieznane nam dotychczas blogi. 

Zuzia Iwanejko

Zawód pisarz
„ Od jakiegoś czasu zaczynam czuć się 
pisarzem…” – rozmowa z Wojciechem 
Widłakiem autorem „ Pana Kuleczki”.

W naszej  gazetce szkolnej przybliżamy 
Wam  różne zawody. W tym numerze 
rozmawiamy z pisarzem Wojciechem 
Widłakiem - autorem „ Pana Kuleczki”.

Jeśli ktoś się Pana pyta o zawód, co Pan 
odpowiada?

W. W - Odpowiadam redaktor, bo to jest 
ten zawód, który wykonuję właściwie 
przez całe moje życie zawodowe. 

Czy czuje się Pan pisarzem?

W.W - Od jakiegoś czasu zaczynam się 
czuć pisarzem. Tyle osób mi mówi, że 
jestem pisarzem, że zaczynam w to 
wierzyć, ale dla mnie pisarz to słowo 
bardzo poważne i bardzo piękne. Myślę, 
że chciałbym być pisarzem. Jeżeli rzeczy-
wiście się nim staję, to jest to dla mnie 
niesamowite. Łatwiej jest mi powiedzieć, 
że jestem autorem książek dla dzieci, a 
trudniej – że pisarzem. 

Debiutował Pan jako autor opowiadań dla 
dzieci w miesięczniku „Dziecko” w 1998r. 
Czy uważa Pan to wydarzenie za począ-
tek swojej kariery pisarskiej?

W.W - Kariera to słowo, które niezbyt do-
brze mi się kojarzy – z jakimiś szczebelka-
mi. Nazwałbym to raczej tak, że był to dla 
mnie początek przygody pisarskiej. Choć 
wtedy oczywiście nie miałem pojęcia, że 
tak będzie. 

Książki, które Pan napisał, są przezna-
czone w większości dla młodszych dzieci. 
Myślę, że „Dwa serca anioła” jest książką 
dla trochę starszych. Czy myślał Pan 
o książce przeznaczonej dla dorosłego 
czytelnika?



Dobra forma 
na wakacje? 
Czemu nie!
Wakacje to czas, kiedy szczególnie 
ważny jest dla nas dobry wygląd. 
Chcemy pochwalić się płaskim brzu-
chem, świetną formą. Jest to możli-
we, o ile odpowiednio  wcześniej o to 
zadbamy. Oto kilka naszych wskazó-
wek.

Pływanie, bieganie, jazda na rolkach 
czy gry zespołowe, to typowe sporty 
uprawiane podczas wakacji, na świe-
żym powietrzu. 

Zatem, jak nie powstydzić się przed 
przyjaciółmi? To nie taka prosta spra-
wa, jakby nam się wydawało.  Należy 
ćwiczyć systematycznie! Nie chodzi o 
to,  aby ćwiczyć np. raz w tygodniu, 
ale bardzo intensywnie. Trzeba ćwi-
czyć systematycznie, najlepiej co-
dziennie np. po 45 minut.

Jakie ćwiczenia pomogą nam utrzy-
mać dobrą formę? Systematyczne! 
Na początku nie za ciężkie. Np. Trzy 
serie po dwadzieścia brzuszków. Po-
tem czas ćwiczeń należy sobie wydłu-
żać. 

Czy wystarczy zacząć ćwiczyć tydzień 
przed wyznaczonym terminem? Nie. 
Takie ćwiczenia należy zacząć dużo 
wcześniej, ponieważ może i nabierze-
my trochę formy, ale szybko będzie-
my się męczyć. 

Czy jedzenie fast – food w niczym nie 
przeszkadza? Nie należy jeść fast – 
food. Należy się zdrowo odżywiać! 
Jeść dużo owoców, warzyw oraz pić 
dużo wody. Pamiętaj, człowiek do 17 
roku życia powinien wypijać dziennie 
ponad 1,4 litra wody. Czekolady nie 
należy sobie odmawiać, ale jeść w 
małych ilościach (do 8 kostek dzien-
nie), ponieważ posiada ona wartości 
energetyczne. 
Jednym ze sportów poprawiającym 
sylwetkę jest pływanie. To bardzo faj-
na dyscyplina sportu. Można się zre-
laksować, ale też zmęczyć, poprzez 
co wyrabiamy sobie mięśnie i utrzy-
mujemy kondycję. Niektórzy ludzie, 
szczególnie panie, pływają po to, by 
schudnąć, inni pływają np. bo mają 
krzywy kręgosłup. 
Naprawdę zachęcam do pływania. To 
sama przyjemność.

Wiecie, już co pomoże  Wam utrzy-
mać dobrą formę. Możecie podzielić 
się swoimi doświadczeniami np. ja-
kie ćwiczenia  pomagają w zdobyciu 
lepszej  formy, wrzucając informację 
do niebieskiej skrzynki w kopercie z 
dopiskiem Dobra Forma. Najciekaw-
sze opublikujemy!

Trzymamy kciuki!!!
Ola Redecka
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Czy ma Pan swojego ulubionego pisarza?

-W.W. - Bardzo długo zazdrościłem pisa-
rzom, którzy potrafią pisać grube książki, 
bo sam tego nie umiem. Moją najgrubszą 
książką są „Dwa serca anioła”. Pisałem 
ją trzy lata, a nie ma nawet stu stron. 
Nie mam ulubionego pisarza, natomiast 
mam swoją książkę, która była dla mnie 
bardzo ważna. W dzieciństwie na niej 
nauczyłem się czytać. I teraz niedawno 
znowu do niej zajrzałem i bardzo mnie 
poruszyła. Ta książka jest dla mnie jako 
pisarza wzorcem. Znacie ją na pewno.

Baśnie Andersena?

W.W. – Nie. To coś prostszego, jeżeli tak 
można powiedzieć.

Kubuś Puchatek?

W.W. - Tak. Brawo! Kubuś Puchatek. 
Absolutnie mistrzostwo świata, nie znam 
lepszej książki dla dzieci. Jest mi bardzo 
bliska, jeśli chodzi o sposób pokazywania
charakterów postaci. Także ich słabości, 
bo przecież każdy z bohaterów ma jakąś 
cechę charakteru, która jest trudna. 
Można by ją piętnować albo wyśmiewać, 
a tymczasem wszyscy są przedstawieni 
z sympatią… Choć nawet tam się mówi 
„miś o bardzo małym rozumku”. Pamię-
tam, że gdy ją czytałem, oburzałem się: 
„Dlaczego tak się mówi o tym misiu? On 
przecież nie ma bardzo małego rozum-
ku! Jeśli miał nieprzyjemną przygodę z 
pszczołami albo utknął u Królika, to prze-
cież dlatego, że lubi miód”. Tak, to jest dla 
mnie bardzo ważna książka.

Co Pan sądzi o cytacie Johana W. Goethe-
go: „Ten, kto nie spodziewa się milionów 
czytelników, nie powinien zabierać się do 
pisania”?

W.W. – Trudno polemizować z wielkim 
poetą, ale w tym absolutnie się z nim nie 
zgadzam. Mam zupełnie inne doświad-
czenie. Kiedy zaczynałem pisać, napraw-
dę nie spodziewałem się, że po dziesięciu 
latach będę autorem kilkunastu książek. 
Dużo spotykam się z czytelnikami, głów-
nie z dziećmi, ale także z dorosłymi, np. 
z rodzicami w czasie Targów Książki, czy 
z paniami w bibliotekach, i słyszę wiele 
dobrych słów o tym, co piszę. Dla mnie to 
wszystko jest prezentem. A przecież nie 
siadałem z „biznes-planem”, założeniem, 
że będzie Pan Kuleczka i książki o Panu 
Kuleczce się sprzedadzą w tysiącach eg-
zemplarzy. Dla mnie to jest niesamowite.

Pracuje Pan obecnie nad jakąś książką?

W.W. - Tak. To znaczy jest kilka książek 
w różnym stadium. Szósty „Pan Kulecz-
ka” powędrował do drukarni, do drugiej 
książeczki o Wesołym Ryjku powstają 
ilustracje, druga część „Sekretnego życia 
Krasnali w Wielkich Kapeluszach” jest 
napisana w połowie, ale ten stan trwa od 
roku i druga połowa nie chce się napisać. 
Pierwszą część tej książki napisałem za-
ledwie przez dwa wieczory, więc pewnie 
żebym nie był za bardzo zarozumiały, to 
mi tutaj Pan Bóg pokazuje, że nie ja tu 
rządzę. Mam też pewną książkę, którą 
bardzo bym chciał napisać, a która będzie 
(jeżeli będzie) dla trochę starszych dzieci. 
Pomysł dostałem w prezencie od jednego 
z moich wydawców. Bardzo mnie ten 
pomysł pociągnął. Od dłuższego czasu 
zbieram do niej materiały, bo ta książka 
tego wymaga, ale wciąż nie mogę jakoś 
jej ruszyć. Mam nadzieję, że powrócą w 
książce nieporadni naukowcy – profesor 
Kurzawka i adiunkt Kwas. Paweł Pawlak, 
autor ilustracji, bardzo mnie do tego na-
mawia. Mamy już trochę dobrych mate-
riałów. Zobaczymy. Kto wie, co się jeszcze 
pojawi, jeśli tylko będzie czas? 

Rozmawiały: Zuzia Iwanejko, Gabrysia 
Lasota



urządzania domu oraz kalendarz chiński. Stwo-
rzyli także wiele instrumentów m.in. Gu Zheng 
(chińska cytra), Er Hu (instrument smyczkowy 
o dwóch strunach). Kuchnia chińska jest bardzo 
różnorodna. Podstawą są ryż i makarony. Chiń-
skie restauracje można znaleźć na całym świe-
cie i na pewno nie zabraknie w nich zupy Won 
Ton, Dim Sum (pierożki), kaczki po pekińsku i 
kurczaka Gong Bao z orzechami. Stolicą Chin 
jest Pekin. Pekin jest nowoczesnym miastem, 
ale wśród wysokich drapaczy chmur wciąż moż-
na tam znaleźć hutongi, czyli zespół połączo-
nych ze sobą parterowych budynków. Większość 
chińskich miast także jest trochę nowoczesna 
i trochę tradycyjna. Ważne miejsca, które trzeba 
zwiedzić w Pekinie to Zakazane Miasto, plac Tia-
n’anmen, Świątynia Nieba, Pałac Letni, Park Olim-
pijski, Pachnące Wzgórza oraz budowle tradycyjne 
czyli hutongi i siheyuan. W całych Chinach trzeba 
zobaczyć Wielki Mur Chiński, Grobowce Dynastii 
Ming, Terakotową Armię oraz pola ryżowe i góry. 
W zimie warto odwiedzić Harbin, w którym rzeź-
bione są piękne lodowe rzeźby. Również w Chi-
nach warto odwiedzić m.in. Szanghaj, Hong Kong 
i Sanya. 

Szanghaj jest największym miastem w Chinach 
położonym nad rzeką Jangcy. Jest centrum 
handlowym i finansowym Chin. Hong Kong to 
jest oddzielne państwo, ale można zaliczyć je 
do Chin. Znajduje się tam Uniwersytet Chiński i 
siedziba Bank of China. Ciekawostką jest to, że 
Hong Kong jest pierwszym krajem na świecie, 
który może pochwalić się dwupiętrowymi tram-
wajami. Sanya natomiast leży na wyspie. Znaj-
dują się tam piękne plaże, luksusowe hotele i 
wiele zabytków. Jednak Chiny skrywają wiele 
pięknych miast i miasteczek, dlatego warto tam 
pojechać nawet kilka razy.

Zuzia Iwanejko

Rozwijamy swoje
umiejętności recytatorskie
Okazuje się, że poezja ma również swoich 
amatorów. Dowodem na to są warsztaty recy-
tatorskie, które organizuje Muzeum im. Anny i 
Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.
Tegoroczne warsztaty  odbyły się 19 kwietnia 
2012 r. Przygotowywały one uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum do XII edycji konkursu 
recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza.
Ze szkoły wyruszyliśmy siedmioosobową gru-
pą pod opieką pani Anny Paszko o godzinie 
9:30. Na miejscu podzieliliśmy się na dwie 
grupy: gimnazjum i szkołę podstawową. Do 
gimnazjum w pierwszej kolejności przyszedł 
pan Maciej Wyczański. Pokazał nam jakie ćwi-
czenia robić, aby rozluźnić się przed występem 
oraz jak zrobić dobre pierwsze wrażenie.
Po krótkiej przerwie, w trakcie której każdy 
mógł poczęstować się ciastkiem i kawą lub 
herbatą, przyszła do nas pani Agata Meilute, 
i pracowała z nami na wybranych przez nas 
wierszach, nad prawidłową interpretacją wier-
sza, jego recytacją. Podzieliła się z nami swoją 
wiedzą. Wszystko odbywało się w bardzo przy-
jemnej atmosferze, a instruktorzy robili co mo-
gli, abyśmy wynieśli z tych lekcji jak najwięcej, 
bo odkrycie swojej pasji to jedno, a rozwijanie 
jej to drugie. 

Jula Kacała

Szkolny Rock 9

W poprzednim wydaniu gazetki pisałam o kra-
jach europejskich. Tym razem wybierzemy 
się w egzotyczną podróż po Azji. Odwiedzimy 
Kambodżę, Japonię i Chiny. Dowiecie się m.in., 
co warto zobaczyć będąc w Chinach, komu za-
wdzięczamy ikebanę, co to są hutongi,  a także, 
gdzie jadają smażoną tarantulę. 

Kambodża położona jest w południowo-
-wschodniej Azji. Jest wciąż mało znanym pań-
stwem, jednak jest to niezwykłe miejsce pełne 
ruin świątyń. Egzotyczna kuchnia Kambodży 
tzw. Khmerska pełna jest potraw ryżowych. 
Kuchnia Khmerska jest mieszanką smaków 
Tajlandii, Wietnamu, Chin oraz Indii. Najważ-
niejszym posiłkiem dnia są wszelkiego rodza-
ju zupy. Składnikami zup może być wszystko 
m.in. bambus, banany, ślimaki, owoce morza. 
Za deser w Kambodży uznaje się przede wszyst-
kim owoce oraz naleśniki nadziewane farszem 
kokosowym lub jajkiem wymieszanym z cu-
krem. W niektórych regionach Kambodży moż-
na zjeść coś naprawdę innego, np. smażoną 
tarantulę. W Kambodży warto zwiedzić Angkor 
Wat czyli miasto-świątynię. Jest ono najwięk-
szą budowlą sakralną na świecie. Trzeba także 
odwiedzić Ta Prom klasztor, w który wdziera się 
dżungla. Ściany Ta Prohmu oplecione są korze-
niami. Będąc w Kambodży musicie odwiedzić 
także Park Narodowy Virachey. Znajduje się tam 
wiele wiosek mniejszości etnicznych w Kambo-
dży oraz dżungle. Jest jednym z ważniejszych 
obszarów chronionych w południowo-wschod-
niej Azji.

Japonia jest Położona na wschodnich wybrze-
żach. Azji Na japońską kulturę duży wpływ 
miały Chiny i Korea. Dzięki państwu Kwitną-
cej Wiśni mamy origami, suiseki czyli sztukę 
artystycznego komponowania kamieni, pielę-
gnowanie drzewek bonsai, sztukę układania 
kwiatów tzw. ikebana oraz mangi. Podstawą 
japońskiej kuchni jest ryż, jak w wielu azjatyc-
kich państwach. Pod wpływem buddyzmu od 
X do XIX wieku obowiązywał zakaz spożywania 
mięsa, stąd też w kuchni japońskiej są popular-
ne potrawy z ryb i owoców morza. Tak powstało 
sushi, saskimi czy tempura. Do codziennych 
potraw zalicza się zupę miso, tofu z dodatkami, 
ryż i często różne makarony. Japonia jest także 
państwem, w którym powstały różnego rodza-
ju sztuki walki m.in. karate, walki sumo, judo, 
jujutsu lub inaczej jujitsu oraz aikido. Stolica 

Japonii, czyli Tokio jest bardzo nowoczesna. 
Można tam znaleźć dużo wieżowców oraz pałac 
cesarski. Kioto to miasto znajdujące się na wy-
spie Honsiu. Jest miastem wartym odwiedze-
nia, znajdziemy tam naturalne krajobrazy Ja-
ponii, pagody, świątynie oraz nowocześniejszą 
architekturę. Kioto jest uważane za kulturalne 
centrum Japonii. Kolejne miasto znajdujące 
się na wyspie Honsiu to Nara. Tutejsze zabytki 
wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Nara 
było pierwszą stolicą Japonii, a teraz jest waż-
nym ośrodkiem klasztornym. Znajduje się tu 
dużo świątyń i parków. 

Chińska Republika Ludowa inaczej Chiny leżą 
we wschodniej Azji. Chińczycy swoje państwo 
nazwali Państwem Środka, natomiast angiel-
ska nazwa China to inaczej porcelana, która 
była produkowana w Chinach. Chiny były jedną 
z pierwszych cywilizacji. Chińczycy wynaleźli 
proch strzelniczy, kompas, jedwab, porcelanę, 
papier oraz jako pierwsi zaczęli drukować. Kul-
tura chińska znana jest dobrze na całym świe-
cie. W Chinach wymyślili Feng Shui czyli sztukę
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Dzięki prawidłowemu odżywianiu jeste-
śmy zdrowsi, odporniejsi,  żyjemy dłużej, 
a także nie chorujemy na różne choroby 
takie jak np.  cukrzyca.
Warto  znać pułapki żywieniowe, bo np. 
jedzenie jogurtów owocowych wcale nie 
oznacza, że dobrze się odżywiamy, a także 
dobrze wiedzieć, która kuchnia jest naj-
zdrowsza i dlaczego. 

Racjonalne żywienie
Jedzenie jest ważnym elementem życia. 
Dlatego warto pamiętać, że musimy jeść 
racjonalnie, czyli  inaczej rozsądnie. Po-
winniśmy się tak odżywiać by zachować 
zdrowie, siłę i energię. Prawidłowe ży-
wienie jest szczególnie ważne dla dzieci i 
młodzieży, nie tylko dlatego, że się rozwi-
jają i rosną, ale także dlatego, że  zapew-
nia im to niezakłócony rozwój fizyczny i 
intelektualny. Racjonale żywienie ozna-
cza, ze musimy spożywać takie jedzenie 
i w takich ilościach, by pokrywały nasze 
dzienne zapotrzebowanie na energię oraz 
wszystkie składniki odżywcze. 

Składniki odżywcze
Najważniejszymi składnikami odżyw-
czymi są: białko, cukry (węglowodany), 
tłuszcze, witaminy i sole mineralne. Biał-
ko jest niezwykle ważne ponieważ orga-
nizm używa go jako budulca np. mięśni 
i kości. Białkiem jest również keratyna, z 
której zbudowane są nasze włosy. Białko 
znajdziemy w produktach zwierzęcych, 
takich jak: mięso, ryby, owoce morza, jaja, 
mleko i przetwory mleczne. Cukry, czyli 
węglowodany są podstawowym źródłem 
energii. Monosacharydy (np. glukoza i 
fruktoza) występują w owocach, miodzie 
i niektórych warzywach. Polisacharydy 
(skrobie) znajdziemy w mące, ziarnach 
zbóż, popcornie oraz w ziemniakach. Po-
lisacharydem jest także błonnik, który nie 
dostarcza nam energii, ale jest bardzo 
ważny, ponieważ pomaga nam usuwać 
resztki pokarmowe i szkodliwe produkty 

przemiany materii. Tkanka tłuszczowa 
to miejsce, w którym gromadzimy zapa-
sy energii. Jeśli jemy za dużo, nadmiar 
przekształcany jest w tkankę tłuszczową 
przez co tyjemy. Lecz tłuszcze także są 
niezbędne dla prawidłowego funkcjono-
wania organizmu. Są doskonałym źró-
dłem energii, nośnikiem witamin A, D, E, 
K i kwasów tłuszczowych. Trzeba jednak 
uważać, bo nadmiar tłuszczu jest przy-
czyną otyłości, cukrzycy i chorób układu 
krążenia. 

Witaminy 
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 
to witaminy A (na piękną skórę, włosy i 
paznokcie), D (na mocne kości), E (dla 
zachowania młodości) i K (żeby rany się 
dobrze goiły). Witaminę A znajdziemy w 
rybach, jajach, wątróbce i serach oraz w 
pomarańczowych warzywach, owocach i 
grzybach. Niedobór witaminy A skutkuje 
kurzą ślepotą i problemami dermatolo-
gicznymi. Witaminę D zawierają produkty 
pochodzenia zwierzęcego. Witamina D 
jest szczególnie ważna dla niemowląt, bo 
jej niedobór skutkuje krzywicą. Witamina 
E występuje w nasionach, orzechach, ma-
śle orzechowym, olejach roślinnych, płat-
kach zbożowych i w rybach. Witamina E 
obniża poziom cholesterolu, poprawia 
wygląd skóry i chroni przed chorobami 
cywilizacyjnymi. Witamina K pomaga 
krzepnięciu krwi i wpływa na to by kości 
się szybciej zrastały. Jej źródłem są ole-
je roślinne i zielone warzywa liściaste. 
Jeśli chodzi o witaminy rozpuszczalne w 
wodzie to są to witaminy B1, B2, B5, B6, 
B11, B12, PP, H, C i P. Witaminy C to są je-
dyne witaminy, które trzeba spożywać na 
surowo, są bardzo wrażliwe na działanie 
ciepła. Witamina C podnosi odporność 
organizmu, a jej niedobór jest przyczyną  
m.in. owrzodzenia dziąsła i krwawiących 
śluzówek. Dużo witaminy C znajdziemy 
m.in. w czarnych porzeczkach, truskaw-
kach, kiwi i kiszonej kapuście. 
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Z wizytą w redakcji gazety
Na spotkaniach kółka dziennikarskiego pozna-
jemy różne gatunki dziennikarskie, piszemy 
artykuły dotyczące spraw nam bliskich. Aby 
poznać kulisy zawodu dziennikarza wybieramy 
się do redakcji. 

Dziś jest 25 kwietnia 2012 rok. Właśnie wybie-
ramy się z panią Iwoną Grabowską – Gralak do 
redakcji gazety „Fakt”. Jedziemy kolejką WKD do 
Warszawy o 9.50 , a następnie autobusem na uli-
cę Taśmową. Wchodzimy do dużego, nowocze-
snego biurowca i czekamy na naszą przewod-
niczkę – panią Martynę Operacz. Pani Martyna 
pojawia się  i po chwili jedziemy wspólnie windą 
do newsroom’u – pomieszczenia pracy dzienni-
karskiej. 
Przewodniczka wręcza nam kserokopię szpiglu 
dzisiejszego wydania dziennika. Zaczyna nam 
wyjaśniać dziennikarski żargon (np.  short, kupa) 
. Następnie zabiera nas do sali konferencyjnej, 
gdzie właśnie odbywa się kolegium redakcyjne 
(jesteśmy mile przywitani przez naczelnego ga-
zety), nie przeszkadzamy długo w twórczej pracy 
i idziemy dalej. Teraz przewodniczka pokazuje 
nam pracę infografika, która polega na dostoso-
wywaniu materiału zdjęciowego do treści artyku-
łu. Oglądamy na ekranie różne symulacje. 
Dowiaduję się, że praca w dzienniku jest bardzo 
stresująca. Materiały do gazety trzeba zdobyć i 
przygotować tego samego dnia! Wymaga to in-
tensywnej pracy. Z pewnością jest to profesja 
dla ludzi lubiących adrenalinę, którym nie prze-
szkadza praca pod presją czasu. Ja osobiście nie 
chciałabym pracować w dzienniku… Bardzo po-
dobała mi się ta wycieczka.

Martyna Szczepanik

Terminy, które warto znać: 
Newsroom – pomieszczenie, w którym pracu-
ją dziennikarze
Szpigiel – układ tematów, kolumn w gazecie; 
schemat wydania gazety
Short – krótki tekst bez zdjęcia
Kolegium redakcyjne – spotkanie dziennika-
rzy w celu m.in. ustalenia tematów najbliższe-
go numeru gazety
Infografika – symulacja 3D stosowana w sy-
tuacji, kiedy nie ma zdjęcia, żeby zobrazować 
czytelnikom np. trajektoria lotu samolotu w 
czasie katastrofy. 

Podkowa Leśna jest miejscem o bardzo cie-
kawej i bogatej historii. Dlatego warto ją przy-
bliżyć. Dziś w naszej wędrówce dotarliśmy do 
jednego  z ciekawszych, moim zdaniem, zakąt-
ków naszego miasta. Mam na myśli zbieg ulic 
Parkowej, Bluszczowej i Kwiatowej.  Stoi tam 
otoczona zielenią figura Matki Bożej. Na coko-
le widnieje napis: „Dla upamiętnienia założe-
nia miasta ogrodu Podkowa Leśna 1925 roku”. 
Figurę ufundowali  Stanisław Lilpop, S.A Siła 
i Światło, Bank Związku Spółek Zarobkowych 
i EKD.  Ustawiono ją w miejscu wmurowania 
kamienia węgielnego Podkowy Leśnej. Au-
torką rzeźby jest Aurelia Jaworska, chociaż w 
tej chwili na cokole można odczytać już tylko 
nazwisko rzeźbiarki. Posąg jest koloru białego 
i przedstawia młodą, skromną dziewczynę o 
bardzo ładnej twarzy. Artystka  zadbała o mnó-
stwo detali w postaci Matki Bożej m.in. fałdy 
płaszcza Marii, układ rąk, czy też twarz Boga-
rodzicy. 

Martyna Szczepanik

Zdrowe odżywianie to bardzo ważny element życia. 
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Relacje z wyjazdów… Szlakami
Podkowy Leśnej…

ZDROWE ODŻYWIANIE



Obalić mity
Istnieje wiele mitów na temat wegetaria-
nizmu, jednak tak naprawdę jedyną jego
wadą jest to, że... jest tak mało popularny.  
Oto niektóre z najbardziej popularnych
stereotypów:

Mięso jest zdrowe 
Nie dość, że mięso samo w sobie nie 
jest zdrowe (spożywanie go doprowadza 
do wielu różnych chorób), ludzie karmią 
zwierzęta paszami uprzednio zmodyfiko-
wanymi genetycznie, oraz sami podają im 
różne antybiotyki itp.  przez co ludzie spo-
żywający mięso bardzo często chorują. 

Dieta wegetariańska jest przyczy-
ną niedoborów białka 
Wszystkie białka (roślinne i zwierzęce) 
składają się z aminokwasów. Z 22 ami-
nokwasów potrzebnych człowiekowi, 
jego organizm nie potrafi sam wytworzyć 
ośmiu (aminokwasy egzogenne). Oprócz 
jajek i mleka nie odkryto produktów, któ-
re posiadałyby znaczną ilość wszystkich 8 
aminokwasów. Również mięso nie stano-
wi wyjątku od tej reguły, to znaczy, że nie 
ważne, czy jesz mięso, czy nie - możesz 
mieć niedobory białka. Złotym środkiem 
jest jedzenie pokarmów urozmaiconych 
(w jednym posiłku powinny być różne ro-
dzaje pokarmu, uzupełniające się nawza-
jem). Wbrew pozorom nie jest to trudne, a 
dla wielu ludzi - wręcz naturalne. 

Człowiek jest fizycznie przystoso-
wany do jedzenia mięsa
Prawdą jest to, że człowiek jest w stanie 
spożywać mięso, ale nie znaczy to wcale, 
że jest to dla niego naturalne. Tak samo 
jak świnie, chociaż są wszystkożerne, w 
środowisku naturalnym żywią się tylko 
pokarmem roślinnym, człowiek natural-
nie przystosowany jest do diety wegeta-
riańskiej. Nie wiadomo dlaczego człowiek 

pierwszy raz pożywił się mięsem. Grecki 
filozof Plutarch (również był wegetaria-
ninem) napisał: „Co do mnie, to ciekaw 
jestem, jaki stan umysłu i uczuć mógł po-
siadać ten człowiek, który pierwszy ska-
ził swoje usta krwią i pozwolił, aby wargi 
jego dotknęły ciała zamordowanej istoty; 
kim był ten, który rozłożył na swoim stole 
okaleczone, martwe ciało i domagał się 
codziennie świeżego pokarmu z tego, co 
niedawno było istotą, obdarzoną wrażli-
wością, ruchem, głosem”. Najlepiej udo-
wodnić nieprzystosowanie człowieka do 
spożywania mięsa, porównując go do 
drapieżników:

1. Zęby drapieżników: siekacze - słabo 
rozwinięte, trzonowe - ostre, długie spi-
czaste. Zęby ludzi i orangutanów (zwie-
rząt owocożernych): siekacze - dobrze 
rozwinięte, trzonowce - płaskie, przysto-
sowane do rozgniatania i rozcierania po-
karmu.
2. Ślina drapieżników: skład potrzebny do 
trawienia białka zwierzęcego. Ślina ludzi 
i innych roślinożerców: przystosowana do 
trawienia skrobi i cukrów złożonych.
3. Kończyny drapieżników: mają twarde, 
ostre pazury, służące do zabijania i roz-
dzierania mięsa. Ręce ludzi i zwierząt ży-
wiących się owocami: zaopatrzone są w 
długie, ruchliwe palce przystosowane do     
zrywania owoców.

Ponadto wątroba roślinożerców (w tym lu-
dzi) jest zdolna do usuwania z organizmu 
jedynie niewielkiej ilości kwasu moczo-
wego, kiedy wątroba drapieżników jest 
w stanie wyeliminować 10 - 15 razy wię-
cej tej substancji, a przewód pokarmowy 
człowieka jest czterokrotnie dłuższy od 
przewodu pokarmowego drapieżników 
, co umożliwia mu trawienie pokarmów 
roślinnych, które ulegają procesom roz-
kładu znacznie później niż mięso, które 
spożywane przez człowieka gnije w prze-
wodzie pokarmowym.
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Produkty light
Wraz z modą na odchudzanie wykreowa-
ne zostały produkty light (ang. lekki) lub 
slim (ang. szczupły). Produkty light za-
wierają mniej kalorii niż ich normalne 
odpowiedniki. Jednak zwykły cukier za-
stępują innymi środkami słodzącymi (np. 
słodziki), które mogą być nawet 500 razy 
słodsze od zwykłego cukru! Słodziki mają 
nieprzyswajalne związki chemiczne i są 
tak niekaloryczne, że przechodzą przez 
nasz układ trawienny prawie nietknięte. 

Pułapki żywieniowe
Wielu rzeczy powinniśmy unikać, np. jo-
gurtów owocowych, często mają dużo 
cukru, barwników i aromatów, lepiej 
kupić jogurt naturalny i zmiksować ze 
świeżymi lub mrożonymi owocami. 
Płatki śniadaniowe także są bardzo nie-
zdrowe. Szczególnie te zmieniające ko-
lor mleka. Zawierają wiele cukru, a jeśli 
chodzi o pełne ziarno to w dosyć małych 
ilościach, są bardzo przetworzone, więc 
lepiej sięgnąć po musli lub płatki owsia-
ne czy zbożowe. Jeśli chodzi o soki, to są 
dosyć zdrowe, zawierają trochę witamin i 
mikroelementów, nektary są bardziej roz-
cieńczone wodą i mogą zawierać więcej 
cukru, natomiast napoje owocowe często 
nie mają nic wspólnego z owocami. 

Otyłość szkodzi
Świat z jednej strony głoduje, a z drugiej 
tyje. W 2015 roku co dziesiąty mieszka-
niec Ziemi będzie otyły, a co trzeci będzie 
miał nadwagę. Obecnie najwięcej oty-
łych osób i osób z nadwagą jest w USA. 
Według wyliczeń FAO w latach 2003 – 
2005 przeciętny Amerykanim zjadał 3830 
kcal. Przez otyłość powstają różne cho-
roby takie jak: miażdżyca, nadciśnienie, 
cukrzyca,  choroba niedokrwienia serca 
a nawet próchnica. 

Najzdrowsza kuchnia
Za najzdrowszą kuchnię uważa się kuch-
nię śródziemnomorską. Kuchnia ta wy-
dłuża życie, a odżywiający się nią Włosi, 
Grecy, Francuzi i Bułgarzy rzadziej zapa-
dają na choroby nowotworowe, wieńco-
we i cukrzycę. Oczywiście w każdym kraju 
w strefie śródziemnomorskiej inaczej się 
gotuje, ale te kuchnie mają kilka wspól-
nych cech, m.in. używanie dużej ilości 
warzyw (w tym strączkowych), owoców, 
oliwy z oliwek, produktów i przetworów 
zbożowych, ryb i owoców morza. Mniej 
zaś jedzą mięsa, a sól zastępują wszelkie-
go rodzaju ziołami i przyprawami.

Zuzia Iwanejko

Wegetarianizm - prawda
i mity

Krąży błędna opinia, że wegetarianizm 
jest niezdrowy. Chciałabym was przeko-
nać, że jest wręcz odwrotnie. 

Sławni wegetarianie
Było i jest wielu sławnych, i uczonych we-
getarian. Wśród nich filozofowie tacy jak: 
Sokrates, Platon, czy Pitagoras, a także 
inni wielcy, np. Leonardo da Vinci, Izaak 
Newton, Benjamin Franklin, a nawet Al-
bert Einstein, który twierdził, że: „Nic nie 
przyniesie większej korzyści ludzkiemu 
zdrowiu oraz nie zwiększy szans na prze-
trwanie życia na Ziemi w tak dużym stop-
niu, jak ewolucja w kierunku diety wege-
tariańskiej”. Również w naszych czasach 
znani ludzie popierają życie bez spożywa-
nia produktów mięsnych. Między innymi:  
Brad Pitt, Kate Bush, Penelope Cruz, Ca-
meron Diaz i wielu innych.
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Zdrowe odżywianie...

temat numeru



Zbliżają się wakacje. Każdy z nas będzie miał 
dużo wolnego czasu do zagospodarowania. 
Dlatego chciałabym Wam polecić książki 
dwóch autorów - Terrego Pratchetta i 
Andrzeja Sapkowskiego. Są to dwa długie 
zbiory książek, z którymi na pewno nie 
będziecie się nudzić. Jedną z wspólnych 
cech obu pozycji jest to, że można 
przerwać czytanie po skończeniu jednej 
z książek i zacząć następną po upływie 
czasu, nie tracąc wątku.
 
Bardzo chciałabym polecić Wam serię 
Terrego Pratchetta o Świecie Dysku. 
Dla mnie genialność jego książek polega 
na tym, że co drugie zdanie nadaje się do 
tego, żeby je zacytować. Każda z lektur z tej 
serii jest przezabawna. Autor przedstawia 
nam abstrakcyjny świat, w którym wszystko 
jest możliwe i namacalne. Największym 
atutem są według mnie zabawne dialogi:
„- Nie, chodzi mi o... o to, czym są bogowie... 
w jaki sposób powstali... takie sprawy - 
wyjaśnił Brutha, usiłując opanować styl 
konwersacji barmana. - Bogowie nie lubią 
takich spraw. Zdarzają się tutaj, kiedy ktoś 
wypił o parę za dużo: kosmiczne spekulacje o 
tym, czy bogowie naprawdę istnieją. A zaraz 
przez dach uderza błyskawica z przyczepioną 
karteczką „Tak, istniejemy” i para ymiących 
sandałów. Zostaje. Takie sprawy odbierają 
cały urok rozważaniom metafizycznym.”), 
i porównania („Rincewind przestąpił 
ostrożnie nad marszową kolumną. 
Bibliotekarz ją przeskoczył. Bagaż naturalnie 
ruszył za nimi z dźwiękiem jakby ktoś 
stepował na worku chrupek.” stosowane 
przez Pratchetta we wszystkich książkach.
 
Poniższy cytat jest wstępem do jednej 
z części serii pt. „Blask fantastyczny”. 
 
„Słońce wschodziło powoli, jakby nie było 
pewne, czy w ogóle warto się wysilać. 
Nad Dyskiem wstawał kolejny dzień... ale 
wstawał niezwykle wolno. Oto dlaczego: 

Kiedy światło napotyka silne pole magiczne, 
traci wszelki zapał. Zwalnia natychmiast. A 
nad Światem Dysku magia była deprymująco 
silna, co oznaczało, że delikatny żółty blask 
płynął nad śpiącą krainą niczym łagodna 
pieszczota kochanka albo też, jak wolą 
niektórzy, jak złocisty syrop. Przystawał, 
by wypełnić doliny. Piętrzył się na górskich 
łańcuchach. Dotarł do Cori Celesti, 
dziesięciomilowej iglicy z szarego kamienia 
i zielonego lodu, która znaczyła oś Dysku i 
była mieszkaniem bogów. Wtedy spiętrzył 
się wielkimi zwałami, by runąć w pejzaż 
na dole niby ogromne leniwe tsunami, 
bezgłośne jak aksamit. Takiego widoku nie 
można obejrzeć na żadnym innym świecie. 
Oczywiście żaden inny świat w drodze przez 
gwiezdną nieskończoność nie spoczywa na 
grzbietach czterech słoni, które z kolei stoją 
na skorupie gigantycznego żółwia. Imię 
Jego – lub Jej, według opinii innej szkoły 
filozoficznej - brzmiało A’Tuin, ale nie odegra 
On - czy też Ona, co być może - głównej 
roli w opisywanych tu wypadkach. Jednak 
kluczem do zrozumienia Dysku jest fakt, że 
On - lub Ona - tam jest, niżej niż kopalnie, 
muł dna morskiego i fałszywe skamieliny, 
podrzucone przez Stwórcę, który nie miał 
nic lepszego do roboty niż denerwować  
archeologów i podsuwać im głupie pomysły. 
Wielki A’Tuin, żółw gwiazd, ze skorupą 
oszronioną zamrożonym metanem, 
poznaczoną kraterami meteorów, zasypaną 
pyłem asteroidów... Wielki A’Tuin z oczami 
jak pradawne morza i mózgiem rozmiarów 
kontynentu, w którym myśli suną niby 
lśniące lodowce... Wielki A’Tuin o powolnych 
mrocznych płetwach i skorupie polerowanej 
gwiazdami, pod brzemieniem Dysku 
płynący przez galaktyczną noc... Wielki jak 
światy. Stary jak Czas. Cierpliwy jak cegła.” 
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Diety wegetariańskiej nie powinny 
przestrzegać dzieci i kobiety w ciąży 
Dieta wegetariańska nie szkodzi nikomu. 
Chory czy zdrowy, mężczyzna czy kobie-
ta, dorosły czy dziecko - może przestrze-
gać diety wegetariańskiej nie obawiając 
się tego, że będzie to złe w skutkach, a 
nawet przeciwnie. Kobieta w ciąży nie 
powinna gwałtownie zmieniać swojego 
sposobu odżywiania, nieważne czy jest 
wegetarianką czy nie, jednak nawet wte-
dy można dokonać nieznacznych zmian 
żywieniowych. Polega to przede wszyst-
kim na jedzeniu większej ilości surowych 
warzyw i owoców. Nie jest to pod żadnym 
względem niezdrowe, wręcz przeciwnie.  
Nie ma powodu, żeby podawać mięso 
dziecku, które zaczyna jeść. Jak już wcze-
śniej napisałam - nie jest to ani natural-
ne, ani potrzebne. Dzieci, które dorastają 
na diecie wegetariańskiej nie różnią się 
od rówieśników, którzy jedzą mięso ni-
czym oprócz tego, że rzadziej chorują.

Wegetarianie są bardziej podatni 
na choroby
Kolejny nie uzasadniony stereotyp. Jest 
nawet przeciwnie. Ludzie nie spożywają-
cy mięsa są w mniejszym stopniu nara-
żeni na choroby cywilizacyjne. Każdy wie 
przecież ile kosztowały ludzkość choroby 
typu świńska czy ptasia grypa. Ponadto 
witaminy zawarte w roślinach wspoma-
gają odporność.

Mięso daje nam więcej energii niż wa-
rzywa
Mięso tak naprawdę nie dodaje nam 
energii, ponieważ nasz organizm więcej 
jej zużywa do przetrawienia mięsa i pozy-
skania z niego energii. Jest to cecha nie 
tylko mięsa, ale także niektórych roślin. 
Najwięcej energii pozyskać możemy z po-
karmów takich jak: zboża, kasze oraz ryż.

Inne zalety

Istnieje także wiele innych zalet prze-
strzegania diety wegetariańskiej.

Zwierzęta nie cierpią 
Niewielu z nas, rozkoszując się smakiem 
kotleta schabowego, myśli o tym, że jesz-
cze nie tak dawno to, co jemy żyło i we-
soło chrumkało wśród swojej rodziny, a 
następnie zostało w dość niehumanitar-
ny sposób zamienione w pożywienie.

Wegetarianie nie przykładają się 
do głodu na świecie swoją dietą w 
przeciwieństwie do osób, które je-
dzą mięso
Ponad 90% żywności na ziemi pochłania-
ją zwierzęta hodowlane. Ludzi jest coraz
więcej, a jedzenia mniej, ponieważ popyt 
na mięso jest bardzo duży. Gdyby wśród 
ludzi panowała dieta wegetariańska, nie 
byłoby problemu głodu.

Jula Kacała

Okiem ucznia cudzoziemskiego

Szkoła na Ukrainie
Chodziłam do szkoły na Ukrainie. To była naj-
starsza szkoła w moim mieście. Miała 60 lat. 
Uczęszczali do niej moi rodzice. Była mniej 
więcej tej wielkości co szkoła w Podkowie.  
Dzieci w polskiej szkole bardzo przypominają 
mi moich kolegów i koleżanki z Ukrainy. Na-
uczyciele też są podobni. W szkole w Podkowie 
mile zaskoczyło mnie to, że jest tu świetlica dla 
małych dzieci, stołówka i sklepik. Na Ukrainie 
zajęcia plastyczne są oddzielnie dla chłopców 
i dziewcząt. Dziewczynki np. uczą się robić na 
drutach, a chłopcy mają zajęcia praktyczne np. 
stolarstwo. W Podkowie lekcje plastyki i techni-
ki wyglądają inaczej. Bardziej podoba mi się w 
Polsce. Bardzo chciałabym poznać lepiej język 
polski, żeby komunikować się z kolegami i na-
uczycielami. 

Krysthina
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Wegetarianizm - prawda
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Warto przeczytać.



Najlepsza recenzja kwiecień 2012, I 
miejsce w ogólnopolskim konkursie - na 
najlepszą recenzję - zorganizowanym 
przez Instytut Książki 

Dyskusyjny Klub Książki poleca:
Juliusz Verne – „20 000 mil podmorskiej 
żeglugi”

Przez kilka lat na morzach i oceanach pojawiał 
się tajemniczy „potwór”, którego wszyscy się 
bali. Jego obecność zrobiła na wszystkich 
duże wrażenie. Pojawiły się różne hipotezy 
na wytłumaczenie owego zjawiska. Ludzie 
myśleli m.in., że to gigantyczny wieloryb. 
Postanowiono odnaleźć owego „potwora”. W 
tym celu utworzono specjalną grupę naukową. 
Wśród uczestników ekspedycji znaleźli się: 
francuski profesor Piotr Aronnax, jego lokaj 
Conseil oraz harpunnik Ned Land. Niestety, 
w trakcie pogoni za dziwną zjawą, wypadli za 
burtę. Wydawało się, że nie ma już dla nich 
ratunku, gdyż załoga z powodu zamieszania 
na pokładzie  nie zauważyła ich zniknięcia. Dla 
naszych bohaterów fatalny upadek okazuje 
się początkiem fascynującej przygody. Budzą 
się… w kajucie niezwykłej łodzi podwodnej 
zwanej „Nautiliusem”, której kapitanem jest  
tajemniczy Nemo …

Autor pisał tę książkę w drugiej połowie XIX 
wieku,  kiedy nieznane były jeszcze nowoczesne 
urządzenia pozwalające odkryć podwodny 
świat. Miał zatem bardzo trudne zadanie, aby za 
pomocą swojego warsztatu pracy i wyobraźni 
przekazać czytelnikowi z niezwykłą precyzją 
wymyślony świat, którego istnienia mógł się 
tylko domyślać. Nie bez powodu nazywają 
Verne´a prekursorem literatury science fiction, 
bo udało mu się stworzyć naprawdę wspaniały 
podwodny krajobraz. 

Polecam tę książkę tym, których interesują 
podróże i przygoda. Mnie bardzo podobała się  
ta podwodna podróż. Wspaniała książka dla 
miłośników klasyki.

Polecam!
Martyna Szczepanik

DKK w Podkowie Leśnej

,,Most do Therabithii’’

Marzyliście kiedyś o tym, aby mieć 
własne królestwo, przenieść się do niego 
i zapomnieć o całej rzeczywistości? Jeśli  
tak, to ta książka jest dla Was. Dzięki 
niej przeniesiecie się do krainy zwanej 
Therabithią, którą stworzyli Jess i   Leslie, 
poznacie jak to jest mieć własne królestwo.
Pierwsze spotkanie Jessa i Leslie nie 
wróżyło, aby ich dalsza znajomość miała 
przekształcić się w  wielką przyjaźń. Stało 
się jednak inaczej. Ich przyjaźń kwitła z 
każdym dniem. Oboje chodząc do szkoły, na 
początku ukrywali ją przed rówieśnikami, 
ale potem przyznali się, że są przyjaciółmi. 
Od tej pory mieli ksywkę „małżeństwo”. 
Niestety ich przyjaźń zerwie coś strasznego, 
czego nikt z Was nie chciałby w przyjaźni. 
Wydarzył się wypadek … 
Co stanie się z Leslie? Jak Jess zareaguje 
na wypadek swojej najlepszej przyjaciółki? 
Co zrobi?
 Wszystkiego dowiecie się jak przeczytacie 
tę książkę.

PS. Serdecznie Was zachęcam do prze-
czytania tej książki. Ja  czytałam ją z dużym 
zainteresowaniem i napięciem, co stanie się 
dalej!

 Karolina Michalak 6a J
DKK w Podkowie Leśnej
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Saga o Wiedźminie
Andrzej Sapkowski 
 
 
Saga o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego 
to jedne z moich ulubionych książek. Dzięki 
barwnym i dokładnym opisom bohaterów, 
możemy każdego z nich dokładnie poznać 
nie tylko jako jedną z postaci, ale jakby 
każdy był prawdziwym człowiekiem. Cały 
czas poznajemy ich coraz dokładniej, 
z czasem możemy przewidzieć ich za-
chowania i reakcje, chociaż nieraz mogą 
nas również zaskoczyć. Przywiązujemy się 
do nich i przeżywamy, gdy dzieje się im 
coś złego. Gdy spotka ich coś śmiesznego 
lub szczęśliwego, jesteśmy weseli razem 
z nimi. Dotyczy to nie tylko bohaterów 
pierwszoplanowych, ale każdej z postaci 
pojawiającej się w lekturze, nawet tych, 
z którymi stykamy się na chwilę. Bardzo 
ciekawa fabuła sprawia, że nie chce się, 
aby przygody bohaterów się skończyły. 
Poniższy cytat rozpoczyna pierwszą część 
sagi pt. „Krew elfów”.
 
„Zaprawdę powiadam wam, oto nadchodzi 
wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. 
Nadchodzi Czas Białego Zimna i Białego 
Światła, Czas Szaleństwa i Czas Pogardy, 
Tedd Deireadh, Czas Końca. Świat umrze 
wśród mrozu, a odrodzi się wraz z nowym 
słońcem. Odrodzi się ze Starszej Krwi, z 
Hen Ichaer, z zasianego ziarna. Ziarna, 
które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie 
płomieniem. Ess’tuath esse! Tak będzie! 
Wypatrujcie znaków! Jakie to będą znaki, 
rzeknę wam - wprzód spłynie ziemia krwią 
Aen Seidhe, Krwią Elfów... „ 

Julia Kacała

„Dziadek i niedźwiadek”
Łukasz Wierzbicki

Czy wyobrażacie sobie, że niedźwiedź 
może być żołnierzem? A właśnie, że 
może! Opowiada o tym oparta na faktach 
książka „Dziadek i niedźwiadek” Łukasza 
Wierzbickiego.

Akcja dzieje się w czasie II wojny światowej, 
kiedy to w azjatyckiej części ówczesnego 
ZSRR tworzyła się polska armia. Pewnego 
dnia podczas jazdy po syryjskiej pustyni 
grupa żołnierzy spostrzegła samotnego 
chłopca z workiem. Po krótkiej rozmowie 
Polacy kupili od niego tajemniczy pakunek, 
w którym był ... niedźwiadek. Nazwali 
go Wojtek. Miś błyskawicznie stał się 
ulubieńcem całej jednostki. Gdy żołnierze 
dostali wiadomość o wyjeździe do Włoch, 
pojawił się kłopot – co zrobić z Wojtkiem? 
Wpadli na niesamowity pomysł, żeby 
dać mu hełm i mundur, i zrobić z niego 
„szeregowego Wojtka”.
Czy miś przeżył wojnę? Jeśli interesuje 
Was, co działo się z Wojtkiem w armii, jeśli 
chcecie poznać jego przygody, najlepiej 
przekonajcie się sami, czytając książkę.
Cała opowieść  jest niesamowita, tym 
bardziej, że wydarzyła się naprawdę. 
Niedawno krążyły pogłoski, że Wojtek 
ma mieć nawet swój pomnik. Jeśli 
lubicie przygodę i zabawne sytuacje, to 
przeczytajcie tę książkę.

Dominika Zalewska 5a
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Warto przeczytać Dyskusyjny klub książki poleca....



Moje hobby... jazda na rolkach
– dobry sposób na spędzenie 
wolnego czasu

Jazda na rolkach to bardzo prosta dyscyplina 
sportu i jednocześnie dobry sposób na 
aktywne spędzenie wolnego czasu. Jeździć 
na rolkach może i duży, i mały. Zazwyczaj 
do jazdy codziennej używa się rolek jedno-
śladowych, a do jazdy wyczynowej rolek 
dwuśladowych. Od umiejętności i rodzaju 
jazdy zależy wybór  odpowiedniego sprzętu. 
Należy kupić rolki dobrej marki, ponieważ 
wybór złych może zniechęcić do dalszej 
jazdy. Rolki powinny mieć wygodny but i 
ela styczne (kauczukowe) kółka. 

Jeśli jesteś samoukiem oto kilka wska-
zówek, które powinieneś wykorzystać przy 
nauce jazdy na rolkach:

• Przez kilka dni pochodź w rolkach po 
domu lub asfalcie. Próbuj przyjmować 
przy tym odpowiednią postawę. Lekko 
ugięte kolana i tułów przechylony lekko 
w przód. Ciężar ciała powinien być 
przeniesiony do przodu, co chroni przed 
upadkiem na plecy.

• Po przećwiczeniu postawy zacznij się 
odpychać. Ustaw stopy tak by tworzyły 
literę T. Jedną nogą się odepchnij, a drugą 
dostaw. Spróbuj wykonać te ćwiczenie 
kilka razy.

• Musisz zawsze pamiętać, że długie 
i wyczerpujące ćwiczenia czynią cię 
mistrzem, a także modelują sylwetkę 
i sprzyjają rozwojowi wszystkich grup 
mięśni. Jest to bardzo dobra forma 
wypoczynku, spalania kalorii czy spotkania 
z przyjaciółmi.

Jeśli będziesz systematycznie ćwiczył 
jazdę na rolkach w przyszłości na pewno 
zostaniesz mistrzem.

Ola Redecka

„Igrzyska śmierci”
reż. Gary Ross

Od niedawna  w kinach możemy oglądać 
ekranizację kolejnej powieści dla młodzieży. 
„Igrzyska śmierci” są pierwszą częścią 
bestsellerowej trylogii Suzanne Collins. 
Wyreżyserowania filmu podjął się Gary Ross.
Akcja filmu toczy się w przyszłości. Stany 
Zjednoczone nie istnieją, ich miejsce zajęło 
Panem. Jest ono podzielone na dwanaście 
dystryktów. Co roku, Kapitol organizuje 
Głodowe Igrzyska. Są one karą za bunt 
ludności przeciwko władzy. Z każdego 
dystryktu wybierana jest dwójka trybunów – 
chłopak i  dziewczyna, w wieku od dwunastu 
do osiemnastu lat, którzy wezmą udział w 
walce na śmierć i życie. Wygrać może tylko 
jedno z nich… Główna bohaterka, Katniss, 
bierze udział w widowisku. Zgłosiła się na 
ochotniczkę w zamian za swoją młodszą 
siostrę. Katniss i Peet Mellark, który również 
uczestniczy w igrzyskach, będą robić 
wszystko, aby spodobać się widzom, a tym 
samym zbliżyć się do zwycięstwa. Film 
często porównywany jest do sagi „Zmierzch”. 
Jednak jest od niej o wiele lepszy. Pomimo 
trzymającej w napięciu akcji, zawiera 
przesłanie. Krytykuje współczesny świat i 
zmusza do zastanowienia się czy dzisiejsze 
telewizyjne show ma jakąś granicę i dlaczego 
nadal rozrywką jest patrzenie na cierpienie 
i tragedię innych. W rolę głównej bohaterki 
wcieliła się Jennifer Lawrence – amerykańska, 
wschodząca gwiazda kina. Aktorka naprawdę 
profesjonalnie wykonała swoje zadanie i 
znakomicie przekazała emocje, które są 
bardzo ważną częścią tego filmu. „Igrzyska 
śmierci” są wspaniałą propozycją dla osób 
lubiących filmy trzymające w napięciu. Z 
pewnością wybiorę się do kina na ekranizację 
następnej części trylogii. Warto poświęcić 
czas na obejrzenie tego filmu. Polecam! 
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Moja pasja... rysowanie

Zaczęłam rysować jeszcze zanim poszłam 
do przedszkola. Zostawałam wtedy w domu 
z opiekunką, która miała talent plastyczny. 
Pokazywała mi jak się maluje. Później w 
przedszkolu, a potem w szkole chodziłam 
na zajęcia plastyczne. Dzięki temu np. 
teraz ilustruję gazetkę szkolną. 

 Z dziedzin rysunku, na podstawie których 
rysuję można wyróżnić m. in.:

*rysowanie z natury 

*komiks

*abstrakcja - tę dziedzinę lubię, ponieważ 
można wymyślać całą kompozycję na 
bieżąco. Nie trzeba ściśle trzymać się 
reguł rysunku i można robić wszystko jak 
się chce, wymyślać własne bryły, kształty, 
a nawet postacie.

*karykatura - w tej dziedzinie można 
osobę lub przedmiot narysować 
humorystycznie,  wyolbrzymiając czyjeś 
charakterystyczne cechy.

Rysuję często, czasami nawet noszę ze 
sobą szkicownik. Jak wracam ze szkoły 
w zależności od tego, jaki mam humor 
rysuję lub maluję. Czasami jest to 
abstrakcja, czasami martwa natura lub 
karykatura.

Rysowanie daje mi dużo satysfakcji, ale 
także odstresowuje i uspokaja. 

Moim zdaniem każdy, na swój sposób, 
umie rysować, tylko niektórzy nie rozwijają 
swojego talentu... 

Gabrysia Lasota

Moja pasja…taniec

Taniec to moja pasja. Jest wiele różnych 
rodzajów tańca, ja tańczę hip hop. 
Wybrałam hip hop, ponieważ koleżanka 
poleciła mi studio tańca. Dla mnie taniec 
to czysta przyjemność, można się wtedy 
dobrze bawić i zapomnieć o stresie. Kiedy 
tańczę nie patrzę, która jest godzina, 
mogłabym tańczyć aż do zmęczenia. Nie 
każdemu podoba się akurat hip hop. To 
zależy od gustu. Tańczę hip hop, bo  moim 
zdaniem jest on najfajniejszy. Uważam, 
że ten taniec nie jest ani za trudny, ani 
za prosty, zachęcam do spróbowania, 
może okazać się, że będzie waszą kolejną 
pasją, a może nawet pierwszą. Jak się 
okazało moją jest. W czasie tańca można 
wyrażać swoje emocje, a na zajęciach 
można poznać naprawdę fajnych ludzi. 
Jeździmy na zawody, podobnie jak w 
innych dyscyplinach sportowych.  Tańczę 
w grupie, więc jak zrobi się mały błąd to  
bardzo tego nie widać. Moim zdaniem 
najfajniejsze w tańcu jest to, że sprawia 
on ogromną przyjemność, choć  przed 
występem jest dużo stresu.

Treningi i włożone w nie serce równa się 
dobry występ.

Jeśli na treningach tańczy się z całych 
sił i wkłada się w nie całe serce to 
lepszy efekt osiąga się na występie. Po 
jakimś czasie ćwiczeń zapamiętuje się 
choreografię i wtedy jest dobry występ. 
Na występach kiedy ma się robionych 
dużo zdjęć wychodzą błędy, jakie popełniło 
się indywidualnie, a także jakie popełniła 
grupa. Występ najbardziej chce się 
oglądać, kiedy wszyscy robią dobrze cały 
układ. Taniec nie jest moją jedyną pasją. 
Mam jeszcze kilka innych. I zachęcam 
czytelników do znajdowania kolejnych 
swoich pasji. 

Karolina Siurdyna
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Moja Pasja Moje Hobby Polecam



Najlepsza  recenzja
w konkursie ogólnopolskim

Miło nam poinformować, że Martyna 
Szczepanik z klasy 6a zdobyła  nagrodę 
za najlepszą recenzję  w ogólnopolskim 
konkursie zorganizowanym przez  Instytut 
Książki w Warszawie „Klubowicze do 
klawiatur” – klubowicze, czyli członkowie 
Dyskusyjnych Klubów Książki. Miło nam 
tym bardziej, że jest to już druga nagroda 
Martyny w tym konkursie. Pierwszy raz 
zdobyła ją w grudniu ubiegłego roku za 
najlepszą recenzję grudniową.  Wtedy 
również zdobyła I miejsce.
Przypominamy, że w naszej szkole DKK 
działa od października 2010 r. Spotkania 
klubowe odbywają się raz w miesiącu w 
bibliotece szkolnej. Wśród przeczytanych 
książek  znalazły się m.in. „Wyspa mojej 
siostry” Katarzyny Ryrych, za której 
recenzję Martyna otrzymała nagrodę w 
grudniu i „20 000 mil podmorskiej żeglugi” 
Juliusza Verne´a . Jest to książka,  której 
recenzja okazała się najlepsza spośród 
wszystkich nadesłanych do Instytutu w 
miesiącu kwietniu. Jest bowiem tak, że raz 
w miesiącu jury wybiera najlepszą recenzję 
spośród wszystkich nadesłanych . Trzeba 
tu dodać, że Dyskusyjne Kluby Książki 
działają na terenie całej Polski. 
Martyna gratulujemy Ci bardzo i życzymy 
kolejnych  wspaniałych recenzji. Recenzję 
, za którą Martyna zdobyła nagrodę, 
opublikowaliśmy w obecnym numerze 
naszej gazetki. Zachęcamy do lektury .

Redakcja

Sukcesy sportowe

W dniach 9 i 10 maja b.r. w Grodzisku 
Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Szkół Gimnazjalnych w Lekkoatletyce. Nasi 
uczniowie zajęli czołowe miejsca w rankingach. 

Wywalczyliśmy:

1 miejsce w skoku wzwyż  
Basia Zakościelna 1a

1 miejsce skok w dal 
Marysia Leszczyńska 2b

1 miejsce w pchnięciu kulą 
Małgosia Cybulska 1a

1 miejsce w biegu na 100m 
Weronika Lipień 1a

3 miejsce w biegu na 100 m 
Agnieszka Murawska 2b

2 miejsce w sztafecie 4 x 100m 

1 miejsce w biegu na 100 m 
Piotr Sawic. 2a

3 miejsce w biegu na 300 m 
Maciej Pańczyk 2a

Zdobyliśmy również I miejsce w klasyfikacji 
szkół ( dziewcząt)

3 miejsce w biegu na 100m 
Kuba Małuj 3a

3 miejsce w biegu na 400m 
Konrad Szyndela 3a

3 miejsce w biegu na 200m 
Paweł Zakrzewski 3b

2 miejsce w skoku w dal 
Stanisław Gołębiewski 3b

3 miejsce w skoku  wzwyż 
Dorota Grygiel 3b

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy 
kolejnych wspaniałych wyników.

Martyna Szczepanik
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Nie umiesz ocenić swojego charakteru? Pomożemy 
Ci w tym. W tym numerze przygotowaliśmy dla Ciebie 
pytania, dzięki którym będziesz mógł upewnić się czy 
jesteś pewny siebie, jak bardzo ważna jest dla Ciebie 
ocena innych.

Jesteś odważny czy raczej nieśmiały? Jak bardzo ważna 
jest dla Ciebie opinia innych?

1. Założyłeś/aś się ze znajomymi o coś poniżającego, 
niestosownego i przegrałeś/aś zakład:
a) Zawsze dotrzymujesz obietnic, więc tym razem 
również wykonujesz czynność bez ociągania się.
b) Próbujesz wymigać się od czynności, której nie 
chcesz wykonać.
c) Nigdy nie zakładasz się o nic, czego mógłbyś się 
później wstydzić/żałować.

2. Widzisz dziewczynę/chłopaka, który/a Ci się od dawna 
podoba. Znajomi zachęcają Cię, żebyś „zagadał/a”:
a) Jak nie teraz, to kiedy? Trzeba korzystać z życia. 
(Podchodzisz i robisz to, do czego przekonywali Cię 
znajomi)
b) Zastanawiasz się, nie jesteś pewny/a, czy posłuchać 
znajomych.
c) Mówisz, że nie i odchodzisz jak najdalej od obiektu 
zainteresowania Twoich znajomych.

3. Za 15 minut wychodzisz na dyskotekę, ale Twoja 
bluzka, którą chciałaś/eś założyć ubrudziła się w 
ostatnim momencie. Nie masz żadnej odpowiedniej 
bluzki, z której byłabyś/byłbyś zadowolona/y:
a) Zakładasz zwyczajną bluzkę. Ważne jest, żeby 
spotkać się z przyjaciółmi i dobrze się
bawić, a nie zwracać uwagę na to, jak kto się ubrał.
b) Zakładasz zwyczajną bluzkę, ale cały wieczór 
czujesz się kiepsko, starasz się nie zwracać
na siebie uwagi.
c) Nie idziesz na dyskotekę. Wszyscy na pewno 
zauważą jak się ubrałaś/eś i będą się z Ciebie
śmiali.

4. Podczas wypadu do kina ze znajomymi widzisz z 
daleka swoich rodziców:
a) Wołasz ich głośno i machasz do nich, co wywołuje 
powszechny śmiech. (robisz to specjalnie, dla zabawy)
b) Podchodzisz i witasz się z nimi.
c) Udajesz, że ich nie widzisz.

5. Twój chłopak/dziewczyna zaczyna się z Tobą kłócić 
w miejscu publicznym:
a) Nie zwracasz uwagi na ludzi, którzy na was patrzą, 
zachowujesz się jakby ich nie było.
b) Zawstydza Cię obecność innych ludzi, idziesz z nim/
nią w miejsce, gdzie nikt was nie widzi.
c) Zostawiasz go/ją tam gdzie jest, a sam oddalasz się 
jak najszybciej od tego miejsca
i ludzi, którzy to widzieli. Jak on/a mogła zachować się 
tak przy wszystkich?!
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Psychotest Nasze sukcesy

A 

Nie obchodzi Cię, co mówią o 
Tobie inni. To twoje życie i nikt nie 
powinien się do niego wtrącać. 
Często jest to dobry sposób 
myślenia, który sprawia, że jesteś 
szczęśliwy, ale UWAŻAJ, bo może 
Cię to wpakować w kłopoty.

B

Próbujesz zachować umiar. 
Źle czujesz się, gdy ktoś źle o 
Tobie mówi, ale nie jest to dla 
Ciebie najważniejsze. Ważne jest, 
żebyś nie popadał/a
z jednej skrajności (zachowanie 
a) w drugą (zachowanie c).

C

Człowiek, wyluzuj. Opinia innych 
jest dla Ciebie najważniejsza, 
a tak być nie powinno. Często 
Twoim wyjściem z krępujących 
sytuacji jest ucieczka. Spróbuj 
czasami przestać myśleć o tym, 
co powiedzą inni i korzystać 
z życia. Jeżeli spotka Cię coś 
krępującego, najczęściej jednym 
z lepszych wyjść jest obrócenie 
wszystkiego w żart.


