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KULTURA     EDUKACJA     FILM     I     ROZRYWKA 

 

 

 

Drogie Dziewczęta! 

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Już tylko kilka dni i wszystkie będziemy 

mogły cieszyć się upragnionym i długo wyczekiwanym odpoczynkiem. Dlatego ostatni 

numer KEFIR-u w tym roku szkolnym w dużej mierze poświęcony jest tematom jak 

najbardziej w czasie wakacji aktualnym. Znajdziecie tu między innymi kilka zasad savoir-

vivre’u, sprawozdania z wycieczek szkolnych (które stanowiły przedsmak wakacji:D) oraz 

wakacyjne lektury – „Sagę o Herladzie” i opowiadanie „Korupcyjny strych”. 

 Chciałybyśmy Wam też życzyć wytchnienia, byście z zapasem pozytywnej energii              

i nowych sił wróciły we wrześniu do szkolnych obowiązków . 

Redakcja  

 Zespół Szkół 
Urszulańskich 

we Wrocławiu 
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Waga – ciężka sprawa! 

Na współczesne nastolatki czyha wiele niebezpieczeństw. W obecnych czasach za 

najpoważniejsze uważa się te związane z zaburzeniami postrzegania własnego ciała.                

W pogoni za nieosiągalnym ideałem piękna dziewczęta gotowe są podjąć ascetyczną dietę i 

wyczerpujące ćwiczenia, z kolei innym nie przeszkadzają zbędne kilogramy. Postanowiłyśmy 

przybliżyć Wam nieco choroby z tym związane w celu lepszej ochrony przed nimi. 

Pamiętajcie jednak: przesada zawsze szkodzi, a to nie wygląd jest najważniejszy, ale piękne 

wnętrze.  

 

                                               

 

 

OTYŁOŚĆ 

Otyłość to nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, które może  doprowadzić do 

niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa 

stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. 

Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej.  

Najczęstszą przyczyną powstawania otyłości jest przekarmianie (zbyt duża ilość pożywienia 

w stosunku do zapotrzebowania organizmu) i brak aktywności fizycznej .Na otyłość wpływa 

wiele czynników:  

- Czyniki genetyczne – mogą odgrywać rolę w powstaniu otyłości lub zwiększać podatność na 

jej rozwój. Istnieją genetycznie uwarunkowane zespoły chorobowe, w których dochodzi do 

nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej w organizmie.  

- Czynniki farmakologiczne – czyli leki, których przyjmowanie może prowadzić do 

zwiększenia masy ciała należą leki przeciw depresyjne, leki przeciwlękowe. 

- Czynniki psychologiczne – takie jak 

zaburzenia nastroju mogą być przyczyną 

powstawania nadwagi. Osoby, u których 

występuje tendencja do przyrostu masy  ciała, 

podczas każdego kolejnego nawrotu depresji  

zwiększają swoją masę ciała.  Osoby chore uczą 

się, że jedząc mogą częściowo zmniejszać objawy 

depresji, poprzez dostarczenie krótkotrwałej 

przyjemności. 

- Czynniki środowiskowe – większy dostęp do 
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żywności i większa  jej konsumpcja. Wzrosła również wartość energetyczna łatwo dostępnego 

pokarmu, który jest dodatkowo ubogi w witaminy i sole mineralne oraz błonnik . 

Przyczyn otyłości jest wiele, nie na 

wszystkie może mamy wpływ 

decydujący, jednak możemy świadomie 

regulować ilość naszej tkanki 

tłuszczowej. Wiele osób mając nawet 

obciążenia genetyczne potrafi 

zredukować masę i utrzymać 

prawidłową sylwetkę ciała. Regularna 

aktywność fizyczna zapobiega nadwadze 

i otyłości. I należy pamiętać, że nie 

zawsze wilczy apetyt jest oznaką 

zdrowia. 

 

 

ANOREKSJA 

Wbrew pozorom anoreksja to choroba psychiczna. Najczęściej występuje  

u nastolatek. Osoby chore na anoreksję nie potrafią racjonalnie ocenić swojego 

stanu, uważają się za otyłe nawet, gdy ważą bardzo mało. 

 Jak wiele chorób, anoreksja zaczyna się niewinnie. Młoda dziewczyna 

rozpaczliwie chce schudnąć- początkowo rezygnuje  z pokarmów 

wysokokalorycznych. Możliwymi następstwami anoreksji są : depresje, 

wypadanie włosów, osłabienie paznokci, przesuszona skóra, problemy ze snem                

i płodnością. Niestety często konsekwencje są jeszcze poważniejsze, gdyż 

choroba ta może skończyć się śmiercią.  
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HEJ, WYCIECZKA, WYCIECZKA 

Toruń: 

Toruń słynie z pierników, Ciechocinek z tężni, a Malbork z zamku krzyżackiego. Właśnie do 

tych ciekawych miejsc udała się część uczennic naszej szkoły wraz z Siostrą Agnieszką, Siostrą 

Katarzyną i Panią Małgorzatą Wróblewską. 

W pierwszy dzień wybrałyśmy się do toruńskiego planetarium, w którym został 

wyświetlony seans na temat ilości planet w Układzie Słonecznym. Przed wyruszeniem się do 

planetarium, byłyśmy w Muzeum Piernika, gdzie piekłyśmy własne ciastka.  

W następny dzień wyruszyłyśmy do zamku krzyżackiego znajdującego się                                

w Malborku. Zamek i jego okolice okazały się bardzo ciekawą lekcją historii. Oczywiście i tam 

miałyśmy czas na zakupienie pamiątek. Po powrocie z Malborka do ośrodka mieszczącego się w 

Ciechocinku ruszyłyśmy w poszukiwanie tężni. Dosłowne poszukiwanie, gdyż miałyśmy małe 

problemy z mapą. Ale je znalazłyśmy i wywarły na nas ogromne wrażenie. 

W ostatni dzień naszej wycieczki wyruszyłyśmy do Torunia. Jednak tym razem 

zwiedzałyśmy jego zabytki. Toruń okazał się bardzo ciekawym miastem pod względem 

historycznym. Pan Przewodnik opowiadał o Toruniu w sposób oryginalny. To była druga lekcja 

żywej historii. Najgorsze było to, że czas gonił i przewodnik starał się jak najwięcej powiedzieć w 

jak najkrótszym czasie.  

Sądzę, że wycieczka była udana, gdyż panowała miła atmosfera, zarówno podczas 

zwiedzania, jak i w autokarze. 
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Szklarska Poręba: 

Przeprawa przez górski potok, przejażdżka mroźną kolejką, spacer po wszystkich 
kamieniach. Brzmi jak szkoła przetrwania?  Nie! To zwykła wycieczka szkolna, na którą 
wyruszyłyśmy 03.06.  Tego samego dnia odwiedziłyśmy muzeum mineralogiczne oraz 
Chatę Walońską, gdzie niektóre uczestniczki mogły pełnić zaszczytne funkcje : Olga 1a G – 
Dobosz, Sonia 1a G – Dobra Wiedźma, Pani J. Chuderska-Jendraszczyk – Zła Wiedźma. 
Dobra wiedźma zaprowadziła nas do dyb, w których musiałyśmy wykrzyczeć  „Kocham 
matkę naturę”. 

Drugi dzień upłynął nam równie ciekawie. Doszłyśmy do podnóża Góry Śnieżki, 
odwiedziłyśmy schronisko „Samotnia” oraz „Strzechę Akademicką”. Następnie udałyśmy 
się do Muzeum Zabawek, gdzie mogłyśmy przypomnieć sobie beztroskie czasy dzieciństwa. 

W trzecim dniu wycieczki poszłyśmy do schroniska „Kamieńczyk” i do Leśnej Huty 
Szkła, gdzie zobaczyłyśmy piękne szklane wyroby. Po czasie wolnym w Szklarskiej Porębie 
wyruszyliśmy w drogę do domu. 

Wycieczka ta była bardzo ciekawa, podczas niej odpoczęłyśmy i bardzo miło 
spędziłyśmy czas. 
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Saga o Heraldzie 

 

W poprzednim odcinku nasz dzielny Herald odbył podróż przez Anglię, Francję                 

i Hiszpanię, gdzie zdobył wielkie bogactwo. Dokonał też wymiany towarowej                     

z napotkanymi statkami handlowymi. 

 

Przy brzegu, płynąc zwinnie,  wystające głazy mijali, 

Aż gdy wielką skałę minęli 

- To jest miasto z przepowiedni! – krzyknęli. 

Oto stało przed nimi miasto znakomite, 

marmurami pokryte. Gdy dopływali, 

swym pojawieniem taki popłoch wywołali, 

że w jednej chwili miasto zdobyli. 

A to było miasto nie byle jakie, 

bo wielkie takie.  

Wprawdzie duży łup zgrabili, 

lecz długo tam nie zabawili. 

Znów wypłynęli na morskie fale, 

nie bojąc się wcale. 
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„Zhobbiciała” młodzież 
 

 

Przygoda! Czy to przeżytek dawnych epok, tak 

stary, jak przysłowiowa klasyka, czyli książki, które 

każdy chce znać, ale nikt nie chce czytać , czy 

może coś, co także dziś pozostaje aktualne? Co 

ma z tym wspólnego niedawna premiera filmu 

„Hobbit”?  

„W pewnej norze ziemnej mieszkał hobbit...” - właśnie 

tym zdaniem Tolkien rozpoczyna książkę będącą 

wstępem do jego najsłynniejszej powieści „Władca 

Pierścieni”. Bilbo mieszka sobie spokojnie i jest 

bardzo szanowany - jak pisze autor, bo nie robi nic 

niespodziewanego- przyjdzie mu jednak utracić tę doskonałą reputację w zamian za 

przeżycie, które odmieni go zupełnie. 

 

Nic nowego pod słońcem 

Chcąc zachęcić Bilba do udziału w niebezpiecznej misji, Gandalf powołuje się na jego dawną 

ciekawość i pamięć jego dzielnych przodków. W nas także, jak mi się zdaje, głęboko tkwi 

pragnienie „mocnych wrażeń”. Wynika ono prawdopodobnie z naszej podświadomej 

pewności, że są czymś wyjątkowym, wartym przeżycia. Przecież nie zostaliśmy powołani, jak 

jakieś zwierzątka, do „przeżuwania” życia jak trawy, ale do świadomego wyboru wyższych 

wartości i celów. Intrygują nas tajemnice i jeszcze dochodzi adrenalina – jest to hormon, który 

powoduje szybsze bicie serca, wzrost ciśnienia krwi, rozszerzenie oskrzeli i źrenic no                 

i oczywiście, jako że jest podstawowym czynnikiem mechanizmu stresu, wywołuje 

natychmiastową reakcje na bodziec, który go wywołał. Jest ona wbrew pozorom                                

w odpowiedniej ilości zdrowa i bardzo potrzebna.  

Samą przygodę definiuje się jako ryzykowne ekscytujące przeżycie. Nic dziwnego, że daje 

nam taką satysfakcję. W takich ekstremalnych warunkach można przetestować więzy 

przyjaźni i zawrzeć nowe. Pomaga to też w pracy nad własnym charakterem i pozwała poznać 

siebie, odkryć cechy, o które byśmy się nie podejrzewali, jak wtedy, gdy Bilbo ratuje Thorina. 

Kiedy, dzięki czarom Gandalfa, król krasnoludów odzyskuje przytomność, przypomina 

wszystkim, jak krytykował swojego wybawiciela, zaznaczając jednocześnie, jak bardzo się 

mylił. „Nie chcemy przygody dla niej samej, ale dlatego, że wymaga czegoś od nas dla innych. 

Nie chcemy uczestniczyć w niej samotnie, chcemy mieć w niej udział z innymi”, jak pisze Stasi 

Eldredge. Mamy też możliwość nauczenia się samodzielności. Dowodzi tego kolejny przykład, 

kiedy to niziołek, odłączając się od grupy, musi sam się o siebie zatroszczyć w tunelach 

goblinów. 
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Dzięki podróżom mamy też oczywiście możliwość poznania nowych kultur i poszerzenia 

wiedzy. Zyskujemy też nowe zdolności (w przypadku naszego bohatera była to jazda konna), 

które wbrew pozorom mogą nam się przydać. Takie mocne doznania i trudne okoliczności 

pozwalają przezwyciężyć lęki i nauczyć się odwagi, jak Bilbo, który decyduje się mimo obaw 

wyruszyć na wyprawę. Takie niesamowite przeżycia pomagają nam rozwijać pasje                          

i rozwiązywać intrygujące zagadki.  

Baggins w czasie wędrówki poznaje  historie miasta krasnoludów. Podobne wyprawy nie tylko 

dają pretekst do aktywnego wypoczynku, ale też siłę na dalsze życie. Gandalf uprzedza 

hobbita, że po takiej przygodzie nie jest się takim samym. Wreszcie niziołek odkrywa swoją 

prawdziwą naturę i wartość. 

 

Na przygodę bez chusteczek 

Nic dziwnego, że żyjącemu spokojnie hobbitowi nie uśmiecha się wyruszać w świat. 

Zniechęca go też umowa, w której kompania zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za 

wszelkie  obrażeni . Wreszcie, kiedy podejmuje decyzję i dogania  towarzyszy, uświadamia 

sobie brak chusteczek.  Właśnie wtedy Gandalf oznajmia mu, że będzie też musiał 

zrezygnować z wielu innych udogodnień. Po części ta sytuacja wyjaśnia, co hamuje nasze 

pragnienie przygód. To nasz strach przed nieznanym, świadomość porzucenia bezpiecznego 

domu, ciepłego fotela i sterty znajomych jakże nam (nie)potrzebnych rzeczy. Wystarczy 

przekroczyć granice „drzwi”, czyli tego co jest pewne i bliskie i przygotować się na 

niespodzianki, bo jak mówi Gandalf: „Świat to nie są twoje książki - świat jest tam” - za oknem, 

za drzwiami poza tym, co jest nam znane i trzeba się liczyć, że rozstanie ze spokojną 

codziennością nie jest łatwe. „Człowiek sukcesu 

wyrabia w sobie nawyk czynienia tego, czym ci, 

którym się nie udaje, nie lubią się zajmować. 

Wprawdzie on sam również za tym nie przepada, ale 

przełamuje się, gdyż wie, że to cena jego sukcesu” -  

pisał Herbert Gray. Poza tym do takiej podróży, jak 

widać na przykładzie tych nieszczęsnych chusteczek, 

nie da się przygotować i póki będziemy próbowali 

temu zaprzeczyć, nie pozwolimy sobie porwać się na 

takie szaleństwo. Może będziemy potrzebowali wielu 

lat, by podpisać się pod słowami Michała Hellera : 

„Sformułowałem sobie kiedyś trzy prawa 

podróżowania. Pierwsze: choćbyś nie wiem ile rzeczy    zapakował do walizki i tak nie 

weźmiesz wielu najbardziej potrzebnych. Drugie: choćbyś nie wiem jak przemyśliwał, i tak 

weźmiesz ze sobą bardzo wiele rzeczy zupełnie zbytecznych. Trzecie: Choćbyś nie wiem, ile 

rzeczy wyrzucił z już spakowanej walizki, i tak będzie o wiele za ciężka. Teraz mogę dodać 

czwarte prawo: choćby cię nie wiem ile podróż kosztowała, choćbyś się nie wiem jak 

zapożyczył, i tak do domu powrócisz bogatszy.” I ujawnia się kolejna ważna sprawa. Skąd na 

to wziąć pieniądze? Tego to ja nie wiem, ale też nie jestem pewna, czy są one tak konieczne. 

Autostopowicze kiedyś jakoś sobie radzili, więc może da się jakoś zminimalizować koszty, bo 

co to za przygoda, gdy mieszkasz                                              w pięciogwiazdkowym hotelu, 

gdzie masz zapewniony najwyższy standard i o nic nie musisz się martwić. Jeśli nasz 

ukończone 16 lat, możesz też sam zdobyć fundusze i już samo to może się okazać ciekawym 
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doświadczeniem. Powołując się na słowa Edward Stachury „Chwała temu, co bez gniewu 

idzie. Poprzez śniegi deszcze blaski oraz cienie. W piersi pod koszulą – całe jego mienie!”, 

najważniejszy jest zapał i duchowa młodość.  

Do tego dochodzi jeszcze, co w filmie „Hobbit”  nie jest już tak widoczne - nasze własne 

lenistwo i brak zaangażowania... Bo po co się męczyć? Nobla za to nie dostaniesz, fortuny się 

nie dorobisz. I to tak przeszkadza? Są rzeczy ważniejsze niż kasa i niezwykle cenny czas, bo 

po co to nam one, jeśli nie będziemy mieli na co je wykorzystać. Dobrze to rozumiał George 

Horace Lorimer, kiedy twierdził: „Dobrze mieć pieniądze oraz rzeczy, które za pieniądze 

można nabyć, ale dobrze jest też upewnić się, że nie tracimy tego, czego kupić nie sposób”. Z 

lenistwem trzeba walczyć - to nie jest nieuleczalna choroba ani wyrok śmierci, ale stanie się 

nim, jeśli pozwolimy zabić w sobie marzenia.  

No i ten brak zaangażowania - nic dziwnego, że taka wyprawa wydaje się bezcelowa, co 

więcej dzieje się tak z naszej winy. Wyjaśnienie jest bardzo proste: „Nic nie ma sensu, jeżeli 

nie angażuje naszego ciała i umysłu. Przygoda spotyka nas wtedy, kiedy się w nią rzucimy” -  

stwierdził kiedyś Antoine de Saint-Exupéry. Jakie to aktualne... 

Kiedy Bilbo wyrusza na przygodę, wiele razy ujawnia się też jego lękliwość. Ostatecznie 

jednak udaje mu się ją po części pokonać - samotnie przemierza jaskinię goblinów i nie wpada 

w panikę, nawet stojąc w obliczu zagrożenia ze strony dziwnej istoty, którą tam spotyka. 

Najlepszym sposobem pokonania strachu jest stawienie mu czoła...„Czyń to, czego się 

obawiasz, a wtedy strach z pewnością zginie” (Emerson). 

Kolejnym ważnym czynnikiem jest moda. Główny bohater, jak pisze Tolkien w swojej książce, 

na podstawie której nakręcono film, ma świadomość tego, że utraci swoją uprzywilejowaną 

pozycję i nieposzlakowaną opinię osoby, która nigdy nie robi nic niespodziewanego. Dziś 

także, decydując się na przygodę, narażamy się na to, że uznają nas za dziwaków, ale czy nie 

właśnie o tę niezwykłość chodzi? Jak to pięknie ujął Antoine de Saint– Exupery, „Aby 

zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać”. 

Ostatecznie do wzięcia udziału w wyprawie hobbita nakłania Gandalf. My też potrzebujemy 

kogoś, kto nas przekona i wesprze. Dlatego równie ważną przeszkodą w podjęciu wyzwania 

jest poczucie osamotnienia. Najlepiej gdyby ta osoba już kiedyś sama doświadczyła czegoś 

podobnego, bo ciężko nie zgodzić się ze słowami Winstona Churchilla „Zanim zdołasz 

wzbudzić uczucia, musisz sam nimi przesiąknąć. Nim zaczniesz wyciskać łzy z cudzych oczu, 

sam musisz je uronić. Aby przekonać innych, trzeba uwierzyć samemu.” 

Jeszcze jednym naszym wrogiem w tej sytuacji jest zwątpienie, które również prześladuje 

Bagginsa tak, że czasami ma ochotę „zebrać manatki” i wrócić do domu. Przyda się tu rada 

Orisona Swetta Mardena „Skoncentruj wysiłki, (…) ponieważ największe osiągnięcia są       

zastrzeżone dla człowieka, który wie, do czego dąży i nie doświadcza duchowych rozterek”.  I, 

jakby tego było mało, głos zabiera zdrowy rozsądek, gasząc nasz zapał wizjami 

niebezpieczeństw, jakie na nas czyhają. Na optymistyczną zachętę czarodzieja Bilbo reaguje 

pesymizmem i obawą, że nikt nie jest w stanie zagwarantować mu powrotu z niebezpiecznej 

misji. Ukoronowaniem tych przeszkód jest gapiostwo i wieczne znudzenie. Czekamy nie 

wiadomo na co, gdy przygoda przechodzi koło drzwi, twierdzimy, że życie jest nudne                             

i żyjemy z dnia na dzień, w nic się nie angażując, nie wadząc nikomu, bo brak czasu, bo brak 

pieniędzy.     
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Ostatni dzwonek 

Nie mówię, że trzeba się narażać niepotrzebnie, bo to by był już grzech, ale chociażby małymi 

kroczkami pokonywać lęki; spotkanie oko w oko ze zwykłym polskim domowym pająkiem czy 

przejście ciemnym korytarzem samo w sobie nikogo jeszcze nie zabiło, ale wielu duchowo 

wzmocniło, więc dość siedzenia w domu i wyszukiwania wymówek. Idźmy do świata, do ludzi, 

do przygód. Nie martw się, jeśli od razu nie uda się zrobić wszystkiego, jak należy, bo jak 

powtórzę za Johnem C. Gardnerem „Mistrzostwo nie jest czymś, co przychodzi nagle, niczym 

piorun, lecz nabiera mocy stopniowo, z czasem, zupełnie jak nadciągająca burza”. Nie 

przejmuj się, jeśli cię wyśmieją - wielu ludzi 

chciałoby przeżyć przygodę, ale zbyt się boi. 

Jest to naprawdę bardzo stale pragnienie, 

które odnajdujemy już w poezji Dżalala ad-

dina Rumiego, trzynastowiecznego 

perskiego poety „Miłości, chwały, krwi i 

podróży pragnie każdy człowiek. Nawet 

szach!”. Najważniejsze to nie porzucać 

marzeń i dążyć do ich spełnienia, bo „Jeśli 

ktoś nie czyni postępów, traci formę”, jak 

przekonuje nas Pat Riley. To samo, co 

powiedział Wilfred Thesiger o pustyni, 

można odnieść do przygody „Żaden człowiek, który ją poznał, nie pozostanie takim samym.        

Będzie na zawsze nosić w sobie jej ślad i nigdy nie opuści go pragnienie powrotu”.  Wspaniale 

wyjaśnia to sentencja Williama Bernbacha „Nic nie daje tyle, co wgląd w ludzką naturę. Jaka 

skłonność kieruje danym człowiekiem, jakie instynkty wpływają na jego postępki? Znając 

kogoś od tej strony, można przeniknąć do istoty jego jestestwa”. Ja również dopiero się tego 

uczę, ale wierzę, że kiedyś będę mogła zaświadczyć z pełnym przekonaniem o prawdziwości 

słów Johna Eldredga „Życie to nie problem do rozwiązania; to przygoda do przeżycia.”  

I wam tego życzę. 

Marta Raer 
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Czego Jaś się nie nauczy … 
Jak mówią, kulturę wynosi się z domu, ale my także mamy zasadniczy 

wpływ na to, jak postrzegają nas inni, bo od nas zależy, czy będziemy 

wierni ideałom, które nam wpojono. Nie da się ukryć – dobre maniery 

wyszły z mody. Ostatecznie zawsze łatwiej przystać na roszczeniową 

postawę, w myśl której wszystko nam się należy. Inaczej rzecz ma się ze 

skutkami, bo w przypadku takiego zachowania mogą być naprawdę 

niemiłe. Przejdźmy więc do rzeczy – oto parę powodów, dlaczego warto 

być uprzejmym.  

 

„Dzień dobry” będzie dobry  

Pozdrawianie się to pewnego rodzaju sposób okazywania sobie 

szacunku. Czy to nie przyjemnie życzyć komuś dobrego dnia? Każdemu 

robi się przyjemnie, kiedy ktoś okaże mu zainteresowanie. Ukrywanie się 

pod kapturem, odwracanie głowy czy inne tego typu uniki nie są 

najlepszym sposobem powitania dnia. U nas budzi to wyrzuty sumienia, 

a i druga osoba na pewno zauważy naszą niechęć. Zapominanie czy 

unikanie tego ważnego przejawu sympatii sprawia, że reszta dnia traci 

barwy. Naprawdę warto wykonać ten mały gest – odezwać się głośno, 

wyraźnie, uprzejmie, z uśmiechem, bo jeśli tego nie zrobimy, zostaniemy 

uznani za gbura (nigdy nie ma dobrego humoru), tchórza (nie nauczył się 

na sprawdzian, to się ukrywa przed nauczycielem) lub materialistę 

(odezwie się, kiedy będzie czegoś potrzebował). Uwierzcie, że warto 

zdobyć się na ten niewielki wysiłek. W końcu to samospełniająca się 

obietnica – czynimy dzień dobrym dla nas i dla innych. 

 

Kto dziękuje – otrzymuje   

Jeszcze raz wrócę do wcześniej wspomnianej roszczeniowej postawy. 

Jest to największa plaga naszych czasów. Przyzwyczailiśmy się, że 

wszystko nam się należy – płacę, to wymagam. Oczywiście to nieważne, 

że rodzice kupują mi ubrania, płacą za szkołę, bo ja chcę mieć ten nowy 

tablet, lepszy telefon, drogie buty. Ja chcę, ja muszę to mieć! Słowo 

”dziękuję” niedługo zupełnie wyjdzie z użycia. Po co dziękować – nam 

się wszystko należy. Takie pojmowanie rzeczywistości bardzo spłyca 
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nasze życie. Nie doznaję od nikogo żadnej łaski, życzliwości bo 

wszystko mi się należy, nie otrzymam wdzięczności od innych, bo 

wszystkim się wszystko należy i nie ma już radości ani z otrzymywania, 

ani z dawania. 

 

Kto prosi, straty nie ponosi 

Z wcześnie wspomnianą sytuacją wiąże się też niechęć ludzi do 

proszenia. Ciągłe wywyższanie się ponad innych. „Nie poproszę. Ktoś 

pomoże – zrobi to z własnej woli, bo ja wcale nie potrzebuję pomocy”. 

Wychodząc z takiego założenia, możemy stwierdzić, że nikogo nie 

potrzebujemy. To największy błąd. W ten sposób nie znajdziemy 

przyjaciół, bo będą nam zwyczajnie zbędni. Będziemy się sobie 

wydawać wspaniali, samowystarczalni, ale uczyni nas to bardzo 

samotnymi i nieszczęśliwymi. Prośba to nie ujma na honorze. Prosząco 

coś mówimy komuś, że jest nam potrzebny i doznajemy od niego 

życzliwości. Odmówi, to trudno, niech dalej okłamuje się, że sam sobie 

wystarcza. 

 

Kto przepraszam używa, z win się obmywa  

Za każdy błąd trzeba zadośćuczynić Bogu i bliźniemu. 

Pierwszym krokiem jest słowo „przepraszam”. Nie 

pomijam tu oczywiście uznania swojej winy, ale ono 

zamyka się właśnie w tym słowie. „Przepraszam, bo 

wiem że zrobiłem źle i chcę to naprawić, nawet jeśli to było niechcąco”. 

Nie chodzi tu o takie godzenie przedszkolaków. Jest to słowo 

wymagające, bo trzeba właśnie przyznać, że nie jesteśmy idealni                       

i jednak pobłądziliśmy. Trzeba stawić czoło prawdzie. To właśnie na niej 

opierają się wszelkie relacje międzyludzkie. 

 

Do widzenia – prawdziwe życzenia 

Dlatego, kończąc ten artykuł, nie trzaskam drzwiami, nie odchodzę                   

w milczeniu, tylko uprzejmie mówię „do widzenia!”. To także bardzo 

ważne. Wypowiadając te słowa, naprawdę życzymy sobie kogoś 

zobaczyć. Więc, jak widać, w kulturalnym zachowaniu wszystko ma 

znaczenie.  
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Wywiad z panią Jadwigą Leszczyńską – Kazuro 
(Przeprowadziła Ewa Wróblewska kl. IAG) 

Ewa: Gdzie pani woli jeździć: nad morze, czy w góry? 

Pani Leszczyńska-Kazuro: W góry. 

E.W.: Dlaczego? 

Pani L.-K.: Bo tam można ciekawie spędzić cza, jest większa różnorodność 

krajobrazu, a poza tym jest ładniej. Aczkolwiek morza mają swoje zalety też, ale 

góry są ładniejsze. 

E.W.: Jak często jeździ pani w góry? 

Pani L.-K.: No, staram się przynajmniej w wakacje, czyli raz do roku, mniej 

więcej. 

E.W.: Czy zdarzyła się kiedyś pani jakaś mrożąca krew w żyłach przygoda w 

górach? 

Pani L.-K.: Tak. Jak to moi bliscy złośliwie mówią spadłam z Trzech Koron do 

Dunajca.  To znaczy, to za dużo powiedziane, ale jak byłam kilkuletnią 

dziewczynką schodziliśmy taką ścieżką dziką i spadłam, straciłam wtedy po raz 

pierwszy w życiu, i jedyny, przytomność i wtedy pierwszy raz w życiu jechałam 

pogotowiem, karetką pogotowia, no i największa tragedia była, bo mi mówili, 

że mi zgolą włosy jak będą szyli mi głowę, oczywiście tego nie było, tylko szyli 

bez ścinania włosów, ale to było dla mnie najgorsze przeżycie, jakie mi się 

kojarzy z górami. 

E.W.: Dziękuję bardzo.  

Pani L.-K.: Dziękuję.  
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Korupcyjny strych 

 

 Poniżej przedstawiamy lekką lekturę wakacyjną – opowiadanie 

detektywistyczne, napisane przez trzecioklasistki – Olę i Karolinę. Inspiracją do 

stworzenia dzieła były opowiadania Artura Conan Doyle’a o najsłynniejszym 

detektywie świata. Mamy nadzieję, że  i ta przygoda Sherlocka Holmesa przypadnie 

Wam do gustu. Miłego czytania! 

 

 Pewnego jesiennego poranka obudziło mnie natarczywe pukanie do drzwi. Obudziłem 

swego przyjaciela, Sherlocka Holmesa, ponieważ stwierdziłem, że zapewne gość przyszedł do 

niego. Sherlock wstał, aby sprawdzić, kto czeka na dworze. Otworzył drzwi. Zobaczył młodego, 

wysokiego mężczyznę w okularach. Na jego twarzy zaobserwował strach. Zaprosił go do środka               

i zapytał, w jakiej sprawie przybywa. 

 Byłem bardzo zaciekawiony, gdyż od dawna nie mieliśmy żadnej poważnej sprawy do 

rozwiązania. Gość zaczął mówić: 

- Dzień dobry. Nazywam się George Husson. Przepraszam, że nachodzę pana o tak 

wczesnej porze, ale jestem przerażony ostatnimi zajściami i dowiedziałem się, że pan może mi 

pomóc – powiedział.  

- Proszę mówić – odpowiedział Holmes. 

- Mieszkam razem z siedmioma kolegami w akademiku przy Roosevelta 5. Od pewnego 

czasu słyszymy dziwne odgłosy, które dochodzą ze strychu. Przypominają one jakby chodzące 

myszy. Pewnego wieczoru jeden z moich współlokatorów poszedł sprawdzić, co tam się dzieje. Po 

dziesięciu minutach usłyszeliśmy krzyk. Przeraziliśmy się i postanowiliśmy do owego przyjaciela 

zadzwonić. Nie odebrał. Mieliśmy już iść sprawdzić, co się dzieje na strychu, ale jeden z nas dostał 

od niego SMS-a, że nic się nie stało i że na strychu są tylko myszy. Napisał też, że razem                                  

z kuzynem uda się do miasta. Zdziwiliśmy się, że o tak późnej porze chce mu się wychodzić, 

jednak skoro powiedział, że nic mu się nie stało, położyliśmy się spać. kiedy obudziliśmy się rano, 

Jamesa wciąż nie było w pokoju. Udaliśmy się na portiernię, żeby o niego zapytać. Portier 

powiedział nam, że taka osoba nie istnieje. To było niedorzeczne! Znaliśmy Jamesa od wielu lat. 

To musiał być jakiś żart. Potem poszliśmy na zajęcia i spytaliśmy profesora o naszego kolegę. On 

również twierdził, że go nie zna, mimo że poprzedniego dnia odpytywał go podczas ćwiczeń! 

Byliśmy przerażeni. Postanowiliśmy razem udać się na strych, aby sprawdzić, co się naprawdę 

stało. Zobaczyliśmy dziwną rzecz. Zaraz za schodami powinny być drzwi, a my mieliśmy przed 

sobą białą ścianę. To już naprawdę było niepokojące.  Zadawaliśmy sobie pytanie, jak to możliwe, 
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że skody prowadzą donikąd. Wtedy pomyślałem, że mógłbym udać się do pana, gdyż pan potrafi 

rozwiązać każdą zagadkę – zakończył swą opowieść George. 

- Rzeczywiście, ta sprawa jest bardzo dziwna. Zaintrygował mnie pan – rzekł mój przyjaciel. 

– Mam do pana pytanie. Co pan wie o zaginionym koledze? – zapytał Sherlock.  

 - Nazywa się James Enni. Właściwie to nigdy nie mówił o swojej rodzinie.  Wiem jednak, że 

jego ojciec jest komisarzem policji – odpowiedział George. 

 - Dobrze. Natychmiast zajmę się pańską sprawą. Zgłoszę się do pana, gdy odkryję prawdę 

– powiedział Holmes. 

  - Dziękuję – odpowiedział James. 

 Gość wyszedł. Byłem ciekawy, czy mój genialny towarzysz już coś wymyślił.  

 - Co myślisz o tej sprawie? – zapytałem Holmesa. 

 - Osoby kierujące akademikiem  muszą być w zmowie. Myślę, że zaginiony chłopiec odkrył 

jakąś tajemnicę. Jednak musimy to sprawdzić. Muszę się udać na ulicę Roosevelta – powiedział 

podekscytowany Holmes. 

 Mój przyjaciel szybko wyszedł. Nie było go cały dzień. Wieczorem wrócił z uśmiechem na 

twarzy. 

 - Watsonie – powiedział – właśnie odkryłem tajemnicę szajki, która zajmowała się korupcją. 

Bogaci studenci, którzy się słabo uczyli, przekupywali profesorów. Profesorowie umieszczali 

egzaminy\ z prawdziwymi wynikami tych studentów na strychu. James, który się tam udał, znalazł 

te prace i doszedł do wniosku, że wykładowcy fałszują oceny. Chciał natychmiast powiedzieć 

kolegom o swoim odkryciu. Jednak spostrzegł, że na strychu znajdował się jeden z profesorów. 

Ten zapewne zorientował się, że chłopak zna prawdę i postanowił go zabić. Ciało zostawił na 

strychu. W obawie, że  ktoś je znajdzie, zamurował drzwi. Odkryłem to, ponieważ zaprawa 

murarska była jeszcze świeża, gdy udałem się na strych. Z łatwością mogłem więc zniszczyć mur. 

Kiedy wszedłem, zobaczyłem stosy pracy, za którymi zobaczyłem zmarłego Jamesa.  

Następnie udałem się na uczelnię, aby sprawdzić alibi profesorów. Moją uwagę przykuły ślady 

farby na dłoniach profesora historii. Byłem już pewien, kto jest sprawcą zbrodni. Udałem się 

natychmiast na policję, aby opowiedzieć o wszystkim, co odkryłem. W pewnym momencie 

komisarzowi zaczęły lecieć łzy. Okazało się, że był to ojciec Jamesa. Wiedział, że wszystko jest 

prawdą, ponieważ od dawna podejrzewał wykładowców, że zarabiają pieniądze na czarno, lecz nie 

miał dowodów. Teraz one się znalazły dzięki mnie. Profesorowie zostali aresztowani – zakończył 

swa opowieść Holmes. 

 Sprawcy nie byli profesjonalistami, więc mój towarzysz łatwo rozwiązał tę zagadkę. Szkoda 

mi jedynie ojca Jamesa. Tramą było dowiedzieć się, że syn został zamordowany przez 

wykładowców uczelni, do której sam posłał syna.  
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Naszej tradycji musi stać się zadość – poniżej prezentujemy Wam 

najbliższe „święta”. Jak same widzicie, okazji do świętowani w czasie 

wakacji na pewno nie zabraknie. 

 

Czerwiec 
 

21 Czerwca 

   Najdłuższy Dzień Roku 

   Święto Muzyki 

22 Czerwca 

   Dzień Kultury Fizycznej 

   Dzień Muzyki Europejskiej 

23 Czerwca 

   Dzień Ojca 

23/24 Czerwca 

   Wianki/Noc Świętojańska 

24 Czerwca 

   Dzień Przytulania 

27 Czerwca 

   Światowy Dzień Rybołówstwa 

   Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 

28 Czerwca 

Koniec Roku Szkolnego  

29 Czerwca 

   Dzień Ratownika WOPR 

30 Czerwca 

   Święto Marynarki Wojennej  

 

Lipiec 
 

1 Lipca 

   Dzień Psa 

   Światowy Dzień Architektury 

2 Lipca 

   Dzień Dziennikarza Sportowego 

http://halloween.friko.net/najdluzszy-dzien.html
http://halloween.friko.net/dzien-ojca.html
http://halloween.friko.net/wianki.html
http://halloween.friko.net/dzien-przytulania.html
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6 Lipca 

   Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości  

15 Lipca 

   Dzień bez Telefonu Komórkowego 

19 Lipca 

   Dzień Czerwonego Kapturka 

20 Lipca 

   Dzień Kubusia Puchatka 

23 Lipca 

   Dzień Włóczykija 

24 Lipca 

   Dzień Policjanta 

25 Lipca 

   Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

28 Lipca 

   Dzień Kultu Masy Mięśniowej 

 

Sierpień 
12 Sierpnia 

   Międzynarodowy Dzień Młodzieży  

13 Sierpnia 

   Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 

14 Sierpnia 

   Dzień Energetyka 

15 Sierpnia 

   Święto Wojska Polskiego 

   Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  

22 Sierpnia 

   Święto Pracownika Ochrony 

23 Sierpnia 

   Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu (ONZ) 

28 Sierpnia 

   Święto Lotnictwa 

29 Sierpnia 

   Dzień Strażnika Miejskiego 

31 Sierpnia 

   Dzień Solidarności i Wolności 

  

  

http://halloween.friko.net/dzien-wojska-polskiego.html
http://halloween.friko.net/matki-boskiej-zielnej.html
http://halloween.friko.net/dzien-lotnictwa.html
http://halloween.friko.net/dzien-solidarnosci.html
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