


Mimo, iż wakacje są coraz bliżej, a na dworze jak na złość coraz cieplej, 

wciąż niestety nie możemy się spotkać w szkole. Mamy jednak nadzieję, 

że nie opuszcza was pogoda ducha. Wszyscy jesteśmy w tym razem i jako 

redakcja szkolnej gazetki chcemy właśnie przypomnieć nam wszystkim 

o  naszej jedności Ósemkowiczów. Tym razem również nietypowo wita-

my naszych czytelników z ekranów przeróżnych urządzeń, jednak to nie 

zmienia faktu, iż mamy dla was cudowne różności. Trochę rzeczy żeby-

ście się nie zanudzili – książki i filmy na zabicie czasu oraz smaczne 

przepisy. Co nie co o obecnej sytuacji i o tym, jak zadbać o siebie pod-

czas pandemii – coś o witalności i kosmetykach. Dla ciekawskich  o tym, 

czym zastąpić napoje energetyczne, gdy już zarywacie trzecią noc nad no-

wym sezonem serialu. Nie zapominamy o naszych pasjonatach; poczyta-

cie też o szachach, tancerzach i turystyce. Na koniec zachęcamy do roz-

wijania swoich umiejętności językowych i poszerzania wiedzy o lasach 

i  ich terapeutycznych właściwościach, a to wszystko w jednej gazetce!  

I wreszcie  NOWOŚĆ - fragmenty z pamiętnika wicedyrektora. 

 

Liczymy, że jesteście wciąż z nami oraz trzymacie się razem. Już teraz 

życzymy Wam wszystkim udanych wakacji, a za tegorocznych maturzy-

stów trzymamy kciuki. Miłej lektury! 



OP IEK UN G A ZE TK I :  P  J OANNA FU ŁAWK A  •  KO R EKT A TE KS TÓW:  P .  ADA M RYC HL IKOW SK I  & P .  J OANN A FU ŁAW KA  

  OP RACOWA NI E GR AF I C ZNE:  P AU LI NA  L EŚ NI AK   •   P ROJ EKT OK ŁA DK I:  KARO L INA S ZM ID LA  



 Ustal zasady. Chodzenie cały dzień w piżamie brzmi jak marzenie, prawda? Nasza piżama jest taka 

cudowna, bo nasz mózg kojarzy ją sobie z relaksem i odpoczynkiem. A z takim nastawianiem cięż-

ko jest robić zadania z chemii czy męczyć się nad „Zbrodnią i karą”, prawda? Stworzenie grafiku 

z  godzinami na naukę, jedzenie itd. pomoże ci nie tylko lepiej wykorzystać czas, ale i poprawi sa-

mopoczucie. 

 

 I nie, drogi czytelniku, teraz nie masz już żadnej wymówki, by nie posprzątać w swoim pokoju. No 

dobrze, okien myć nie musisz. Wielkanoc za nami, a na Boże Narodzenie chyba będziemy już żyli 

normalnie. Jest to jednak świetna okazja, by przejrzeć te wszystkie szafki, półki i kartony, w których 

trzymamy rzeczy z kategorii ,,się przyda”. Na pewno się przyda? Może lepiej jednak wygonić pająki 

spod łóżka i zrobić trochę miejsce na nowe, potrzebniejsze rzeczy? 

 

 Kultura! Filmy, książki, kabarety! Możesz oglądać od rana do wieczora (z drobnymi przerwami na 

e -lekcje, oczywiście). To doskonały moment, żeby nadrobić wszystkie braki czy zaległości, o któ-

rych zawsze mówiłeś ,,a kiedyś tam zobaczę…” 

 

 Zostań drugim Gordonem Ramseyem. Kanapka z serem jest doskonała, gdy człowiek o poranku 

czesze się, sprawdza pocztę i głaszcze psa jednocześnie. Na kwarantannie jednak mamy wreszcie 

czas, by zadbać o swoje zdrowie i to, jak jemy. Śmiało więc, nie bój się poeksperymentować 

w  kuchni, może odkryjesz w sobie nowe powołanie? 



 Nie zapomnij się też poruszać. Twoje mięśnie i stawy na pewno będą ci wdzięczne, gdy zrobisz coś 

więcej niż krótki marsz z kanapy do lodówki. I nie musi to być od razu szóstka Vadera, 15 minut w zu-

pełności wystarczy, bez paniki. 

 

 Zadbaj o swoich bliskich, szczególnie o seniorów. Dla nich to też jest trudny czas. A jeśli twoja babcia 

jeszcze jest w formie i biega maratony, to może warto sprawdzić, czy sąsiad też daje radę? (nie, nie ten 

co mieszka pod tobą, tego nie lubisz, bo ciągle marudzi, że za głośno) 

 

 Obiecywałeś sobie, że dokończysz lekcję na Duolingo albo że w końcu ogarniesz ten angielski/

niemiecki/rosyjski/francuski (skreślić niepotrzebne)? Szkoły językowe też przeniosły się w tryb online, 

więc może warto by skorzystać? 

 

 Ucz się! Nie, nie twierdzenia sinusów. Ucz się dla siebie samego. Fajnie wypaść na mądrego w towa-

rzystwie. A co jeśli nie chce nam się czytać opasłych tomiszczy sprzed stu lat? Quora to prawdziwe 

kompendium wiedzy wszelakiej. Znajdziesz tam odpowiedzi na pytania, których jeszcze nawet nie za-

dałeś. Okazuje się, że teoria względności jest nie tylko do ogarnięcia, ale wcale nie jest taka straszna. 

 

 TED Talks oferuje krótkie 15 minutowe wykłady, na przykład o intymnym życiu ryb, o tym, jak robić 

zakupy w darknecie i wiele, wiele innych, równie ciekawych rzeczy. 

 

 

To tylko kilka pomysłów, jeśli macie jakieś inne, śmiało, stwórzcie swój własny punkt 10. 



12. - 23. marca 

 

 

Cała Dyrekcja jest w szkole od 12 marca. Przychodzimy codziennie, bo jest wiele spraw do załatwienia np.: jak 

w  4 dni przygotować 900 uczniów i 70 nauczycieli do kształcenia na odległość, jakie dokumenty stworzyć zgod-

nie z zaleceniami DE i rozporządzeniem MEN, czyli jak w 4 dni zrobić coś, co powinno trwać co najmniej 4 mie-

siące… Sekretarz szkoły 3 dni tworzyła loginy i hasła dla ok. tysiąca osób. 

 

Pani Dyrektor śledzi przepisy, rekomendacje, sugestie i zarządzenia. No i jeszcze prowadzi lekcje online. 

 

Od kilku dni spędzamy kilka godzin dziennie na próbach komunikacji zdalnej na różnych platformach. Walczymy 

ze sprzętem. Jako główne narzędzie wybraliśmy rekomendowany przez DE office 365 teams, m.in. ze względu na 

RODO i bezpieczeństwo w sieci, co nam gwarantuje DE. Dzisiaj było apogeum - nasze telefony odmówiły posłu-

szeństwa, bo to na nich, z konieczności, eksperymentowałyśmy. Okazało się też, że tylko jeden laptop szkolny jest 

w stanie wytrzymać wideolekcje. Metodą prób i błędów zdobywamy doświadczenie. 

 

Jutro przeprowadzamy pierwszy egzamin klasyfikacyjny online dla uczennicy, która ma domowe nauczanie.  

 

Bardzo chcemy służyć pomocą i radą Nauczycielom i Uczniom, ale często nie mamy czasu odebrać telefonu lub 

odpowiedzieć szybko na mail.  

 

Nie dajmy się zwariować. Zdrowy rozsądek jest ważny, bo okoliczności są ekstraordynaryjne (polubiłam ten przy-

miotnik), a my pracujemy na zasobach. Dbajmy o siebie i naszych Uczniów - wspierajmy ich, ale też zdajmy się 

na ich odpowiedzialność.     

  



24. - 27. marca 

30. marca - 04. kwietnia 

 Nie jest prawdą oczywistą, że jesteśmy przygotowani do kształcenia na odległość. Zostaliśmy  (jako Szko-

ła, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice) wrzuceni na głęboką wodę. Powiem więcej, zostaliśmy rzuceni 

na  sztormowe wody oceanu!  Jesteśmy okrętem ORP LO8, który mimo wszystko walczy. Chociaż okręt to 

za dużo powiedziane, okręt ma technologie. Może lepszym porównaniem byłaby galera z wioślarzami. Każ-

dy z nas ma jakieś wiosło np. ulubiona platforma nauczania online, oraz inne pomysły na 4-dniowe, epoko-

wo-rewolucyjne przejście na  kształcenie na odległość. Na szczęście mamy dobrego kapitana, który koordy-

nuje nasze wiosłowanie, uwzględniając sensowny kurs  statku LO8 . A może jednak OKRĘTU LO8; bo jak-

by nie patrzeć, okręt to jednostka bojowa jest :)  

 

 

Pani Dyrektor ma dodatkową zabawę: wypełnianie ankiet z DE i kuratorium: wpisuje w liczne rubryczki 

cenne dane statystyczne np. ilu chorych, ilu pracuje, czy zdalnie itp. i szlifuje umiejętności matematyczne 

przeliczając je na procenty. Pani Wicedyrektor Anna Dubaniowska odpisuje na maile, cierpliwie tłumaczy 

zagubionym, jak funkcjonować w Teams. Informatyk pan Roman  organizuje zestaw komputerowy z kamerą 

i mikrofonem. Pojawiają się kolejne problemy: albo wina komputera albo wina „przesyłu” albo gniazda mi-

krofonu. Ale udało się, uff. Możemy przeprowadzić pierwszy w Polsce egzamin klasyfikacyjny na odle-

głość: pisemny i ustny. No i przeprowadziłyśmy. Wicedyrektor Ania Dubaniowska była, jak zwykle, moim 

wsparciem. Dziękuję. 

 

Nasza pierwsza rada pedagogiczna na odległość, to było doświadczenie! Brawo Pani Dyrektor! Udało się. 

 

 

 

 

 

Patrzę na kolejne nadsyłane prace. Sprawdzanie na komputerze trwa znacznie dłużej niż ręcznie. A powin-

nam je sprawdzić jak najszybciej. A może  powinnam zrobić coś dla siebie? Może do fryzjera pójdę ? No jak 

pójdę, jak nie pójdę. Gdzie? Kiedy? A może na kawę do sąsiadki?  „A jak będziesz pić kawę przez masecz-

kę?” -  zapytał mój mąż. Jak żyć, się pytam, a on na to ze stoickim spokojem. Normalnie.  Łatwo mu powie-

dzieć, bo nie  musi farbować odrostów. Skoro nie mogę zmienić koloru włosów, to  zmieniam motyw 

w  komputerze na czarny i voila..... białe literki na czarnym tle. Tak gotycko się zrobiło, nieco demonicznie 

i  od razu przypomniała mi się  rymowanka z dzieciństwa:  Choćby cię smażyli  w smole,  nie mów, co się 

dzieje w szkole.  

 

13. - 19. kwietnia 

 Teraz kwestia finansów.  Musimy zaoszczędzić: nie ma 

wynajmów, nie mamy przychodów własnych. Remont bi-

blioteki  w budynku B może się nie odbyć w czerwcu. No, 

nareszcie jakaś lekcja online. Słyszę głosy! Uczniów, żeby 

było jasne. Ze mną jeszcze wszystko OK.  Kamerki mają 

wyłączone, tak wolą. Nie przeszkadza mi to. Mnie widzą, 

tak wolę. 

 

 

 

 

 

Młodzież przyzwyczaiła się do Teamsów i Zo-

omu,  zaczęła  czytać informacje na Librusie (chwała Pa-

nu!). Zasadniczo mamy kontakt ze wszystkimi uczniami. 

Uczą się zdalnie, mniej lub bardziej pilnie. Trochę wagaru-

ją. Ale robią też inne piękne rzeczy, pomimo epidemii. Na 

instagramie i facebooku publikują informacje o swoich 

działaniach.  



27. kwietnia - 03. maja 

Powstał oficjalny LO VIII Minecraft. Ekipa radiowęzła z  budynku B, w tajemnicy, ciężko pracowała nad od-

wzorowaniem naszej szkoły w sześciennym świecie. Na uczestników  czekają  gildie, parkoury i PvP , nadcho-

dzą kolejne updatey.  I co? Zatkało kakao? Nawet nie wiecie o czym mowa.  A może się mylę i ktoś z nauczy-

cieli już gra w tę grę? Ponoć jak już ktoś tam wejdzie, to przepadł. Tak wciąga. 

 

Wydaje się, że najgorsze za nami, że w miarę możliwości panujemy  nad sytuacją. O maturach jeszcze nie my-

ślimy. O rekrutacji też jeszcze nie. Planujemy zorganizować Drzwi Otwarte online. 2d i  2a pracują nad kon-

cepcją takiej promocji. Czeka nas klasyfikacja klas trzecich. Uczniowie klas pierwszych po gimnazjum wybie-

rają rozszerzenia. Wychowawcy zbierają dane.    

 

 

 

 

 

Maturzyści odbierają świadectwa: indywidualnie, w maseczkach: jeden/jedna  w sekretariacie, jego/jej kolega/

koleżanka  czeka w samochodzie.    

 

Żeby potrzymać załogę na duchu proponuję Nauczycielom zabawę - dokończyć zdanie:         

                                

W czasie kwarantanny najbardziej podoba mi się, że... 

 

Wbrew pozorom nie było to łatwe zadanie. Łatwiej byłoby powiedzieć,  czego nam brakuje w tym trudnym 

czasie, za czym tęsknimy. Szczerze? Sama długo myślałam nad odpowiedzią. 

  

Skoro je rzuciłam, to wypada zacząć od siebie: 

 

- Otóż w czasie kwarantanny najbardziej podoba mi się robienie zastępstw i kontrola dyżurów na korytarzu :) 

 

A oto piękne przykłady, jak należy doceniać to co mamy i/lub znaleźć pozytywne aspekty sytuacji, w  której 

się znajdujemy.  

 

W czasie kwarantanny najbardziej podoba  mi się, że… 

 

- mogę po lekcjach wyjść do ogródka i podziwiać  kwiaty 

 

- nie muszę stać w porannych i popołudniowych korkach 

 

- mam czas na spacery, ale i tak wolę szkołę z dzwonkami, koszmarnym hałasem z radiowęzła 

 

-  brak dzwonków na lekcje  

 

- mogę tak aktywować wyobraźnię, by wchodząc w zdolność rozumienia młodzieży, tworzyć jak najbardziej 

adekwatne pliki vel. materiały dydaktyczne. 

 

- że moja praca jest cudowna, bo jest w niej dużo ruchu i każdy dzień jest inny, bo siedzenie przed kompute-

rem nie jest dla mnie  

 

- że znacząco skróciła mi się droga do pracy:). Nie była zbyt długa, teraz jest nawet zbyt krótka. 

 

- trudno to zdanie dokończyć. Jakiś odruch bezwarunkowy blokuje. Czuję się zarobiony, mniej, ale nadal zdez-

orientowany, no i karkoobolały . 

 

Karkoobolały - jaki adekwatny do sytuacji przymiotnik, tak właśnie się czuję- karkoobolała. 

 



Jak być zdrowym, szczęśliwym i żyć dłu-

go? Wydawałoby się, że odpowiedzi na te 

pytania łatwe są do odnalezienia na przy-

kład w księgarniach, gdzie bestsellerami 

są zwykle książki o tematyce zmian 

wszelkich aspektów życia jednostki oraz 

sposobów na nie. Co autor to inny po-

mysł na przedłużenie młodości i jak naj-

dłuższe utrzymanie się w zdrowiu. Zmia-

na diety na bezglutenową, bezmięsną 

i  śródziemnomorską, czy zimne kąpiele 

i  długie spacery? A może zmiana naszej 

świadomości?  

 

Ludzie na przestrzeni lat i epok sięgali po 

szerokie możliwości strategii na to, jak żyć 

w  zdrowiu, cieszyć się dobrym samopoczu-

ciem i długowiecznością. I to począwszy od 

Gilgamesza, który niestrudzenie próbował 

odnaleźć roślinę oferującą nieśmiertelność; 

eliksir życia. Jednakże jesteśmy tylko ludźmi 

i jako jedyne istoty na Ziemi mamy pojęcie 

o  nieuchronności śmierci. Nieśmiertelność 

możemy zostawić bogom.  

Pojęcie starości interpretować można na wiele spo-

sobów. Są ludzie, którzy w wieku 40 lat czują się 

starzy, głównie przez brak ruchu, czy sztywność 

poznawczą, bo czegoś „już nie wypada”. Jednak ilu 

ludzi, tyle postaw, więc nietrudno wyróżnić i ta-

kich, których określenie bycia starym uraża, będąc 

nawet w wieku emerytalnym. W takim przypadku 

przydałyby się synonimy, na dodanie takiej posta-

wie subtelności, jako; jesień wieku, dojrzałość, 

piękny wiek. Patrząc na podeszły wiek, na szczę-

ście, można utożsamić go z młodością w kontek-

ście wolności. Bo badania mówią, że to właśnie 

w  okresie starości ludzie są najszczęśliwsi – kon-

centrują się tylko na tym, co sprawia im radość, 

lepiej radzą sobie z emocjami.  



Zdrowie to niewątpliwie jeden z ważniejszych 

elementów istnienia. Nie bez powodu przy każdej 

okazji składania życzeń, pierwsze, co przychodzi 

nam do głowy to – dużo zdrowia! Pewnie takim 

samym banałem będzie i powiedzenie, że sport to 

zdrowie, ale uzasadnienie jego słuszności jest już 

rzeczą bardziej złożoną, bo z nim skojarzyć moż-

na również negatywne aspekty jak kontuzje, czy 

wczesne przejście na emeryturę przez sportow-

ców. Zresztą bezsensownym krokiem jest w tym 

przypadku nakłanianie do aktywności fizycznej 

i  zdrowego trybu życia.  

Przecież każdy z nas jest w tych czasach zabiegany i mało komu przyjdzie do głowy zmiana swojego dotych-

czasowego trybu życia o 180 stopni! W XXI wieku liczy się każda minuta, dlatego oszczędzamy je używając 

przykładowo kas samoobsługowych, jedząc fastfoody, czy zamawiając online – każdy pragnie zostać królem 

swojego czasu.  

W opozycji do poprzedniej części, warto powiedzieć, że coraz więcej badań potwierdza korzystność aktyw-

ności fizycznej, która pomaga kontrolować emocje i przebieg wielu chorób. Krótko mówiąc – wydłuża życie. 

(Jednak się da!) W rozpoczęciu działań owocujących dobrym samopoczuciem będzie większy problem niż 

w  późniejszym ich stosowaniu – endorfiny wytwarzają się po wysiłku, nie przed nim! Zwykle zdarza się, że 

nasze plany kończą się porażką, bo stawiamy sobie poprzeczkę za wysoko. Zniechęcają do tego słowa takie 

jak wykonywanie ćwiczeń c o d z i e n n i e, czy przez g o d z i n ę. Na szczęście małymi krokami do celu. 

Gdy nie jest on zbyt odległy, można osiągnąć pożądany rezultat, nie trzeba się nawet męczyć.  

Wystarczy wybrać schody zamiast windy, kilka 

miejsc parkingowych dalej od szkoły czy pracy, 

albo nawet wysiąść przystanek wcześniej. Będąc w 

„pięknym wieku” ważna będzie o p t y m a l i z a c 

j a wyznaczonych sobie zadań. Częstym błędem 

i  późniejszym źródłem rozczarowania jest niemie-

rzenie sił na zamiary. W Internecie łatwo jest na-

tknąć się na porady i przykłady ćwiczeń, gdzie 

osoby je wykonujące i rekomendujące są najczę-

ściej szczupłymi i wysportowanymi okazami zdro-

wia.  

 

Witalność jest zatem siłą życiową, odkrywając wa-

lory której, robimy ukłon sobie samym. Warto ko-

rzystać z tego co dostępne, naturalne i na wycią-

gnięcie ręki. Warto szukać sposobów na rozwój 

swoich możliwości. Warto zauważyć wartości inne 

niż czas, o którym trudno nie wspomnieć, żyjąc 

w  okresie jego niedoboru. 



Koronawirusy to grupa wirusów okryta małymi proteinowymi kolcami, wyglądającymi jak korona. Odkryto 

już setki koronawirusów. Siedem z nich zaraża ludzi i może powodować chorobę. Problemem najbardziej do-

tykającym dzisiejszy świat jest koronawirus SARS-CoV-2, powodujący chorobę zwaną „COVID-19”. 

 

Rozprzestrzenianie się wirusa 

 

Koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Jeśli zarażona osoba np. kaszlnie, krople zawierające w sobie 

wirusa rozpryskują się. Wirus może zakazić kolejną osobę, gdy krople te dostaną się do jej ust bądź nosa. COVID-

19 przenosi się najlepiej w miejscach, w których ludzie są blisko siebie. Zimna pogoda ochrania je przed wyschnię-

ciem, pozwalając wirusowi na dłuższe przeżycie. Promienie słoneczne mogą natomiast go uszkodzić. Jednak przez 

to, że nie ma ludzi całkowicie odpornych na wirusa, ma on tylu potencjalnych gospodarzy, że nie potrzebuje ideal-

nych warunków do rozprzestrzeniania się. 

 

Objawy dzień po dniu 

 

Na początek, trzeba zaznaczyć, że symptomy choroby są zależne od naszych organizmów i nie będą one takie same 

w każdym przypadku. Poniższe objawy zostały opracowane na podstawie badań, w których wzięło udział: 138 pa-

cjentów ze Szpitala Zhongnan, 135 pacjentów ze Szpitala Jinyintan i 56 pacjentów ze Szpitala Wuhan. 

Dni 1-2: Początkowe objawy są podobne do zwykłego przeziębienia, z łagodnym bólem gardła, bez gorączki i po-

czucia zmęczenia. Nie występuje również brak apetytu. 

Dzień 3: Gardło zarażonego zaczyna trochę boleć. Chociaż było to rzadko spotykane, mogą wystąpić takie sympto-

my jak lekkie nudności, wymioty, czy łagodna biegunka. 

Dzień 4: Ból gardła staje się poważniejszy. Pojawiają się inne symptomy, jak złe samopoczucie, słabość i ból sta-

wów. 

Dni 5-6: Pojawia się lekka gorączka i suchy kaszel. Duszność i problemy z oddychaniem również mogą pojawić się 

okazjonalnie. Występuje do tego poczucie zmęczenia. 

Dzień 7: Pacjenci, którzy nie zaczęli wracać do zdrowia, doświadczają jeszcze silniejszego kaszlu i nasilonych pro-

blemów z oddychaniem. Gorączka wzrasta, pojawia się ból głowy i ciała. Na tym etapie wielu chorych trafia do 

szpitala. 

Dni 8-9: W tym momencie symptomy mogą pogorszyć się u osób cierpiących na choroby współistniejące. Płytki 

oddech staje się częsty. Gorączka wzrasta powyżej 38 stopni Celsjusza. Inne badania twierdzą, że dziewiąty dzień, 

to czas, w którym sepsa zaczyna wpływać na 40% pacjentów. 

Dni 10-11: Doktorzy robią prześwietlenie klatki piersiowej, by uchwycić stopień zaawansowania niewydolności 

oddechowej. Występuje brak apetytu i ból brzucha. Potrzeba opieki medycznej oddziału intensywnej terapii. 

Dni 12-14: W tym momencie symptomy mogą być już opanowane. Gorączka spada, a problemy z oddychaniem 

podczas 13 dnia powoli zanikają. Niektórzy pacjenci mogą dalej doświadczać delikatnego kaszlu. 

Dni 15-16: Słabsi i chorzy pacjenci muszą być gotowi na możliwość przeszywającego bólu serca bądź uszkodzenie 

nerki. 

Dni 17-19: Większość śmierci wywołanych przez COVID-19 występuje około 18 dnia choroby. Słabi pacjenci mo-

gą doświadczyć obrzęku dolnych dróg oddechowych wywołanych jeszcze innym patogenem. Może to doprowadzić 

do niedokrwienia i krzepnięcia krwi. 

Dni 20-22: Ocalali pacjenci zdrowieją całkowicie i są wypisywani ze szpitala. 



Niewyspanie, przepracowanie, czy holistycznie mówiąc brak energii to bardzo często przy-

czyny sięgania przez nas po energetyki. Szybki zastrzyk siły jest kuszący, dlatego napoje te 

cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród młodzieży i, niestety, nawet u dzieci. Jed-

nak  przy sięganiu po nie czy choć przez chwilę zastanawiamy się, jak wpływa to na zdro-

wie organizmu? Albo czy po wypiciu poprzedniego napoju energetycznego naprawdę po-

czuliśmy się lepiej?  

 

Naukowo rzecz biorąc po spożyciu czujemy nagły zastrzyk energii. Już po pierwszym łyku za-

czyna się odczuwać jego działanie  poprzez cukier. Gdy tylko znajdzie się on na języku, mózg 

otrzymuje sygnał do wyzwolenia dopaminy. Jednak jest on krótkotrwały, a tuż po nim następuje 

jej spadek, nawet do poziomu niższego od tego, jaki towarzyszył nam przed wypiciem napoju. 

Jak to możliwe? Wraz ze wzrostem dopaminy rośnie stężenie glukozy we krwi. By przetworzyć 

tak dużą ilość cukru, trzustka zaczyna wydzielać większe ilości insuliny, która reguluje jego po-

ziom. Następnie stężenie glukozy gwałtownie spada, nie inaczej dzieje się z poziomem dopami-

ny. I dobry nastrój zaczyna nas opuszczać.  

 

Poza tym wartość kaloryczna energetyka jest niemała, przez co spożywając go w dużej ilości 

można bardzo szybko „dorobić się” nawet znacznej nadwagi. W jednej puszcze (250 ml) znajdu-

je się średnio 25 gram cukru, co jest maksymalną dzienną dawką. A jest go tam tak wiele, gdyż 

zwyczajnie uzależnia i to najbardziej ze wszystkich składników. Kolejny składnik to kofeina, 

której zawartość w jednym napoju jest przybliżona do jej ilości w kawie. Następnymi elementa-

mi będą guarana i tauryna. Może i mamy świadomość ich występowania w napoju energetycz-

nym, ale czy wiemy, za co odpowiadają? Są to nic innego jak zastępcy kofeiny. Wyciąg z guara-

ny zawiera jej w przybliżeniu 20 miligramów. Tauryna za to wzmacnia pobudzające działanie. 



Niewątpliwie jest lepszą alternatywą. Znajdzie-

my w niej c z y s t ą kofeinę bez wzmacniaczy 

smaku, barwników i całej reszty z gamy ulep-

szaczy. Bez cukru i dodatków jest ona niemalże 

pozbawiona kalorii. Poza tym przyspiesza me-

tabolizm i ogranicza wchłanianie się cholestero-

lu.  

W jej składzie znajduje się teina (herbaciana 

kofeina). Co prawda nie pobudza ona tak bar-

dzo jak kawa, jednak potrafi być naturalnym 

dopingiem. Ponadto posiada wiele zdrowot-

nych zalet. Pozytywnie wpływa na układ po-

karmowy, jej napar pobudza delikatnie i efekt 

utrzymuje się na wiele godzin. Dzięki temu 

zapobiega ‘kopowi energetycznemu’. Parzyć 

należy ją w 80 stopniach,  przez 3 minuty, by 

osiągnąć pożądane działanie. 

Jest jedną z odmian zielonej herbaty, zwykle 

w  formie sproszkowanej z liści krzewu herba-

cianego. Jej porcja ma podobną ilość kofeiny jak 

espresso. Co ciekawe, można dodać ją do koktaj-

lu, czy ciasteczek – nie w formie napoju, jak po-

wyższe. 



Napar z suszonych liści ostrokrzewu para-

gwajskiego dodaje więcej energii niż kawa, 

a efekt pobudzenia utrzymuje się dłużej. 

Yerba mate to samo zdrowie: oprócz kofe-

iny zawiera także cenne witaminy i minera-

ły, wspomaga odchudzanie i reguluje po-

ziom cholesterolu. Można zaparzać ten sam 

susz kilka razy. Najlepiej robić to w specjal-

nie przeznaczonym do tego naczyniu. Do 

picia tego południowoamerykańskiego na-

poju służy bombilla – rodzaj słomki odfil-

trowującej fusy. 

Choć występuje także w napojach energe-

tycznych, osobno jest dobrą alternatywą – 

wtedy nie zawiera słodzików, barwników 

i  innych ulepszaczy. Suszone i zmielone 

owoce tej rośliny można wykorzystać do 

sporządzenia pobudzającego naparu o kwa-

skowatym smaku. Guaranina wchłania się 

wolniej niż kofeina, jednak dzięki temu jej 

działanie utrzymuje się dłużej; około 6 go-

dzin. Guarana nie tylko dodaje energii: sty-

muluje także pracę mózgu, przyspiesza 

przemianę materii, poprawia humor i  pa-

mięć. 

Posiadając te informacje trzeba mieć świadomość, że wszystko jest odpowiednie w racjonalnych ilościach 

i  wszystko jest dla ludzi. Jednak żaden napój nie zastąpi snu. Jest on niezbędny w prawidłowym funkcjonowaniu 

– nie sposób bez niego żyć.  

Paulina Leśniak 



DROŻDŻE - źródło biotyny, wi-

tamin z grupy B, cynku, selenu, 

miedzi, potasu, wapnia, chromu i 

fosforu. Wzmacniają włosy, uko-

rzeniają cebulki, 

JAJKO - żółtka doskonale popra-

wiają kondycję włosów: zawierają 

lecytynę, wzmacniają i nawilżają 

włosy. Białko hamuje łamliwość 

włosów, dodaje objętości. 

AWOKADO - zawiera ponad 20 

różnych witamin i minerałów, mię-

dzy innymi witaminy: A, K, C, B1, 

B2, B3, B5, B6, E oraz potas, kwas 

foliowy, magnez, miedź, żelazo, 

cynk, fosfor. Jest doskonałą kura-

cją odżywczą do włosów. 

Domowa maska drożdżowa na włosy 

 

 pół kostki drożdży spożywczych 

 1 łyżka stołowa jogurtu naturalnego, kefiru, 

lub ciepłego mleka 

 mała łyżeczka naturalnego miodu 

 

Wszystkie składniki połącz i dokładnie wymieszaj, 

aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Gotową maskę 

nałóż na włosy, pamiętając także o skórze głowy. 

Można ją nakładać zarówno na suche, jak i wilgotne 

pasma. Na koniec owiń włosy ręcznikiem, folią lub 

czepkiem i zostaw na około godzinę. Po tym czasie 

umyj głowę. 

 
  

Domowa maska jajeczna na włosy 

 

Białko i żółtko z 1 lub 2 jajek kurzych (dłuższe wło-

sy wymagają większej ilości maski) rozbełtaj razem 

tak, by się połączyły w jednolitą masę. Nałóż jajko 

na włosy i skórę głowy i pozostaw na około 20 - 30 

minut. Następnie dokładnie spłucz domową maskę 

zimną wodą i umyj włosy szamponem. 

 

 Domowa maska na włosy z awokado 

 średniej wielkości awokado 

 2-3 łyżki oliwy z oliwek 

 łyżka soku z cytryny 

 (opcjonalnie) 1-2 łyżki olejku rycynowego 

Awokado rozgnieć dokładnie widelcem na gładką 

masę. Nałóż domową maskę na włosy i skórę głowy, 

a po 20-30 minutach spłucz ją z włosów i zmyj deli-

katnym szamponem. 



Walter Mitty to marzyciel uciekający w świat 

wyobraźni. Kiedy jego kariera zostanie zagrożo-

na, wyruszy w podróż, która da początek wyda-

rzeniom bardziej niezwykłym niż jego fantazje. 

Film dla tych, którym brakuje w tym czasie moty-

wacji i pozytywnego obrazu, ze świetnymi akto-

rami, pięknymi sceneriami, wyjątkową muzyką 

i  bardzo optymistycznym przesłaniem. Reżysero-

wi udało się zachować piękno wspomnień, uka-

zać chaos współczesności i natchnąć widzów 

nową nadzieją na lepszą przyszłość. Przy okazji 
dowiesz się, co możesz zrobić z krawatem :) 

Podczas morskiej podróży 

z  Indii do Kanady tonie sta-

tek. Nastoletniemu Pi udaje się 

przetrwać na niewielkiej łodzi. 

Jak? Tego dowiesz się ogląda-

jąc prawdziwą, wizualną po-

ezję – niesamowite kolory 

i  tekstury oraz efekty wizual-

ne, które sprawiają, że ten film 

cię pochłonie.  

Po dziesięciu latach małżeń-

stwo Nicole i Charliego zaczy-

na się rozpadać, gdy pojawiają 

się przed nimi nowe opcje ka-

riery. W bardzo rzeczywisty, 

pełen metafor i emocjonalny 

sposób pokazuje kłótnie, ale 

i  miłość. Przemyślany scena-

riusz, doskonałe dialogi i mnó-

stwo emocji.  

Chyba nie trzeba go przedstawiać, a jeśli go nie znasz, to chyba 

najwyższy czas go poznać. Człowieku chodzisz do liceum, to zo-

bowiązuje. 



Taniec towarzyszy mi już od najmłodszych lat mojego życia. Choć przez aktualną sytuację salę treningową 

nieczęsto odwiedzam, a w zasadzie w ogóle,  taniec dalej jest nieodłącznym elementem mojej rutyny. Naprze-

ciw tanecznym oczekiwaniom wychodzą treningi i warsztaty online. Jak się okazuje, da się przeprowadzać tre-

ningi na odległość.  Kawałek pokoju stał się  parkietem, a laptop z kamerką moim niezbędnikiem. Ale dziś nie 

o tym, ale  o tych, którzy inspirują, o tych, którzy swoimi ruchami potrafią spełnić największe marzenia 

i  o  tych, którzy nawet w tak dziwnym czasie zachęcają do tańca! 

Uczestniczka programu You Can 

Dance. Występowała w wielu 

telewizyjnych produkcjach, póź-

niej wyjechała do Stanów Zjed-

noczonych, aby tam w najlep-

szych szkołach kształcić się 

i  spełniać marzenia. Ciężka pra-

ca i determinacja popłaciły. 

Klaudia kilka miesięcy temu wy-

stąpiła u boku samej Jenifer Lo-

pez. Pamiętam swoje pierwsze 

warsztaty z Klaudią. Weszłam na 

salę treningową i nie mogłam 

wyjść z podziwu. Jeszcze nigdy 

nie widziałam, żeby ktoś tak tań-

czył.  

Tancerz i choreograf.  Jest też coś, co 

go wyróżnia. Są to obcasy. Uczy on 

popularnego stylu tańca high heels, 

czyli po prostu tańca na szpilkach. 

Choć mężczyzna tańczący na szpil-

kach może wydawać się kontrowersyj-

ny, sam Patryk siebie nazywa artystą, 

szpilki sprawiają, że jest wyjątkowy. 

Uczy, jak poruszać się w butach na 

obcasie, wydobywając tym samym 

wdzięk i pewność siebie. Dzięki swo-

jej odwadze osiągnął naprawdę wiele, 

prowadzi zajęcia na całym świecie, a 

w obecnej sytuacji także na swoim 

profilu na Instagramie.  

Jego kariera nabrała tempa po 

programie You Can Dance. Jest 

szanowanym w Polsce tancerzem, 

ale także choreografem. Tworzy 

choreografie do największych 

programów i wydarzeń telewizyj-

nych takich jak: Mam Talent, 

Dance Dance Dance czy produk-

cji sylwestrowych.  



Dla nich wszystkich taniec jest  

sposobem na życie, ale także spo-

sobem na wyrażenie siebie i dobrą 

zabawę. Myślę, że właśnie ta zaba-

wa to coś, czego teraz nam wszyst-

kim brakuje. Dlatego warto  wstać 

z kanapy, odłożyć laptopa, przy 

którym i tak siedzimy całe dnie i 

dać się ponieść muzyce. Stylów 

tanecznych, warsztatów i możli-

wości jest naprawdę wiele. Uwa-

żam, że każdy znajdzie coś dla sie-

bie.  

Jak mówi Majkel, nic samo się nie zrobi. Był także uczestnikiem You 

Can Dance. To tancerz, który zaraża wielką energią i motywacją do 

działania. Prowadzi warsztaty taneczne w całej Polsce, uczestniczy 

w  wielu produkcjach tanecznych i telewizyjnych. Mówiąc o Majkelu, 

nie mogłabym zapomnieć o jego siostrze, Karolinie, a mojej trenerce.  

Karolina stawia na pracę z dziećmi i młodzieżą. Trenuje grupy tanecz-

ne, które osiągają sukcesy na turniejach w całej Polsce.  



Tej Pani nie trzeba nikomu przedstawiać. Panam weszło do 

kanonu światów fantastycznych na równi z Ziemiomorzem 

czy Narnią. Jesteśmy świadkami kolejnych igrzysk, dziesią-

tych już Głodowych Igrzysk, tym razem jednak poznamy je z 

nieco innej perspektywy. Na Kapitolu osiemnastoletni Corio-

lanus Snow przygotowuje do swojej nowej roli jako mentor. 

To jedyna i wyjątkowa szansa, by zdobyć chwałę i bilet do 

lepszego świata. Jego rodzinny dom podupadł i cały jego los 

zależy teraz od tego, czy zdoła pokonać innych mentorów uro-

kiem i sprytem. A los bywa bardzo przewrotny. Coriolanusowi 

zostaje przydzielona dziewczyna z Dystryktu Dwunastego. 

Trudno się więc dziwić jego rozgoryczeniu i niechęci do 

dziewczyny. Nie ma jednak miejsca na animozje, każda decy-

zja Snow’a to być albo nie być dla obojga. Tu nie ma miejsca 

na błędy na arenie jak i poza nią… 

Dziewiętnastoletnia Wren i jej dwie siostry, dorastały z dale-

ka od cywilizacji, w prymitywnej chacie na północy. Nie 

wiedzą, co to ciepła woda, prąd czy telewizja. Ich życie pły-

nie spokojnie do czasu, gdy najmłodsza z sióstr zapada na 

ciężką chorobę. Razem z matką ruszają w poszukiwaniu po-

mocy. Wren nigdy więcej ich nie zobaczyła. Mijają miesiące, 

a nadzieja gaśnie. I wtedy pojawia się nieznajomy, który szu-

ka matki  By uciec, Wren i Sage muszą złamać najważniejszą 

zasadę, jaką wpajała im matka; nigdy nie wychodzić z lasu. 

Dziewczynkom udaje się znaleźć schronienie w małym dom-

ku po drugiej stronie lasu. By przeżyć będą musiały stawić 

czoła czemuś o wiele gorszemu niż nowe otoczenie i tajem-

niczy mężczyzna. Odkryją prawdę, która była przed nimi 

skrywana, powód swojej ucieczki oraz tajemnice, z których 

istnienia nie zdawały sobie sprawy przez całe swoje dotych-

czasowe życie. Jeśli wszystko jest takie idealne, to skąd ten 

niepokój? Co łączy te dwa światy? 

 

   



Netflix szturmem podbił internet i z miejsca stał się numerem jeden wśród wypożyczalni filmowych. Po-

czątki jednak nie były wcale takie kolorowe…. 

 

Dawno, choć wcale nie aż tak dawno temu, streaming filmów był na równi z latającymi samochodami. By 

obejrzeć film, trzeba było zlokalizować wypożyczalnię, dotrzeć tam i modlić się, by akurat był film, na któ-

rym nam zależy. DVD było jeszcze w fazie wstępnych eksperymentów w podziemiach wojskowych, zwykli 

śmiertelnicy używali kastet. Tak z grubsza prezentował się 1997, kiedy Marc Randolph doznał olśnienia; 

internetowa wypożyczalnie filmów! 

Na początku wszystkie znaki na niebie i ziemi jasno wskazywały, żeby odpuścić i znaleźć sobie normalną 

pracę. Padające serwery, zerowe zainteresowanie i równie duże fundusze. Randolph w pewnym momencie 

musiał prosić własną matkę, by zainwestowała w jego biznes.  

 

Ta książka, choć już sama historia jest niezwykle interesująca, ma w sobie coś jeszcze. To praktyczne kom-

pendium wiedzy o tym, jak zacząć swój startup, jak budować zespół i kiedy sobie odpuścić. 

I właściwie nie trzeba dodawać nic więcej. Grisham do perfekcji opanował 

tworzenie zagmatwanych, prawniczych thrillerów. Zabierał nas na godziny 

rozpraw sądowych. I w swojej najnowszej książce absolutnie nie spuszcza 

z  tonu, ale i nie wprowadza zawrotnych nowości. Dla stałych jego czytelni-

ków pozycja obowiązkowa. Dla tych, którzy do tej pory nie mieli okazji prze-

czytać jego dzieł, kwarantanna to idealna okazja.  

 

Poznajmy Pete’a Banninga, wzorowego obywatela Clanton – odznaczonego 

bohatera II wojny światowej, głowę prominentnego rodu, dobrego chrześcija-

nina.  Jest to mąż i ojciec idealny. I pewnego pięknego poranka Pete Banning 

wstał dość wcześnie, pojechał do miasta i, zupełnie spokojny, zastrzelił swoje-

go przyjaciela, wielebnego Dextera Bella.        . 

 

Jakby morderstwo samo w sobie nie było dość szokujące, to jedynym, co Pete 

powiedział potem szeryfowi i sędziemu,  było: „Nie mam nic do powiedze-

nia”. Pytanie rodzą się w zawrotnym tempie, a odpowiedzi brak… 

 

Nie zabraknie płomiennych rozpraw sądowych, śledztw, które odkryją nie jed-

ną tajemnicę…Tym razem Grisham zabierze nas na południe Ameryki do cza-

sów Jima Crowa.  



Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w lesie. Gęstym i wysokim. Przed chwi-

lą przestał padać wielogodzinny deszcz. Czujesz zapach sosen i wilgotnego igliwia. Sły-

szysz dzięcioła stukającego w korę. Melodyjne, ptasie sonaty. Lekki wiatr muska twoją 

twarz. Czujesz na plecach ciepło pojedynczych promieni słonecznych, które oświetlają 

intensywnie zielone, młode listki. Słuchasz szumu owadów. Chłoniesz wszystkimi zmy-

słami każdy mikroszczegół otaczającej cię scenerii. Mrówki wędrujące obok twoich stóp. 

Szelest igieł. Krople rosy na mchu. Ciszę. Obfitość. Wdychasz pełną piersią ten cudow-

ny, deszczowy, leśny zapach. 

 

Czujesz ulgę. 

 

 Radość. 

 

Ukojenie. 

 

Uśmiechasz się. 

 

Kiedy ostatni raz byłeś w lesie? 

 

 Drzewa mają ogromną moc. Moc uzdrawiania. 

 

Już samo patrzenie przez szpitalne okno na zieleń przyśpiesza proces rekonwalescencji 

po operacji i zmniejsza próg bólu. Ba, postawienie rośliny doniczkowej na parapecie 

zmniejsza nastroje depresyjne. Powrócę do lasu, rośliny doniczkowe pozostawiam do 

własnej obserwacji. 

 

Pod koniec zeszłego wieku powstała oficjalnie nazwa ,,Medycyna drzew”. Na przekór 

całemu przemysłowi farmaceutycznemu udowadnia, że tak naprawdę do pełnego zdro-

wia, brakuje nam codziennego kontaktu z naturą. W Japonii tradycja ,,leśnych kąpieli’’, 

czyli najprościej mówiąc wielogodzinnych spacerów leśnych, jest zalecana, jako wspo-

magająca układ immunologiczny, przez samego Ministra Leśnictwa. ,,Od 2004 do 2012 

r. japońscy urzędnicy wydali równowartość około 4 mln dol. na badanie fizjologicznych 

i  psychologicznych skutków kąpieli w lesie, wyznaczając 48 leśnych ścieżek terapii.’’  



Profesor Qing Li z Tokio od lat zajmuje się badaniem 

wpływu lasów na człowieka. W przeprowadzonych 

badaniach udowodnił, że jeden pełny dzień spędzony 

w lesie redukował u  mężczyzn poziom hormonów 

stresu o 30%, a u kobiet o 50%.  Po dwóch dniach? 

35% i  75% adrenaliny mniej. Dodatkowo dowiódł, 

że atmosfera lasu aktywuje tzw. nerw błędny odpo-

wiedzialny za regenerację człowieka. Dwugodzinna 

kąpiel leśna przyczynia się do obniżenia ciśnienia 

krwi i poziomu cukru, poprawy przemiany materii, 

poprawy koncentracji, podniesienia progu bólu 

i  zwalczania depresji. Lista dobroczynnych skutków 

jest długa. 

 

Wdychając leśne powietrze, pochłaniamy bogactwo substancji bioaktywnych, wytwarza-

nych przez rośliny. Są to między innymi terpeny, głównie pochodzące z liści i igieł drzew. 

Niektóre terpeny, na przykład terpeny antynowotworowe wchodzą, na bardzo wysokim po-

ziomie, w interakcje z naszym systemem immunologicznym. Nasza naturalna zbroja 

ochronna wzmacnia się, a liczba komórek obronnych w organizmie rośnie. Komórki te za-

bijają wirusy, zapobiegają powstawaniu raka i zwalczają guzy, powstałe w skutek chorób 

nowotworowych. Czy to nie wspaniałe? Profesor Li udowodnił, że nawet jeden dzień spę-

dzony w lesie zwiększa ilość komórek ochronnych we krwi o średnio 40%. J e d e n dzień 

w lesie, skutkuje utrzymaniem się tych komórek w naszym organizmie jeszcze przez sie-

dem dni! Dlaczego to tak ważne? 

 

Człowiek od 20 lat oficjalnie uważany jest za gatunek miejski. Z danych ONZ wynika, że 

do 2050 roku miasta będzie zamieszkiwać aż 75% całej populacji. Jesteśmy gatunkiem ży-

jącym wewnątrz. Przemieszczamy się z budynku do budynku, a na koniec dnia, kiedy nasze 

rezerwy energetyczne są całkowicie puste, zamykamy się w kolejnych, tym razem swoich, 

czterech ścianach. Przeciętny Europejczyk spędza średnio 90% czasu w pomieszczeniach. 

Większość czasu patrząc w ekran. Naszą codzienność można opisać jednym, pięciolitero-

wym słowem:     S t r e s. 

 

Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrozumieli, jak sobie z nim radzić, aby nie pociągnął za 

sobą katastrofalnych skutków zdrowotnych. Oczywiście wszelkie dobroczynne właściwości 

lasów nie dyskryminują innych terenów zielonych, takich jak np. parki. Ważne jest, abyś 

znalazł się w pobliżu drzew, najlepiej gęsto skupionych, brał oddech pełną piersią i skon-

centrował swoją uwagę na otaczającej Cię przyrodzie. Jeśli natomiast masz możliwość za-

żywać częste kąpiele leśne, to wprowadź czym prędzej ten nawyk do swojego planu dnia. 

Na koniec uwaga: zawartość terpenów (o których wspominałam) w leśnym powietrzu 

zmienia się wraz ze zmianami pór roku - latem i wiosną jest najwyższa. Przełom kwietnia 

i  maja to czas, w którym ich ilość niesłychanie wzrasta, a więc jednym słowem: 

 

czas nawdychać się terpenów! 
Natalia Szostak 



W naszym kraju jest wiele ciekawych miejsc, które nie są znane i dotąd nie były masowo 

odwiedzane przez turystów. Takie miejsca, nieodkryte przez dużą część zwiedzających 

nasz kraj, mogą być dla wielu alternatywą dla kolejnych celów wycieczek. 

W województwie wielkopolskim w gminie 

Przykona znajduje się sztuczny zbiornik 

wodny. To część dawnego wyrobiska WKB 

Adamów. Aktualnie jest on wykorzystywany 

do składowania żużli i popiołów. Ze względu 

na wysokie Ph wody nie można się tutaj ką-

pać, ale w północnej części znajduje się 

punkt widokowy, z którego można zobaczyć 

piękny lazurowy kolor wody. 

W w o j e wó d z t wi e  w a r mi ń s k o -

mazurskim w Stańczykach znajdują się 

dwa najwyższe mosty w Polsce. Dłu-

gość mostów wynosi 180 m, a wysokość 

do 36,5 m. To dawna część linii kolejo-

wej, która łączyła Gołdap z Żytkiejma-

mi. Mosty są teraz wykorzystywane do 

sportów ekstremalnych, takich jak skoki 

na bungee, ale można na nie wejść i ob-

serwować piękne widoki. 



W województwie dolnośląskim w Ruda-

wach Janowickich znajdują się 4  stawy u 

podnóża Wielkiej Kopy. Znajdują się one 

na terenach wyrobisk dawnych niemieckich 

kopalni. Każde jezioro różni się od siebie 

kolorem, co dodaje uroku temu szeroko 

nieznanemu miejscu. Kolor zależy od skła-

du chemicznego podłoża, na którym się 

znajdują stawy, stąd barwy wody widzimy 

w kolorach: żółtym, zielonym, purpuro-

wym oraz błękitnym. 

W sztolni „Czarna” w dawnej kopalni złota 

znajduje się jedyny podziemny wodospad 

w Polsce i jeden z największych podziem-

nych wodospadów w Europie. Wysokość 

wodospadu wynosi ok. 10 m. Do wodospa-

du schodzi się metalowymi schodami 7 pię-

ter w dół. Wodospad jest pięknie podświe-

tlony, więc widok robi jeszcze większe 

wrażenie. 



W dzisiejszych czasach często mówi się o potrzebie ochrony przyrody. Ogólnie przyjmuje się też, że najprost-

szy i najpewniejszy sposób ochrony przyrody to brak ingerencji człowieka. Przekonanie to wydaje się wręcz 

społecznym konsensusem. Można by jednak ten konsensus naruszyć, zadając pytanie, czy możliwa jest sytu-

acja odwrotna? Sytuacja, która pokazywałaby, że natura zyskuje na nieprzemyślanej w sposób dalekosiężny 

ingerencji człowieka? Sytuacja taka jest trudna do wyobrażenia, jednak okazuje się możliwa. Co więcej, wcale 

nie trzeba daleko szukać, bo jednym z przykładów takiej właśnie zadziwiającej zależności pomiędzy naturą 

a  działalnością człowieka jest Łąka Sulistrowicka, oddalona o niecałe 40 km od Wrocławia. 

Łąka ta jest fragmentem rezerwatu florystycznego o nazwie Łąka Sulistrowicka, który powstał w 1958r. 

I  w  całości zajmuje powierzchnię ponad 26 ha. Miejsce to znajduje się na obniżeniu pomiędzy górami Ślęża 

i Radunia, niedaleko wsi Sulistrowiczki. Głównym przedmiotem ochrony w rezerwacie Łąka Sulistrowicka są 

zbiorowiska łąk trzęślicowych, na których występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin. Znajduje 

się tu m.in. jedno z dwóch stanowisk mieczyka błotnego w Polsce. Ponadto, duże zróżnicowanie flory łąko-

wej bardzo korzystnie wpływa na rozwój i bytowanie bezkręgowców (szczególnie motyli, pająków i chrząsz-

czy). Już niemieccy botanicy doceniali unikatowość tego miejsca nazywając je „klejnotem flory Śląska”. Jak 

widzimy, jest to bardzo szczególne miejsce. 

 

Zauważmy jednak, że wspomniana łąka zajmuje tylko część, a dokładnie  ok. ¼, powierzchni całego rezerwa-

tu. Pierwotnie była znacznie większa, ale uległa zmniejszeniu, właśnie z powodu braku ingerencji człowieka.  

Dlaczego tak się stało? Otóż, drastyczne zmniejszenie się powierzchni łąk (bo w chwili obecnej można mó-

wić już o kilku małych łąkach) było konsekwencją założenia rezerwatu. 



 Trudno jest uwierzyć w fakt, że założenie rezerwatu i ocalenie danego obszaru od ingerencji człowieka 

mogło być przyczyną stopniowej utraty tego szczególnego miejsca. Brzmi to paradoksalnie, ponieważ 

rezerwaty ustanawia się w celu ochrony unikatowej przyrody, a nie w celu jej zniszczenia. Prześledźmy 

jednak historię tego miejsca, żeby zrozumieć, co się naprawdę stało. 

 

A mianowicie, przez całe wieki, do czasu założenia rezerwatu, miejscowa ludność wykorzystywała 

okoliczne łąki do wypasania zwierząt. Łąki były także systematycznie koszone dla celów gospodar-

skich. Gdy, w 1958 r., utworzono tu obszar chroniony, pobliscy gospodarze nie mogli już kosić tych 

łąk. Fakt, że łąki nie były koszone spowodował  sukcesję drzew i krzewów, a zarastanie obszaru drze-

wami i krzewami pociągało za sobą odkładanie się, każdej jesieni, warstwy martwych liści, które unie-

możliwiały kiełkowanie i ukorzenianie się siewek roślin. Rezultat był następujący: zmniejszyła się licz-

ba wielu gatunków roślin i owadów, część roślin „przeniosła się” na sąsiednie śródleśne łąki poza rezer-

watem, a niektóre gatunki, niestety, całkowicie wyginęły. Co więcej, znacznie zwiększyła się po-

wierzchnia drzewostanu, dlatego dzisiaj łąki są przedzielone fragmentami lasów dębowo-sosnowych. 

 

Dopiero kilka lat temu zostały zmienione zasady utrzymania rezerwatu. Rozpoczęto działania prowa-

dzące do rewitalizacji oraz „odchwaszczania” terenu, a w chwili obecnej rezerwat jest systematycznie 

… koszony. Okazało się bowiem, że koszenie, pierwotnie wykonywane w celach użytkowych, a obec-

nie stanowiące celową i zaplanowaną pracę w rezerwacie, jest niezbędne, gdyż daje szansę przetrwania 

wielu rzadkim gatunkom roślin i owadów. 

 

Uogólniając możemy powiedzieć, że, w przypadku Łąki Sulistrowickiej działalność człowieka okazała 

się ważnym czynnikiem, decydującym o bioróżnorodności tego miejsca, a także o jego istnieniu. 

 

Gdybyście byli zainteresowani wizytą w opisywanym miejscu, informuję, że południowa granica rezer-

watu pokrywa się z  zielonym szlakiem turystycznym, a przez zachodnią część obszaru biegnie ścieżka 

dydaktyczna. 

Łąka Sulistrowicka na tle Ślęży  & Goryczka Wąskolistna— gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową 

w  Polsce 



Patrząc na mapę Masywu Ślęży, można odnieść wrażenie, że główną atrakcją przyciągającą tutaj turystów są walory krajo-

brazowe. Jednak prawda jest taka, że w samym mieście Sobótka też nie brakuje wielu interesujących miejsc. Czy można 

zatem połączyć jedno z drugim – wejść na najlepsze punkty widokowe na szczytach gór, jak i poznać architekturę oraz hi-

storię Sobótki? Okazuje się, że tak. Zapraszam na czerwony szlak. 

 

Wspomniana trasa biegnie z dworca w Sobótce na szczyt Ślęży. W końcowej części szlaku można zobaczyć miejsca 

i  obiekty, które omówiłem w ostatnim numerze. Pod szczytem góry szlaki czerwony i żółty łączą się i razem prowadzą aż 

do samego szczytu. W drodze powrotnej ze Ślęży, docierając czerwonym szlakiem już do samego podnóża góry i do przed-

mieść Sobótki, warto skręcić w prawo, w ulicę Starego Dębu, a następnie w lewo, w stronę „Starego Miasta”. 

 

Przystanek nr 1 – Muzeum Ślężańskie 

Idąc lewą pierzeją rynku, docieramy do renesansowej budowli. Powstała ona w  XVI wieku i z początku była Domem Opa-

ta, a potem, przez wieki, pełniła funkcję szpitala zakonu augustianów. Zakon ten trwale zapisał się w dziejach Ślęży i oko-

lic. Na portalu budynku, w herbie opata, znajduje się monogram augustianów. Są to dwie połączone litery R, które zoba-

czymy również w innych częściach miasta. Obecnie w budynku mieści się Muzeum Ślężańskie. W jego wnętrzach prezen-

towane są eksponaty ukazujące przyrodę regionu, a także dokumentujące rozwój kultu pogańskiego, jaki istniał na Ślęży. 

Będąc w środku, warto zwrócić uwagę na obfite zbiory przyrodnicze z bogatą fauną i florą Masywu. Natomiast na zewnątrz 

muzeum znajduje się lapidarium. Jest to miejsce pełne kamiennych obelisków i rzeźb, wśród których znajdują się, między 

innymi, tzw. kolumna ślężańska, średniowieczny, kamienny krzyż, a także chrzcielnica.  

 

Muzeum Ślężańskie 

& 

Kościół świętego Jakuba 



Przystanek nr 2 – Kościół św. Jakuba 

Wychodząc z muzeum nietrudno natrafić na kościół św. Jakuba, który góruje nad innymi budynkami w mieście. Wejścia do 

kościoła strzeże kamienny lew romański, pochodzący z klasztoru augustianów w Górce (zachodniej dzielnicy Sobótki). Nato-

miast nad wejściem do, położonej naprzeciwko kościoła, starej plebanii również widoczny jest wszechobecny monogram au-

gustianów. 

 

Geneza układu przestrzennego Sobótki 

Turysta podążający opisywaną przez nas trasą na pewno zdążył już zauważyć,  że rynek miasta nie jest kwadratowy, ale ra-

czej przypomina wydłużoną elipsę, a kościół znajduje się na środku rynku, a nie, jak to najczęściej bywa, w jednym z jego 

rogów. Co więcej, z każdej ulicy wychodzącej z rynku widać wokoło ogrody i zabudowania gospodarcze, mimo że znajduje-

my się w centrum miasta (!). Z łatwością można wyciągnąć wniosek, że układ przestrzenny Sobótki jest nietypowy. Ale też 

nasuwa się pytanie: dlaczego właśnie taki? Aby na to pytanie odpowiedzieć, należy przyjrzeć się historii miasta.  

Początki Sobótki sięgają ok. połowy XII wieku, a układ przestrzenny miasta, który, w dużej mierze, nie zmienił się do dzisiaj, 

datuje się na początek XIII w.  

 

W tamtym czasie w mieście odbywały się cotygodniowe targi sobotnie (od których pochodzi nazwa Sobótka). Sprzedający 

rozkładali swoje stragany wzdłuż głównej drogi Wrocław-Dzierżoniów, w ten sposób kształtując wydłużony kształt główne-

go placu w mieście. Kształt ten widoczny jest do dzisiaj. Początkowo, plac ten wykorzystywany był do gromadzenia na noc 

zwierząt gospodarskich, potem, w miarę rozwoju zabudowy, zajęły go obiekty użyteczności publicznej, takie jak wspomnia-

ny już kościół, a także stoiska targowe. Natomiast za pasem budynków, wokół placu, rozciągały się zagrody poszczególnych 

właścicieli, co dzisiaj odzwierciedlają liczne ogrody w mieście. Tymczasem kontynuujmy naszą tour de Sobótka i przejdźmy 

na drugą stronę rynku. 

 

Przystanek nr 3 – Cokół po pomniku Adolfa von Lützowa 

Za budynkiem kościoła znajduje się obelisk z tablicą pamiątkową. Jest on pozostałością dawnego konnego pomnika Adolfa 

von Lützowa, dowódcy niemieckiego korpusu ochotników, który wyruszył z pobliskiego Rogowa Sobóckiego na front w cza-

sie wojen napoleońskich. Pomimo słabej wartości bojowej, oddział odegrał ważną rolę dla podtrzymania morale narodu nie-

mieckiego. Członkami korpusu byli głównie wrocławscy studenci, którzy po wojnie zaczęli tworzyć organizacje patriotyczne 

dążące do zjednoczenia Niemiec. Co ciekawe, kolory mundurów korpusu z czasem trafiły na sztandary rewolucyjne, a potem 

na flagę Niemiec. 

Cokół po pomniku Adolfa von  

Lützowa  

& 

Rzeźba św. Jakuba Starszego na  

jednej z bram rynku 

 

 



Przystanek nr 4 – Północna część rynku – ratusz miejski 

W dalszej części rynku dominuje ratusz oraz liczne kamienice po renowacjach. Koło północnej pierzei placu, na jednej 

z bram, stoi rzeźba św. Jakuba Starszego, który od XVI w. jest patronem miasta. Na środku rynku znajduje się wysta-

wa poświęcona historii i ciekawostkom miasta. Wychodząc ze Starego Miasta warto zajrzeć do sklepu „Ślężański”, 

który oferuje nie tylko pamiątki, ale również lokalne wyroby i produkty. 

 

Przystanek nr 5 – Romańskie rzeźby, kościół św. Anny, wystawa geologiczna 

Dalej docieramy do właściwego czerwonego szlaku. Ostatnim przystankiem jest kościół św. Anny. Na portalu nad 

wejściem znowu można natrafić na monogram augustianów. Przy kościele ponadto znajdują się inne zabytki np. ka-

mienne rzeźby romańskie Lew i „Grzyb”. Z kolei na pobliskim małym placu przygotowana została wystawa geolo-

giczna prezentująca skały regionu, które pozyskiwano na przestrzeni wieków w okolicach Ślęży. 

Nie są to jednak wszystkie atrakcje Masywu Ślęży. Dlatego w kolejnym numerze przyjrzymy się za-

chodniej części Masywu Ślęży i Sobótki, która zachęca turystów nie mniej fascynującymi miejscami. 

 

Kościół św. Anny Romańska rzeźba Lew 

Monogram augustianów 



Meditation is a common mind-

fulness exercise and according 

to experts – can make you 

a  master of your own mind. 

Early Buddhist texts say this 

can also help end suffering. But 

modern headlines are a bit 

more clinical. They say that 

claiming mindfulness may cure 

anxiety, depression and a whole 

host of other health problems. 

It doesn’t seem easy and reliable. What’s real and what’s 

just baloney? How can this simple practice of watching your 

own breath change the way your brain works? Can that 

change your life? 

 

There are many different styles of meditation. Classifica-

tions, frequency and posture – every element depends on the 

cause of exercising. Firstly, the Transcendental Medita-

tion, which The Beatles got into while writing the White 

Album. The idea was to repeat a mantra, a word or a sound 

until you transcend thought entirely. Then exists the Dy-

namic Meditation. This method is supposed to break old 

thought patterns; connected with shouting, jumping and 

other ways of discharging emotions. And next comes the 

Religious Meditation, because most religions have some 

kind of practice that could be called meditation; quietly con-

templating scripture of forms of ritual prayer, intended to 

bring a person closer to God. 



The oldest forms of meditation come from early Hinduism. According to traditions, around hundreds years before 

Christ, the Buddha studied these techniques, and then he added his own method. He developed a new meditation 

technique, a very successful one, that is called Satipatthana Meditation. And that’s the  t r a d i t i o n a l  form of 

Mindfulness Meditation, one step on the eightfold path to enlightenment, which the Buddha taught his followers. 

The purpose isn’t to get closer to the supernal or to empty your mind – it’s to pay attention. Satipatthana simply 

means to keep your attention inside.  

  

In today's reality the matter is a bit more complicated. Most of the time, most people actually don’t know what 

their mind is doing. Every day passes so quickly, we do stuff that we’re just not aware of. It is really hard to notice 

even a single moment to think about metaphysical matters. And so part of the practice of mindfulness is bringing 

awareness to what it is that our minds are actually doing. The key is to notice what is going on with you. To catch  

moments of stress, tension, sadness, worries etc. Observing your reactions to those problems instead of engaging 

them, would be the right choice to start appreciating the fact that feelings are passing moments of your own mind. 

And what’s the most important – you can control your relationship to them. 

A Buddhist master says: you can make friends with emotions or a difficult situation in your life. You don’t have to 

fight, you don’t need to surrender to the problem. You can use this approach in every situation in life. Whatever 

we do throughout the day, it should be done with m i n d f u l n e s s. The Buddha told his followers to be aware of 

their minds and bodies while looking around, eating, drinking and even when obeying the calls of nature. 

Mindfulness meditation is just a way to practice these skills. It’s proper to slowly train our mind, like going to gym. 

Like your body is getting fitter, your mind becomes healthier and more developed.  Noticing distraction or that your 

mind is lost is very  important because it’s a moment of awakening. When you direct your attention to your breath, 

a part of the brain lights up. More precisely, that part which sets us - primates apart from other animals. It is the part 

of the control center that helps us focus. 

 

Meditation sessions are known and used in thousand schools that offer extra lessons. The corporate world has em-

braced it, too. For example there are mindfulness rooms on all 61 floors of the company Salesforce headquarters. 

There is some scientific evidence of effectiveness of meditation that can help you start looking at life from a differ-

ent perspective. So.. take a breath. 



Quarantine has been a rough time for many fami-

lies. Everyone needs their own workspace and 

peace and quiet, which are commonly hard to 

maintain in a semi-large family. There’s also an-

other problem - the housework. Suddenly, the sink 

is always full of dirty dishes waiting to be washed 

up, the floors seem to be dustier than ever and 

there are tons of laundry to hang up every day. As 

a result, we, the teenagers are mostly obliged to do 

more of the housework, than if we were stuck at 

school half of the day. All the domestic chores 

seem to be a relentless drudgery. Everything is so 

repetitive and frustrating… 

Frankly speaking, doing the housework takes about an hour of our time daily. We surely take all the 

domestic conveniences for granted, like a washing machine or a dishwasher, or even an electric kettle. 

The electricity has made our life so easy! Living in pre-1930 was far from this comfortableness. 

A  housewife would spend a whole day, only on basic domestic chores, including heating up the stove. 

Everything was done by hand. Making a cup of tea would take her ages! 
  
Presumably, the women were not fond of the amount of labour involved in running a house. Defi-

nitely, one of them was a great prospective engineer and feminist, Caroline Haslett. 

 
From a young age, Caroline wasn’t really into all the household thing, which took several aggravating 

hours per day. It seemed a waste of time for her. She wasn’t a stereotypical little girl and among other 

activities, she loved tinkering with her father’s tools (he was an engineer) the most. . Caroline always 

believed in women and wanted to open up the engineering world to them. After finishing high school, 

she embarked on her plan. She took up a secretary course -which was one of the very few options for 

ambitious young women - and started working at a boiler company. At that time, Caroline also joined 

the suffragette movement.  



Few years later, by the time the 

World War I arrived, she had been 

already managing the London office 

and had designed her very own 

boiler. In 1919 she saw an ad in an 

engineering newspaper - Women’s 

Engineering Society was looking for 

an organizing secretary. That was 

just a beginning of her illustrious 

career and in 1941 Caroline became 

the Society’s Director . Meanwhile, 

she also co-founded the Electrical 

Association for Women and was the 

first woman who joined the Institute 

of Electrical Engineers in 1932.  

In the 1930s Caroline was lecturing and advising all over the country. In the meantime, she contrib-

uted to the development of safety plugs. She even met geniuses like Albert Einstein and Henry 

Ford. Moreover, Haslett was the first female chairman of the British Electrical Development Associa-

tion and represented the UK government on business delegations in US, Canada and Scandinavia. 

  

Caroline Haslett knew that electricity was the key to free up women’s time from the overwhelming 

housework. She wanted women to become managers, and not dog-bodies. That’s why she was also 

involved in the project of the All Electric House, which was built near Bristol - living that way, 

women’s time spent on cleaning, would gradually diminish. 

  

She wanted to educate women as well on paper and wrote ,,Electrical Handbook for 

Women” and ,,Teach Yourself Household Electricity”. In recognition of Haslett’s devotion to women 

she was made a Commander of the Order of the British Empire (1931) and in recognition of her work 

for the Board of Trade and the Ministry of Labour, she was awarded the title of a Dame Commander 

of the Order of the British Empire. 

  
Caroline Haslett’s work played a big role on the domestic electrification and the liberation of women 

from the whole fatigue of doing all the housework by hand. She also changed people’s views on 

women’s role in running a house. She showed that we, as women, can achieve a lot and are not only 

made for cleaning up the house all day. Caroline’s motto was as concise and clear as could be - Get 

things done. She wanted to get things done for women, to liberate them and give them their rightful 

free time. We should be grateful for these amazing women in history, because thanks to them, such a 

big progress happened. Next time, when you are angry about the number of domestic chores your 

parents asked you to do, think about Caroline and be grateful that it will actually take such a small 

amount of your time! 



Es ist nichts Neues, dass Schüler unter enormem Stress leben, besonders Prüfungsstress. Dazu, natürlich, 

kommt noch Prüfungsangst (ebenso Abiturangst). Leider, kaum jemand weiß, wie man mit der Prüfungs-

angst umgehen soll. Plötzlich, am Tag der Prüfung ist die Anspannung so groß, dass man zitternde Hände 

und ein Brett vor Kopf hat. ,,Wie soll das, ich habe alles gepaukt!‘‘ Man gerät in die Panik und stottert… 

Ist es möglich, die Angst und Nervosität zu überwinden?  

Die Prüfungsangst ist möglich zu lindern, obwohl nicht völlig zu vermeiden. Das ist abhängig von vielen 

Faktoren. Schlechte Prüfungserfahrungen oder der Muss, alles wunderbar zu bestehen, spielen dabei eine 

große Rolle. Versagensangst entsteht durch negative Gedanken. Wenn man das Versagen als Ende der 

Welt betrachtet, kann das Gehirn nicht mehr richtig funktionieren. Der Körper ist in der Alarmstimmung. 

Er fühlt sich, sozusagen, als ob es zu gefährlich wäre. Die Leistung der Informationen funktioniert nicht 

mehr und man bekommt einen Blackout. Um den zu vermeiden, soll man sich möglichst entspannen und 

nur beruhigende und zuversichtliche Gedanken zu seinem Kopf lassen. 



Logischerweise ist gute Vorbereitung am wichtigs-

ten. Aber sich ständig zu erinnern, dass man nicht 

alles weiß, ist überhaupt nicht hilfreich. Anstatt sich 

auf negative Gedanken zu konzentrieren, soll man 

zu sich selbst gut reden. Ein sehr hilfreicher Tipp ist 

es, sich oft die Prüfung zu visualisieren. Stell dir 

sehr konkret und lebendig vor, wie du die Prüfungs-

fragen richtig beantwortest. Visualisiere dir den Prü-

fungstag ebenso vor - wie du gut schlafen, rechtzei-

tig aufstehen und ein leckeres Frühstück essen wür-

dest. In deinem Kopf soll ein Erfolgsfilm laufen. Bei 

diesen Vorstellungen sollst du auch Atemübungen 

machen. Tief ein- und auszuatmen spielt die erste 

Geige bei allen stressigen Situationen. Dann beru-

higt man seinen Körper und verbessert die Durch-

blutung, was zu besserer Gehirnleistung führt. 

Der Tag soll auf solche Art und Weise beginnen, dass die Anspannung, schon am Morgen, nicht anbaut. Du 

kannst eine Atemübung schon im Bett machen. Am Morgen, sich körperlich zu bewegen, ist auch eine super 

Idee. Der Körper und der Kopf entspannen sich. Du sollst rechtzeitig aus dem Haus gehen - eine Verspätung 

ist das schlimmste Szenario. Auf dem Weg empfehle ich dir deine Lieblingsmusik zu hören. Bequeme, aber 

auch passende Kleidung ist auch wichtig. Du sollst dich möglichst wohlfühlen. Ein leichtes Frühstück zu 

essen und genug Wasser mitzubringen ist ein Muss. Es ist besser, nicht lang vor dem Prüfungszimmer zu 

warten, es baut nur den Stress an. Du sollst die Atemübungen direkt vor der Prüfung machen. Du musst dir 

selbst gut reden -,,ich schaffe das, ich bin genug vorbereitet‘‘. Deine Hände mehrmals zur Faust ballen und 

wieder entspannen kann auch die körperliche Anspannung abbauen. Und auf jeden Fall, du sollst diese Af-

firmation wiederholen: Nur Ruhe kann mich retten.   

 atmen Sie etwas tiefer ein 

 dann atmen Sie in einer Bewe-

gung aus 

 halten Sie ihren Atem für circa 

10 Sekunden an 

 zählen Sie in Gedanken von 

1001 bis 1010 

 wiederholen Sie mehrmals, bis 

Sie locker werden 



 380 ml śmietany 18-proc. 

 

 cienko obrana skórka z 2 poma-

rańczy 

 

 5 żółtek 

 

 150 g cukru  

 

 500 g malin (świeżych lub mro-

żonych) 

 

 380 ml śmietanki kremówki 

 

 1 łyżka soku pomarańczowego  

Śmietanę podgrzewamy ze skórką poma-

rańczową, potem studzimy. Żółtka uciera-

my z cukrem. Maliny miksujemy i prze-

cieramy przez sito, odmierzamy 380 ml 

purée. Mieszamy je w misce z  kremówką 

i  sokiem pomarańczowym. Po wyjęciu 

kawałków skórki pomarańczowej ze śmie-

tanki podgrzewamy ją i  powoli zaparza-

my nią kogel-mogel (jak w przepisie 

na  bazę do lodów). Podgrzewamy masę, 

nie dopuszczając do zagotowania, szybko 

przelewamy przez sitko do kremówki 

z  malinami. Studzimy, zamrażamy w ma-

szynce do lodów. Podajemy w zmrożo-

nych pucharkach. 



 230 g moreli 

 

 60 g cukru  

 

 120 ml wody  

 

 4 listki żelatyny (12 g)  

 

 240 ml śmietanki 30-proc. 

 

 białka z 4 jajek 

Gotujemy morele z cukrem i wodą, aż 

zmiękną. Cedzimy, ale sok zostawiamy. 

Wyjmujemy pestki, owoce przecieramy 

przez sito. Listki żelatyny tniemy na ma-

łe kawałeczki, wkładamy do metalowej 

miski, zalewamy odlanym sokiem. Sta-

wiamy miskę na rondlu z gotującą się 

wodą. Mieszamy, aż żelatyna się rozpu-

ści, cedzimy i wlewamy do pulpy more-

lowej. Łączymy z lekko ubitą śmietanką. 

Schładzamy w lodówce, aż masa zacznie 

tężeć. Ubijamy białka na sztywno i deli-

katnie mieszamy z masą morelową. Roz-

kładamy mus do 6-8 kokilek, szklanek 

lub ładnych słoików. Przykrywamy, 

schładzamy, pakujemy do kosza pikniko-

wego tuż przed wyjściem. Uwaga: jeśli 

zachowamy oryginalne proporcje, mus 

wyjdzie bardzo delikatny. Jeśli wolimy 

słodsze desery - dodajmy 120 g cukru. 

Można też doprawić go odrobiną soku 

z  cytryny. 



 6-8 niedużych młodych bura-

ków 

 4 łyżki oliwy 

 sól, pieprz 

 250 g agrestu 

 100 g mieszanych sałat 

(roszponka, sałata masłowa, 

sałata strzępiasta) 

 2 garście bazylii 

 łyżka startego chrzanu  

 2 łyżki octu z czerwonego wi-

na 

 wędzona makrela 

Buraki szorujemy (nie obieramy), kroimy 

w ósemki lub ćwiartki. Smarujemy 2 łyż-

kami oliwy, posypujemy solą i pieprzem, 

wykładamy na blachę. Wkładamy do pie-

karnika rozgrzanego do 180 st., pieczemy, 

aż będą miękkie 30-40 minut. Studzimy. 

Agrest czyścimy, kroimy na pół. Sałaty 

i  bazylię myjemy, suszymy, rwiemy na 

małe kawałki. Mieszamy z agrestem. 

 

Pozostałą oliwę mieszamy z chrzanem 

i  octem, przyprawiamy solą i świeżo 

zmielonym pieprzem. Dressing wlewamy 

do sałaty, mieszamy dłońmi i rozkładamy 

na talerze. Makrelę czyścimy z ości, dzie-

limy na kawałki. Razem z buraczkami 

układamy na sałatce.  



Kruche ciasto serowe: 

 150 g zimnego masła  

 150 g żółtego sera  

 1 szklanka mąki  

 pieprz lub gałka muszkatołowa  

 sól  

 ew. 1-2 żółtka        

        

Farsz: 

 400 g koktajlowych pomidorków 

 300 g sera feta 

 4-5 jajek 

 2 łyżki mleka  

 1 łyżka mąki kukurydzianej  

 po szczypcie soli i pieprzu 

 garść kiełków cebuli 

 kilka gałązek świeżego tymianku 

Masło i ser ścieramy na tarce o grubych 

oczkach. Łączymy z mąką i przyprawami, 

zagniatając gładkie ciasto. Jeśli chcemy, aby 

po upieczeniu miało miękkie brzegi, dodaje-

my też żółtka. Przekładamy do formy 

(foremek) wyściełanej papierem do piecze-

nia, dociskając ciasto palcami. Pieczemy 10-

15 minut w temperaturze 180°C (z termo-

obiegiem). Ciasto serowe pieczemy, w dużej 

formie ceramicznej. 2/3 pomidorków prze-

krawamy na pół, wydrążamy miąższ i na-

dziewamy środek fetą. Kładziemy je, razem 

z niefaszerowanymi pomidorkami, na upie-

czonym spodzie z kruchego ciasta serowego. 

Roztrzepujemy jajka z mlekiem, mąką, solą 

oraz pieprzem i rozlewamy między pomidor-

kami. Miejsca te możemy także dodatkowo 

posypać pokruszoną fetą. Na wierzchu ciasta 

układamy kiełki cebuli. Zapiekamy 20-25 

minut w temperaturze 160°C (z termoobie-

giem), aż masa jajeczna całkowicie się ze-

tnie. Przed podaniem dekorujemy listkami 

tymianku. 



1.Najbliższa czarna dziura znajduję się około 1000 lat świetlnych od Ziemi. Obiektowi towarzyszą 

dwie gwiazdy, które można dostrzec gołym okiem. 

2.W 2017 roku Facebook przeprowadzili eksperyment dotyczący sztucznej inteligencji. Stwo-

rzono platformę, na której dwa boty miały prowadzić konwersację, aby zdobyć dla siebie jak 

największe korzyści dokonując wymiany dóbr takich jak: piłki, kapelusze, książki i inne elemen-

ty stanowiące „walutę”. W trakcie treningów sztuczna inteligencja doszła do wniosku, że wypra-

cowany przez ludzi sposób komunikowania się nie jest efektywny i na bazie naszego, stworzyła 

swój, który pozwalał jej komunikować się szybciej i konkretnej.  Naukowcy po próbach zrozu-

mienia języka maszyn ostatecznie się poddali i zakończyli projekt. 

3.W Hondurasie raz w roku pada deszcz ryb. Opady zwierząt są stosunkowo rzadkim zjawiskiem 

meteorologicznym, chociaż takie przypadki są udokumentowane w wielu krajach w całej historii 

ludzkości. Ale w Hondurasie to zjawisko ma charakter regularny. Każdego roku, pomiędzy majem 

a lipcem na niebie gromadzą się ciemne chmury i przez 2 - 3 godzin pada ulewny deszcz. Na zie-

mię spadają wówczas setki żywych ryb, które zbierają ludzie i konsumują w ramach  Festival de la 

Lluvia de Peces (Festiwal Deszcz Ryb). 

4.W pokojach przesłuchań policja stosuje ciekawą sztuczkę mającą na celu zmęczenie psychiczne 

przesłuchiwanego. Jedna rzeczywista godzina, jest porównywalna do 30 minut pokazywanych na 

owym zmodyfikowanym zegarku. 

 

5.W 2013 roku na Antarktydzie doszło do pierwszego dopasowania na aplikacji randkowej pomię-

dzy dwoma naukowcami. Odległość pomiędzy nimi wynosiła 45 min lotem helikopterem. Para spo-

tkała się raz na zimnym kontynencie. 



Król i pion przeciwko królowi w końcówce 

Końcówka to ostatnia faza gry, gdy na szachownicy pozostało już niewiele figur. Wśród niektórych nowicjuszy pa-

nuje przekonanie, że król jest tylko i wyłącznie problematyczną figurą, którą trzeba chronić. Przekonanie to jest 

w  pewnym sensie słuszne. Podczas końcówki, nie ma już wielu figur, co oznacza, że nie ma wielu atakujących. 

Jednak, co ważne, gdy na szachownicy zostało tylko parę bierek, trzeba działać według zasady „wszystkie ręce na 

pokład”, dlatego w tym momencie nawet monarcha musi wejść do akcji.  Podstawą dla zrozumienia końcówek pio-

nowych jest znajomość tzw. opozycji. Jest to sytuacja, gdy oba króle walczą o dominację i jeden chce być silniejszy 

od drugiego. Zwykle przejawia się to charakterystycznym położeniem monarchów naprzeciwko siebie lub po sko-

sie.  

 

 Diagram przedstawia podstawową formę opozycji. Każdy 

monarcha chciałby się przebić na terytorium wroga i  obaj 

ustawili się w taki sposób, aby do tego nie dopuścić. W ta-

kim przypadku niekorzystne jest posiadanie ruchu, ponieważ 

powoduje to utratę kontroli nad polami blokującymi 

(zaznaczonymi na czerwono), co pozwoli przeciwnikowi 

wejść do obcego obozu np. 1. … Kc6 2. Ke5 i biały posunął 

się jeden rząd dalej. (pozycja teorytyczna) 



Zobaczmy teraz typową pozycję, gdy jedna strona 

ma przewagę pionka. Wbrew pozorom, nie zawsze 

gwarantuje on wygraną  (posunięcie białych). 

 Jak powinny białe zagrać w tej pozycji? 

 

1. Ke2! 

Król musi wejść do gry i zająć jak najwięcej prze-

strzeni przed pionem. Po ruchu 1.d4?? nastąpiłby re-

mis 1.d4 Kc7 2. Ke2 Kc6 3. Kd3 Kd5 (czarny 

„chwyta”’ opozycję!) 4. Ke3 Kd6 5. Ke4 Ke6 (znów 

opozycja) 5. d5+ Kd6 6. Kd4 Kd7 7. Ke5 Ke7 8. d6+ 

Kd7 9. Kd5 Kd8! (remisujący ruch, po 9. … Ke8 10. 

Ke6 Kd8 11. d7 z następnym Ke7 i promocją piona) 

10. Ke6 Ke8 11. d7+ Kd8 12. Kd6 pat 1/2-1/2 

 

1. … Kd7 2. Kd3 (biały król wchodzi przed piona)  

Kc6 

 

Po 2. … Kd6 3. Kd4! biały zyskuje opozycję „za dar-

mo”. 

 

3. Kd4 Kd6 

 

Wydaje się, że czarny zyskał opozycję, jednak na-

stępny ruch białych zmusi czarne do ustąpienia. 

 

4. d3!  

 

Ruch wyczekujący, który zmusza czarne do zrezy-

gnowania z opozycji. Dalej już jest łatwo. 

 

4. … Kc6 5. Ke5 Kd7 6. Kd5 Ke7 7. Kc6 Kd8 (Ke6 

8. d4) 

Białe zyskały już mnóstwo przestrzeni. Teraz nade-

szła pora na marsz pionem. 

 

8. d4 Kc8 9. d5 Kd8 10. Kd6! 

Biały musi zmusić czarne do ustąpienia z pola 

promocji, zyskując opozycję. Po 10. d6?? Kc8 

11. d7+ Kd8=. 

 

10. … Kc8 11. Ke7 i biały pion może bez prze-

szkód dotrzeć do pola promocji z wygraną bia-

łych. 

 

 

Taktyka: Związanie 

 

Figury działające po liniach, tzn. hetman, wieża, 

goniec, mogą zaatakować piona lub figurę, która 

nie może odejść spod uderzenia, ponieważ po 

tym narażona na zbicie zostałaby inna cenniejsza 

figura (np. wieża, hetman czy król). Taką sytu-

ację nazywamy związaniem. W takim przypad-

ku związana figura musi zostać na miejscu 

i  w  dalszym ciągu narażona będzie na atak figur 

lub pionów. 

 

Najprostszy przykład takiej kombinacji ilustruje 

kolejna pozycja. (posunięcie białych, jedna 

gwiazdka) 

 

 

  

Czarny król (figura powodująca związanie) 

i  skoczek (figura związana) znajdują się na jed-

nej kolumnie i powstaje możliwość ataku – 1. 

We1 (figura wiążąca). Białe wiążą czarnego 

skoczka, który nie może odejść. Czarne muszą 

go bronić ruchem 1. … d5, po czym nastąpi 2. d3 

(pion-bierka atakująca) i skoczek ginie. 



Poświęcając figurę, można osiągnąć rozstrzygają-

ce partię rozwiązanie. Sprawdza się to szczegól-

nie, gdy figurą związaną jest goniec, który może 

zbić figurę wiążącą, kładąc kres związaniu.  Dla-

tego warto zbić gońca, aby jego miejsce zajęła 

bardziej podatna na ataki figura. (posunięcie czar-

nych, trzy gwiazdki) 

1. … W:e2! 2. S:e2 Sd4 i biały skoczek ginie, 

ponieważ nie można go obronić, ani nim 

odejść. Czarne uzyskują dwie figury za wieżę. 

 

Poniżej znajduje się parę zadań do samodziel-

nego rozwiązania na  szachownicy. W każdym 

z zadań jedna ze stron uzyskuje decydującą 

przewagę materialną, wykorzystując związanie 

figury przeciwnika. Postaraj się, w miarę moż-

liwości, nie przestawiać bierek. Rozwiązania 

ukażą się w następnym numerze gazetki. Po-

wodzenia!  

 

1.  posunięcie białych, jedna gwiazdka 

2.  posunięcie czarnych, dwie gwiazdki 

3. posunięcie czarnych, trzy gwiazdki 

Rozwiązania zadań z poprzedniego numeru (3/2020) 

 

Zad. 1: 11. Sa4! (I hetman nie ma możliwości ucieczki) H:a1 12. H:a1 (fragment partii K. Ko-

nieczny – P. Frąc 2019 1-0) 

 

Zad. 2: 1. … d:c3 2. a:b4 Ha2! Ze zdobyciem wieży 0-1 

 

Zad. 3: 1. … b5 2. Gb3 c4 0-1 



 https://dzienniknaukowy.pl/kosmos/astronomowie-odkryli-najblizsza-
wzgledem-ziemi-czarna-dziure  

 

https://antyweb.pl/facebook-sztuczna-inteligencja-eksperyment/ , https://
innpoland.pl/135505,roboty-stworzyly-wlasny-niezrozumialy-dla-ludzi-

jezyk-naukowce-przestraszyli-sie-tak-bardzo-ze-musieli-interweniowac#  

 
:https://zmianynaziemi.pl/wideo/w-hondurasie-raz-w-roku-pada-deszcz-ryb 

 

 https://figajpisze.wordpress.com/2015/12/20/profesjonalne-przesluchanie-
czyli-fakty-i-mity-dotyczace-przesluchan-i-ich-motywy-w-filmach/  

 

 https://www.thecut.com/2014/02/tinder-makes-its-first-match-in-
antarctica.html  

 

 

,,Uzdrawiająca moc lasu’’ Clemens G. Arvay 
 

,,Shinrin-yoku. Sztuka i teoria kąpieli leśnych’’ Qing Li 

Wikipedia, Własna wiedza, Google grafika 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R4DYgGlO0OA  
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