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Nasz wspaniały język polski: niby 

posługujemy się nim od kiedy powiedzieliśmy 

pierwsze„mama”, niby znamy go już 

doskonale- tak, że jedna.. dwie.. no, 

ewentualnie siedem godzin języka polskiego 

spędzonych bynajmniej nie w klasie-  raczej 

chowając się w szatni, czy na jakiejś miłej 

łączce w powtarzający się 10 raz „dzień 

wagarowicza”  nie robi różnicy. W końcu co 

tam język polski! Nawet osioł z ostatniej ławki 

potrafiłby sklecić zdanie w ojczystym języku..  

Ale czy na pewno? Okazuje się, ze nie 

koniecznie, a nasz nudny, polski język również 

może być źródłem zabawnych nieporozumień! 

 Sytuacja pierwsza: przeciętny 

Jaś Kowalski znów spóźnia się 

do szkoły. Stojąc przy biurku 

nauczyciela zaczyna się 

tłumaczyć: „Bo proszę pani, 

wczoraj poszłem późno 

spać i dzisiaj zaspałem, a 

jeszcze jak przyszłem do 

szkoły, to szatnia była 

zamknięta i butów nie było 

jak przebrać. No to wyszłem 

i…” ciągnie tak ten swój 

monolog, a pani polonistce aż 

się słabo robi od tych wszystkich 

„poszłem, przyszłem”. Cała klasa ( a 

przynajmniej jej część mądrzejsza od Jasia) 

wybucha śmiechem, Kowalski  oczywiście nie 

wie z czego, ale śmieje się z nimi.  A w finale 

dostaje do napisania wypracowanie na 1000 

słów, o tym, gdzie POSZEDŁ  i skąd 

PRZYSZEDŁ. On jednak dalej nie wie, za co 

ta kara, ale to już inna historia… Chyba 

każdy z nas słyszał historię o królu Karolu i 

jego koralach, czy innym chrząszczu 

brzmiącym w trzcinie w  Szczebrzeszynie. Kto 

nie próbował wyrecytować bezbłędnie jednej z 

„łamanek językowych”? Nieważne, że często 

zamiast „cz” wyjdzie „c” i seplenimy jak 

malutkie dzieci, albo że czasem 

wypowiedzenie jakiegoś arcytrudnego wyrazu 

kończy się opluciem siebie, oraz innych… 

 Wiele zabawnych sytuacji mogą 

stwarzać także homonimy (dla 

niewtajemniczonych: homonimy- wyrazy o 

różnych znaczeniach ale tak samo brzmiące). 

Przykładowy „zamek”- aż 3 znaczenia! Od  

 

 

razu wyobrażamy sobie wielką budowlę, z 

pięcioma wieżami, grubymi murami, otoczoną 

głęboką fosą, w której pływają krwiożercze 

krokodyle, a na dokładkę w zamkniętej na 

cztery spusty wieży siedzi królewna. A nasze 

rozczarowanie kiedy chodzi o najzwyklejszy 

zamek błyskawiczny? Bezcenne! 

 Jak można się było spodziewać wiele 

zabawnych sytuacji mamy także przez coś, co 

uczniowie lubią najbardziej, czyli ortografię 

(czyt. czarną magię). Ale kto ogarnął by te 

wszystkie „ó”, „ż”, grzegrzółki inne 

potworności? Nie wspominając już o 

wyjątkach, regułach, do tego 

interpunkcja…Brr!  Oszaleć można! Ale 

błądzić jest rzeczą ludzką, i jeden 

mały „byk” raz na jakiś czas 

nikomu nie zaszkodzi. ;) A, jak 

widać, mylą się także 

najwięksi, wystarczy z 

„bulem” przypomnieć sobie 

niedawne wydarzenia…  

Śmieszne, choć nam- nie do 

śmiechu!  

 Zabawny i zadziwiający 

jednocześnie jest język, którym 

posługiwano się w dawnych 

czasach, a raczej to, że choć to wciąż 

język polski- nie rozumiemy co drugiego 

słowa… Kiedy siedzisz przed „Krzyżakami” z 

głupią miną, bo nie zrozumiałeś ani jednego 

słowa- to wiedz, ze coś się dzieję! Choć 

prawdopodobnie jeśli nasi prapradziadkowie 

cudownie wstaliby z grobu i przysłuchali się 

naszej mowie, a nie chodzi tu tylko o nazwy 

nowych zdobyczy techniki, ale też popularne 

wśród młodzieży „siema, nara” oraz „Słitaśne 

kOofFam, lOvciaMm” i inne „pokemoniaste” 

słówka, pewnie złapali by się za głowy i w 

popłochu uciekaliby, skąd przyszli… 

 Jak widać ten nasz polski wcale nie 

jest taki zły! A co więcej- powinniśmy być 

dumni, bo jest jednym z najtrudniejszych 

języków świata (Tak milordzie, jesteś 

genialny!).  Jednak osobom, które nie do końca 

„ogarniają” niektóre z powyższych tematów 

radzę się podszkolić, by nie znaleźli się w 

zabawnej sytuacji z sobą w roli głównej! 

     Zuza 
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GIMNAZJUM FRYSZTAK  Z  WYMIANĄ  ZA PAN BRAT                                                   

Wymiana polsko-niemiecka: Frysztak-Bad Iburg 

 

WSPOMNIENIA Z WYMIANY… 

 

17 marca, o godz. 12:45 uczestnicy wymiany wraz z opiekunkami: Panią Michalczyk  i  Panią 

Czają wsiedli do autobusu firmy Eurotrans, aby udać się prosto do Osnabrück  na przygodę życia ;) 

bez przesiadek, ale oczywiście z postojami, które w takiej długiej podróży były niezbędne Długa 

podróż- 17 godzin. W czasie podróży rozmawialiśmy, śmialiśmy się, oglądaliśmy filmy włączane 

przez kierowcę,  opowiadaliśmy o przygotowanych dla niemieckich rodzin prezentach, jedliśmy, 

spaliśmy i długo można pisać, co jeszcze działo się w autokarze. Było naprawdę wesoło… ;) 

Kiedy dojechaliśmy do Osnabrück, niedziela, 8:30, skąd  miały nas odebrać rodziny niemieckie,  

każdy z nas zastanawiał się, jak to będzie, pojawiły się przeróżne pytania, nie brakowało tu pytań 

retorycznych,  natłok myśli... ; Czy ten tydzień minie szybko?, Czy uda się rodzina, w której będziemy 

przez całe siedem dni? Jaka w ogóle będzie? Jacy będą ludzie, z którymi trzeba mieszkać?, Jak 

będziemy mieszkać? Co będziemy robić? Nasze przemyślenia przerwało pojawianie się rodzin 

niemieckich, które miały zabrać nas do nowego ,,domu”. Każdy dostał  plan tygodnia i mógł już 

jechać na śniadanie ze swoim niemieckim kolegą, lub koleżanką.  Okazało się, że ludzie w 

Niemczech są naprawdę różni. 

Nazajutrz byliśmy na zamku, ratuszu., graliśmy w grę uliczną, która polegała na odnalezieniu 

zaznaczonych miejsc w terenie i odpowiedzi na pytania ( podchodziliśmy do przechodniów i 

pytaliśmy, jak dojść itp.) 

We wtorek całą grupą  biorącą udział w wymianie pojechaliśmy do Hameln- miasta szczurołapa 

(jest o nim bardzo ciekawa legenda w ,,Wikipedii”, zachęcam do przeczytania, hasło kluczowe: 

„Flecista z Hameln”  lub ,, Legenda o szczurołapie”) . 

W środę poszliśmy na 2 pierwsze lekcje z niemieckimi kolegami lub koleżankami. Później 

mieliśmy już całą grupą po dwie lekcje: muzyki  i  gotowania, co najciekawsze, jedliśmy nasze 

kulinarne dzieła i muszę przyznać, że były całkiem smaczne. W Niemczech lekcje zaczynają się o 

7:30, a kończą codziennie o 12:30. Po lekcjach wróciliśmy do domów, a o 15:00 spotkaliśmy się 

ponownie na gofrach i świetnej zabawie;). 

We czwartek polska młodzież wybrała się do Warendorf, gdzie hoduje się ogiery, później było 

trochę czasu wolnego i na 12:30 wróciliśmy do Bad Iburga. 

W piątek, byliśmy w Osnabrick całą grupą, zwiedziliśmy ZOO, sklepy i lodowisko. To był w 

sumie ostatni dzień spędzony razem, bo nazajutrz mieliśmy wyjeżdżać… Wszyscy się 

zaaklimatyzowaliśmy, było tak fajnie, więc przy pożegnaniu w sobotę nie zabrakło łez, byliśmy 

wzruszeni  gościnnością  i  przyjaźnią  Niemców.  Ciężko było wyjeżdżać, ale w autobusie już 

byliśmy w pełni świadomi faktu, że nasz pobyt w Niemczech dobiegł  końca.  Trzeba wyjechać, 

wrócić do domu, szkoły i codziennych obowiązków. Chwila minęła, ale już na zawsze pozostaną 

wspomnienia… Ale to przecież nie koniec wymiany, 7 maja Niemcy przyjeżdżają do Polski, tu 

dopiero będą emocje! 

Amanda Moskal 

 

 

 

 

      Alles gut! 
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Tym razem przeprowadziłam wywiad z  kilkoma uczestnikami wymiany 

polsko-niemieckiej, a mianowicie z Dominiką, Anką i Szymonem z klasy 2d. 

 

1.Co podobało Wam się najbardziej podczas wymiany? 

Dominika: Hmm… zakupy w galerii  

Anka: Lodowisko i zoo, w którym były fajne słonie. 

Szymon: Wszystko było super! Ale najbardziej to może lodowisko i 

wolny czas :D. 

 

2..Co Was najbardziej zdziwiło? 

D: Picie piwa dozwolone (z rodzicami) już w wieku 15 lat… 

A: Niemcy zwracają uwagę głównie na szpan. Czyli na to, czy masz  

nowy telefon, fajny samochód, markowe ubrania.. 

Sz: Fakt, że w każdej wiosce znajdowała się stadnina koni, bardzo 

tanie żelki (po 60 centów) i setki rowerów, którymi uczniowie niemieccy 

jeżdżą do szkoły. 

 

3. Czego zazdrościcie niemieckim uczniom jeśli chodzi o szkołę? 
D: Kuchni szkolnej, zajęć gotowania i muzyki, oraz genialnej 

atmosfery. 

A: Sali muzycznej, gdzie mają wiele instrumentów. 

Sz: Bogato wyposażonych sal, automatów do kawy na korytarzu i 

ciepłych posiłków w sklepiku. 

 

4. Jak wyglądały domy przez was zamieszkiwane? 

D: Duży, staromodny, ale bardzo ładny. 

A: Dom jednorodzinny, bardzo bogato zdobiony i pełen przepychu. 

Sz: Nowoczesny dom, bogate wyposażenie   (był nawet prysznic 

<śmiech>) 

 

5.Co jedliście na śniadanie?  

D: Chleb tostowy z masłem i dżemem <blee> 

A: Wszystko, na co miałam ochotę, np. serek, bardzo smaczne bułki, 

tylko szynkę mieli niesmaczną, a jaja jakieś dziwne. 

Sz: Bułki, salami, ryba (niedobra), dżem, parmezan… 

 

6. Co mieli ciekawego, fajnego w sklepach? 

D: Genialne ubrania i w ogóle cała galeria była świetna! 

A: Kebaby i żelki „Haribo smak radości” 

Sz: Tanie żelki, kebaby. 
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7. Doświadczyliście jakiejś zabawnej sytuacji? Jeśli tak, to jakiej?  

D: Mój  niemiecki kolega, Jan, chciał mnie nauczyć zapasów, co 

skończyło się dość boleśnie, ale zabawne było.  

A: Tak. Gdy mieliśmy czas wolny na zwiedzanie zoo, razem z 

Dominiką poszłyśmy na żyrafo-zjeżdżalnię.   

Sz: Tak, w sumie trochę średnio śmieszna, raczej denerwująca. Był to 

półtoragodzinny spacer do domu, bo Kay zapomniał telefonu :/  (mieszka 

6km od szkoły :/) 

 

 

          8. Polska czy Niemcy? 

D: Polska. Tu się urodziłam i tu mam przyjaciół, rodzinę, za którą 

okropnie tęskniłam.  

A: Polska, ponieważ…. Yyyyy…Ponieważ wygrywają w siatkówkę! 

<śmiech>  

Sz: Trudne pytanie… Niemcy mają zdecydowanie lepsze warunki 

życia, jednak Polska to mój ojczysty kraj. Być może w przyszłości 

poważnie zastanowię się nad wyjazdem, w tamte strony, ponieważ mam 

tam bliską rodzinę.  

 

Dziękuję Wam za rozmowę! 

 

 

                                                                                        Iza  
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Sport- 

czyli o tym, jakie wyniki osiągnęła 

młodzież z naszego Gimnazjum w różnych 

dyscyplinach ostatnimi czasy… 

 

Warunki atmosferyczne w ostatnich 

miesiącach nie pozwalały, by rozgrywad 

konkurencje sportowe na stadionach. Z 

tego też względu przeniesiona była 

sztafeta w biegach przełajowych, do 

których zakwalifikowałyśmy się jeszcze 

jesienią. Zawody te odbyły się 12.04.12r. w 

Krośnie. Naszą szkołę reprezentowały: 

M.Sygnarska, N. Godek, I.Czech, D. 

Balicka, B. Balicka, E. Żurowska, M. 

Fortuna, M. Mastyj, P. Filip, N. Pająk, J. 

Frączek i A. Kostecka. Początek sztafety 

miałyśmy dobry i przez kilka zmian 

utrzymywałyśmy przyzwoite miejsce. 

Później jednak nasze rywalki były szybsze, 

więc spadłyśmy na 3. miejsce. Na koocu 

biegła nasza najlepsza zawodniczka P. 

Filip, ale mimo wspaniałego tempa Paulina 

nie zdołała odrobid straty. Ostatecznie 

zajęłyśmy 3. miejsce. Nie udało nam się 

zakwalifikowad dalej, ale zdobyłyśmy 

dyplom dla naszej szkoły. 

 

Pozostałe rozgrywki: 

19.02.12r. odbyły się powiatowe zawody 

piłki ręcznej dziewczyn. Drużyna 

dziewczyn( P. Filip, I. Tutak, I. Grela, B. 

Balicka, J. Frączek, O. Misiura, M. Kuta, K. 

Ziobrowska, A. Filip, K. Górka, M. 

Fortuna) wygrała mecz z Lutczą, niestety  

 

 

nie udało się pokonad zawodniczek ze 

Strzyżowa(5:10).  

Podobnie chłopcy, którzy na zawodach 

powiatowych zajęli 4 miejsce przegrywając 

z Wiśniową i Lutczą. 

28.02.12r. w szkole w Gogołowie odbyły 

się gminne zawody w piłce siatkowej. 

Nasza drużyna dziewczyn w składzie: A. 

Wojtanowska, A. Filip, A. Smagacz, P. 

Ziobro, K. Libucha, O. Raś, K. Mularska, A. 

Majchrowicz, K. Pelczar, M. Mastyj i  J. 

Poprawa rozegrały 2 mecze:  z 

Gogołowem(2:0) i z Lublą(2:0). Obydwa 

wygrały i tym samym awansowały do 

powiatu. 

Natomiast chłopcy( Ł. Zięba, K. Jedziniak, 

R. Zagórski, P. Pasterczyk, K. Błoniarz, D. 

Panek, B. Zajchowski, M. Dominik, P. 

Stefanik, A. Madeja) także rozegrali mecze 

z Gogołowem(2:0) i Lublą (1:2). Niestety, 

nie przeszli do następnego etapu. 

6.03.12r. w Wiśniowej odbyły się zawody 

powiatowe w piłce siatkowej. 

Dziewczynom z naszej szkoły nie 

dopisywało szczęście. Na trzy rozegrane 

mecze, udało się wygrad tylko jeden z 

Połowią(2:1). Natomiast Strzyżów okazał 

się mocniejszy(1:2), również Wiśniowa 

była lepsza(0:2). 

                                                    Natalia 
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W sobotę, 17 marca miało miejsce bardzo ważne wydarzenie (I nie chodzi tylko o 

wyjazd na wymianę!).  Przygotowani wcześniej przez panią L. Czaję, razem z panią B. 

Kwiatkowską  pojechaliśmy na Konkurs Teatrów Obcojęzycznych do Rzeszowa. Jako zespół 

„Wir-ki” przedstawialiśmy typową baśniową sztukę pt „Herr mit dem Prinzen!”, która 

opowiadała o księżniczce, księciu (a raczej 4 księciach) i oczywiście o smoku. Spisaliśmy się 

nieźle, nic jednak nie wygraliśmy. Większośd aktorów to uczniowie klasy I, więc nasz język 

niemiecki nie jest zbyt zaawansowany, ale myślę,  językowe braki uzupełnialiśmy świetną grą 

aktorską.  Próby zaczęliśmy niecałe 2 miesiące wcześniej, odbywały się one tylko w soboty, 

więc jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni! Przedstawienie będzie można zobaczyd już 

wkrótce, podczas wizyty niemieckich gości. Serdecznie zapraszamy!  

A na koniec dziękujemy wszystkim aktorom, pani Beacie Kwiatkowskiej i oczywiście pani Lidii 

Czaji, która wierzyła w nas nawet wtedy, kiedy już opuszczała nas nadzieja.           

                 Dziękujemy!                                                                                                                                                                                                                                     
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 Papieros – to nie 
szpan, to powolna 
śmierd 

 Papieros to pod względem zewnętrznym tylko 
zasuszone trawy owinięte w papier czy bibułkę, ale 
czy tylko to? Czy na naszą uwagę nie zasługuje to, 
czym jest ta ‘trawka” w środku, którą spalają 
palacze? 

  Wnętrze papierosa składa się przede 
wszystkim z mieszanki tytoniowej zawierającej 
spreparowane liście różnych odmian tytoniu (lub 
rzadziej marihuany, cracku czy innych substancji 
działających narkotycznie), a także z tysięcy innych 
szkodliwych, rakotwórczych substancji 
chemicznych. Ale zanim powstanie papieros, 
dodaje się do niego wiele aromatów, a także 
substancji konserwujących, często o nieznanym, 
utajnionym przez producentów składzie 
chemicznym. Tak chemicznie "spreparowany" 
papieros dostarcza palaczowi substancji, od której 
się uzależnia - nikotyny oraz innych toksycznych 
związków chemicznych Podczas palenia papierosa 
zawarta w dymie papierosowym nikotyna dostaje 
się do krwi i wywiera 
swoje działanie na 
organizm palacza.  

    
Nikotyna jest dośd 

silną neurotoksyną, 
przewyższającą 
toksycznością wiele 
nielegalnych 
narkotyków. Stosuje 
się ją m.in. w 
mieszankach z innymi 
związkami jako środek 
owadobójczy. W 
małych dawkach działa 
ona stymulująco, 
powodując wzmożone wydzielanie  

adrenaliny, co powoduje wszystkie związane z 
tym objawy (zanik bólu i głodu, przyspieszone bicie 
serca, rozszerzone źrenice itp). W większych 
dawkach powoduje trwałe zablokowanie działania 
układu nerwowego, gdyż wiąże się ona trwale z 
receptorami nikotynowymi w komórkach 
nerwowych zaburzając ich metabolizm. Pojawia się 
uczucie lekkości, następnie zmiana percepcji, 
zmiana postrzegania otoczenia, światłowstręt, 
zmęczenie, brak energii, uczucie oderwania od 

rzeczywistości, myślotok, wymioty, biegunka. W 
jeszcze większych dawkach występuje zamroczenie 
pola widzenia i pojawid się mogą halucynacje – 
zazwyczaj czarno-białe "wizjonerskie" obrazy. W 
ekstremalnie wysokich dawkach następuje utrata 
przytomności, drgawki i zgon. 

Papierosy są używką. Używka to substancja z 
powodu swego składu chemicznego działająca na 
centralny układ nerwowy, zmieniające (w 
mniejszym lub większym stopniu) stan 
świadomości człowieka. Większośd używek 
uzależnia po pewnym czasie osobę zażywającą. 
Niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego 
palenie uzależnia. Dzieje się tak, ponieważ palenie 
papierosów prowadzi do podwyższenia poziomu 
dopaminy (tzw. "hormonu szczęścia") w mózgu, co 
jest efektem charakterystycznym dla wielu 
substancji uzależniających. 

Choroby wywołane paleniem to m.in. rak płuc, 
nerki, trzustki, rak wargi, języka, jamy ustnej, 
przełyku i krtani, rak pęcherza moczowego, 
choroba niedokrwienna serca ,przewlekłe 
zapalenie oskrzeli ,gruźlica układu oddechowego 
,nadciśnienie tętnicze ,Arteriosclerosis ,udar mózgu 
,wrzody żołądka oraz dwunastnicy ,przepukliny 
jelitowe, impotencje 
Dzieci zmuszane do wdychania dymu tytoniowego 

częściej zapadają na 
choroby infekcyjne 
układu oddechowego 
(zapalenia płuc, 
oskrzeli, górnych dróg 
oddechowych). Poza 
tym palenie tytoniu 
przez rodziców w 
istotny sposób 
zwiększa ryzyko 
wystąpienia astmy 
oskrzelowej u dziecka, 
a także przewlekłego 
zapalenia ucha 
środkowego, które jest 
główną przyczyną 

głuchoty w wieku dziecięcym. Istnieją także 
dowody na związek palenia tytoniu z innymi 
poważnymi chorobami, np. białaczkami.  

  DO PALACZY: Nie pocieszaj się tym, że palisz 
niewiele lub mniej niż kiedyś. Nie ma "bezpiecznej" 
liczby wypalanych papierosow. Palenie nawet 5 
papierosów dziennie wiąże się ze wzrostem ryzyka 
wystąpienia powikłao nadciśnienia tętniczego. U 
osób palących znacznie częściej niż u niepalących 
dochodzi do konieczności amputacji nóg (z powodu 
miażdżycy tętnic kooczyn dolnych). Papierosy 
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mogą byd źródłem impotencji u mężczyzn i 
zaburzeo płodności u kobiet. Palenie tytoniu 
zwiększa ryzyko wystąpienia powikłao w czasie 
stosowania doustnych środków 
antykoncepcyjnych. U kobiety palącej w czasie 
ciąży mogą wystąpid zaburzenia w rozwoju płodu i 
w następstwie częstsze zgony noworodków. Nie 
daj się nabrad na papierosy "light" lub "ultra-light". 
Aż 75% palaczy uważa, że palenie takich 
papierosów jest mniej szkodliwe. Tymczasem 
badania naukowe wskazują, że w porównaniu z 
papierosami tradycyjnymi palenie takich 
papierosów nie zmniejsza ryzyka wystąpienia 
zawału mięśnia sercowego. Palenie papierosów 
jest w Polsce przyczyną co drugiego zgonu 
mężczyzn w wieku 35-69 lat - jesteśmy niestety 
pod tym względem światowym liderem. Średnia 
długośd życia osób niepalących w krajach 
rozwiniętych systematycznie rośnie. Szacuje się, że 
średnia różnica długości życia między osobami 
niepalącymi a 
palaczami wynosi 15 
lat. Czy warto dla 
przyjemości zaciągania 
się dymem 
papierosowym 
poświęcid 15 lat życia 
? 

HMM… ZNOWU 
DO PALACZY: Palenie 
papierosów przez 
dzieci i młodzież w 
wieku szkolnym 
wywołuje jeszcze 
większe szkody niż 
palenie przez 
dorosłych. Porównując 
świadectwa szkolne w 
Niemczech, Szwajcarii. 
USA, Wielkiej Brytanii i 
innych krajach 
badacze stwierdzili, że 
uczniowie palący mają 
o 25% gorsze wyniki w nauce. Na odrabianie zadao 
potrzebują więcej czasu, gorzej uczą się na pamięd, 
w badaniach testowych popełniają więcej błędów. 
Dzieci palące papierosy mają niższy wzrost, 
mniejszą wagę ciała, mniejszy obwód klatki 
piersiowej. Osiągają gorsze wyniki w sporcie: w 
biegach, marszu i pływaniu. Papierosy można 
wszędzie kupid bez trudu. Są dośd tanie i łatwo 
dostępne dla młodych ludzi, którzy chętnie w ten 
sposób manifestują swoją dorosłośd i niezależnośd( 
a tak naprawdę dzieciostwo i głupotę). Palenie 
tytoniu nie tylko naraża nas na utratę zdrowia, ale i 
pogarsza wygląd skóry , min. wcześniej występują 

zmarszczki, opóźnia się gojenie ran, zaostrza stan 
wielu schorzeo skóry (np. trądzika oraz łuszczycy). 
Dermatolodzy mówią o "tytoniowej twarzy" - 
łatwej do rozpoznania już na pierwszy rzut oka. 
Oprócz tego  palenie tytoniu wzmaga niekorzystne 
działanie na skórę promieni słonecznych, bo 
zwiększa wytwarzanie wolnych rodników i suchośd 
skóry. Czy którejś z palaczek robiących sobie lifting 
twarzy przyszło na myśl, że u niej rany 
pooperacyjne będą się goiły dłużej, niż u pacjentek 
niepalących? Obserwuje się to również przy 
przeszczepach skóry, np. po oparzeniach. Poza tym 
trzy schorzenia skóry, które często występują u 
nastolatków tj. trądzik młodzieoczy, trądzik 
różowaty, łuszczyca, bardzo lubią składniki dymu. 
Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne 
palenie, jest równie niebezpieczne jak samo 
palenie. Boczny strumieo dymu tytoniowego 
zawiera 35 razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy 
więcej nikotyny niż dym wdychany przez 

aktywnych palaczy. 
Specjaliści odnotowują 
wiele przypadków 
zachorowao na choroby 
odtytoniowe wśród 
osób, które nigdy nie 
paliły tytoniu. 
Wdychanie dymu 
wydychanego przez 
palaczy, zwiększa 
ryzyko wystąpienia raka 
płuc i chorób serca (np. 

choroby 
niedokrwiennej serca) u 
osób niepalących., 
zawiera także wiele 

substancji 
alergizujących, 
powodujących 

łzawienie oczu, 
podrażnienie błony 
śluzowej nosa, kaszel, 
nawracające zakażenia 

układu oddechowego, a także uczulenia i w 
konsekwencji astmę.  Bierne palenie niesie więc za 
sobą identyczne skutki zdrowotne, co aktywne 
palenie papierosów. Powoduje nieżyt oskrzeli, 
zapalenie płuc, zapalenie migdałków 
podniebiennych, zapalenie zatok obocznych nosa, 
wysiękowe zapalenie ucha, obturacyjne zapalenie 
oskrzeli i astmę oskrzelową. 
Zaprzestanie palenia tytoniu to koniecznośd. 
Sposobów na rzucanie palenia jest niemało. Jedni 
zalecają działanie zdecydowane i kategoryczne, 
inni są zdania, że rozstanie z papieroskiem 
powinno odbywad się krok po kroku, by po 
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pewnym czasie osiągnąd cel, czyli całkowicie 
przestad palid. Ważne, by się zdecydowad i 
naprawdę to zrobid. Nie pocieszaj się tym, że palisz 
niewiele lub mniej niż kiedyś. Nie ma "bezpiecznej" 
liczby wypalanych papierosów. Palenie nawet 5 
papierosów dziennie wiąże się ze wzrostem ryzyka 
wystąpienia powikłao nadciśnienia tętniczego. Gdy 
ciągnie nas do papierosa, pomocą może byd nam - 
w zależności od sytuacji - ruch na świeżym 
powietrzu, dwiczenia odprężające, sięganie po 
owoc lub warzywo do schrupania, albo po gumę do 
żucia. A także... silna motywacja. Gdy rzucisz 
palenie poprawisz kondycję fizyczną, zapomnisz co 
to kaszel poranny i rzadziej będziesz chorował na 
infekcje dróg oddechowych. Z badao 
przeprowadzonych w 1998 roku wynika, że 70% 
palących Polaków pragnie rzucid palenie. W Polsce 
od 1991 roku rzuciło palenie ponad 2 000 000 
ludzi. Wygrywa każdy, kto rzuci palenie.  
            Naukowcy odkryli, że palący poświęcają w 
ciągu 10 lat aż 12.000 godzin, czyli 500 dni swojego 
życia przeznaczają na trucie siebie i innych dymem 
tytoniowym, a przez 40 lat wydają na papierosy 
mniej więcej tyle, ile na wysokiej klasy samochód. 
Okazało się, że przyczyny uzależnienia są różne u 
różnych płci. Podczas, gdy mężczyźni palą dla 
zabicia nudy i dla relaksu, kobiety robią to dlatego, 
że palenie je uspokaja

.
 Kobietom ciężej jest rzucid 

palenie. Co prawda uczeni stwierdzili, że palące 
kobiety nie przepadają za paleniem, jednak w ich 
psychice działają specyficzne lęki w związku z tym 
nałogiem. Dla przykładu u kobiet większą rolę 
odgrywa obawa, że gdy przestaną palid, wówczas 
przybiorą na wadze. Można to określid jako 
uzależnienie psychiki, a w mniejszym stopniu 
organizmu. Podczas gdy w przypadku mężczyzn 
dobre efekty przynoszą plastry zawierające 
nikotynę, w przypadku kobiet nie mają one takiej 
siły oddziaływania.  

Co 13 sekund ktoś umiera z powodu palenia 
tytoniu. W nowym stuleciu nałóg ten będzie zabijad 
co 4 sekundy. Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że w Polsce prawie co drugi zgon mężczyzn 
w wieku 35-69 lat (przedwczesna umieralnośd) jest 
rezultatem palenia papierosów. Gdy dzisiejsza 
młodzież osiągnie wiek średni, umierad będzie na 
skutek palenia prawie 10 000 000 osób rocznie. 
Jeśli nic się nie zmieni w tej dziedzinie, będziemy 
świadkami wielkiej i dobrowolnej samozagłady.  

Około 5,5 biliona papierosów jest 
produkowanych każdego roku przez przemysł 
tytoniowy, palonych przez 1,1 miliarda ludzi. Na 
wszystkich kontynentach zdecydowaną przewagę 
palaczy stanowią mężczyźni. 

Jeśli chodzi o skalę światową, to najwięcej (bo 
60%) mężczyzn pali papierosy w obszarach 

Zachodniego Pacyfiku, a u kobiet zdecydowanie na 
przód wysuwa się Europa ze swoimi 26% palących 
kobiet i Ameryka ze swoimi 22%, podczas gdy na 
pozostałych kontynentach najwyżej 8% kobiet pali 
papierosy. Oprócz tego 47% mężczyzn i 23% kobiet 
w Polsce w wieku 16 i więcej lat jest palaczami 
tytoniu, około 10 mln Polaków pali regularnie 15-
20 sztuk papierosów dziennie, prawie 5 mln tych 
osób pali dłużej niż 20 lat. Każdego roku 100 tys. 
zgonów w Polsce ma bezpośredni związek z 
negatywnymi skutkami palenia tytoniu 
W Polsce codziennie zaczyna palid około 500 
nieletnich chłopców i dziewcząt, a rocznie próbuje 
palenia około 180 tys. dzieci. Szacuje się, iż dzieci w 
Polsce wypalają rocznie 3-4 mld sztuk papierosów. 
Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym 
środkiem rakotwórczym w Polsce i na świecie. Co 
10 sekund na świecie umiera ktoś na chorobę 
wywołaną paleniem tytoniu. 40% nałogowych 
palaczy umrze przed 65 rokiem życia, a spośród 
niepalących tylko 15%. Do kontaktu z papierosami 
Przyznaje się aż 70% 15-letnich dziewcząt. 
Przeciętny Polak powyżej piętnastego roku życia 
wypala średnio 3620 papierosów. 
Troszkę zrobiło się drastycznie, ale niestety taka 
jest prawda i taka pozostanie, jeśli nie spróbujemy 
się temu przeciwstawid. Musimy zebrad wszystkie 
siły i pomóc innym rzucid palenie, nie zachęcad ( a 
wręcz wzbraniad) palenia papierosów. Razem 
możemy zdziaład cuda i uratowad planetę przed 
uduszeniem dymem papierosowym. 

Ale nie tylko papierosy mogą nas doprowadzid 
do szybkiej, nieprzyjemnej śmierci. Nie wspomnę o 
alkoholu, ale o każdym rodzaju tytoniu, nieważne, 
czy nazywa się papieros, cygaro, tabaka czy snus, 
jest to używka. Coś, co może zabid nas, ale także 
innych. I nie można mówid, że tytoo, który się nie 
pali, to nie tytoo, to nie używka, to bezpieczne jak 
branie tabletek na uspokojenie (co zresztą nie jest 
bezpieczne), nie ma wytłumaczenia, że „ja przecież 
w każdym momencie mogę przerwad, nie jestem 
od tego uzależniony/a”. Skoro możesz przerwad, to 
dlaczego nie zrobisz tego zaraz? No właśnie. Bo 
jesteś uzależniony/a… 

 
klulik^_^ 

Źródło: wikipedia.pl, sciaga.pl, zdrowie.med.pl 
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Czerń czy biel? 
 

Nieraz słyszymy o tym, jaka dzisiejsza młodzież jest zepsuta, naiwna, itd., itd.... A teraz 

zastanówmy się: kto tak mówi? Nie dziwmy się też, że trudno jest się z nami dogadać, 

szczególnie, jeśli człowiek był wychowywany w poszanowaniu „innych wartości”, miał 

stawiane przed sobą inne problemy życiowe. Niektórzy zamiast rozmawiać z nami, młodymi 

ludźmi, wolą pooglądać telewizję, „zalukać” na jedyne dwie czy trzy strony internetowe, 

które umieją obsługiwać, czy też zadzwonić do starych znajomych i porozmawiać z nimi 

o starych, dobrych czasach, gdy, oczywiście, nie było jeszcze takiej trudnej młodzieży… 

I problem, według nich, leży po naszej stronie. Tak naprawdę to dzisiejsza młodzież jest 

podobna do tej sprzed 50 czy 100 lat, tylko, jak już wspomniałam, jest od dziecka 

wychowywana na poszanowanie innych lub nawet nie jest wychowywana w poszanowaniu 

żadnej wartości. Niektórzy narzekają na idoli swoich synów, córek czy wnuków. Patrząc od 

tej strony, nasuwa się pytanie, dlaczego młodzi wolą gwiazdy show-biznesu lub nierealne 

postaci od prawdziwych i „doświadczonych" ludzi? 

 

 

W gruncie rzeczy nie jest trudno na to 

pytanie odpowiedzieć. Przecież postacie 

telewizyjne i komputerowe są takie miłe, 

uprzejme, uśmiechnięte i oferują tak 

cudowne rzeczy za tak niewiele. Zwykle 

właśnie to różni ich od zwyczajnych, 

szarych ludzi. Ale kto 

powiedział, że one są 

takie zawsze? Jakie są w 

realu? 

Wyobraźmy sobie 

życie ludzkie jako sieć 

rozgałęzionych dróg: 

młody człowiek stoi na 

skrzyżowaniu 

kilkudziesięciu takich. 

Wszystkie ścieżki są takie same, a cel 

niejasny. Brak znaków.  Wtedy, widząc 

innych ludzi, pytamy się , w którą stronę na 

Michałowską czy plac św. Floriana? Ludzie 

milczą lub mówią o zupełnie innych  

 

 

 

rzeczach, w innym języku. Zrozpaczony 

człowiek wybiera, jak się mu zdaje, drogę  

najłatwiejszą, bo asfaltową. W oddali widzi 

wspaniałe rzeczy: zamki, piękne lasy, dużo 

pieniędzy, wszystko to jednak jest 

zamazane, niewyraźne. Kiedy już jest blisko  

celu, wszystko staje 

się wyraźne i okazuje 

się, że nie jest tam 

tak wspaniale, jakby 

się wydawało. 

Jednak człowiek nie 

widzi drogi odwrotu, 

a za nim asfaltówka 

zmienia się w 

stromą, kamienistą 

drogę. Zrozpaczony idzie dalej. Gdyby 

jednak na jego drodze pojawił się ktoś inny, 

kto by poradził, jak ominąć głazy, to ten 

człowiek zawróciłby na właściwą drogę. 

Jedynym warunkiem jest to, że ten 



PANACEUM 
 

 

 

 

KTOŚ musi się tam pojawić, inaczej 

marny los tego młodego człowieka. W 

dzisiejszych czasach potrzebujemy właśnie 

takich ludzi, którzy wskażą nam właściwą 

drogę lub zawrócą z tej złej. 

POTRZEBUJEMY ICH. W tych czasach, 

kiedy wojny to nie największy problem, a 

gdy leży on po stronie psychiki ludzkiej, 

gdy takie rzeczy jak dobro i zło nie są już 

takie oczywiste, gdy trzeba wybrać: 

„Czerń czy biel[...]". 

(fragm. piosenki "Black 

and White”) i nie zawsze 

wybiera się dobrze… 

Często słyszymy, że coś 

robimy źle. Czasem jest 

tak, że irytujemy się tym 

ciągłym „robisz to źle" i 

nie robimy nic. Czy 

właśnie o to chodzi? Czy 

naprawdę wszyscy oprócz nas mają rację? 

Istotny problem dzisiejszej młodzieży 

stanowią używki i uzależnienia, takie jak 

alkohol, narkotyki, papierosy. Trzeba 

jednak pamiętać, i to nie tylko młodzież, 

ale także i dorośli, że uzależnić się można 

nawet od codziennych czynności, np. od 

zakupów, korzystania z komputera, 

telewizji, telefonu komórkowego… Wtedy 

te czynności już nie są zbyt codzienne, ale 

na porządku dziennym, pochłaniają 

niemalże cały nasz 

czas. W wielu domach dzieci i 

młodzież są traktowane jako zło 

konieczne. Niektóre od dzieciństwa maja 

wpajane, że do niczego się nie nadają, że 

się przez nie cierpi, że są głupie, 

bezczynne i że jest z nich kompletne 

beztalencie. Niektórzy od lat dziecięcych 

są świadkami ostrych sprzeczek pomiędzy 

rodzicami czy przedmiotem szantażu. I 

żadne z rodziców nie pomyśli, co taka 

napięta atmosfera w domu robi z psychiką 

ich dzieci i jak to się odbije na ich dalszym 

życiu. Nieraz osoby z takich domów mają 

depresję, problemy w szkole i podejmują 

próby samobójcze. Od dziecka rodzi się w 

nich nienawiść do świata i do samych 

siebie, że są, jak im się zdaje, przyczyną 

zła. Młodzi większość nawyków i rzeczy 

„wynoszą z domu", więc łatwo się 

domyślić, jak będzie wyglądała ich 

przyszłość. 

Ale ten 

problem nie 

dotyczy jedynie 

domów. Dzieci i 

młodzież często są 

poniżane w 

szkole, i to nie 

tylko przez 

uczniów, ale także 

czasem przez 

nauczycieli, w gronie znajomych czy 

poprzez media (szczególnie Internet) na 

forach, czatach i portalach. Dzieci czasem 

już nawet 4-letnie przeklinają, biją 

kolegów, szantażują, bo tego się nauczyły 

w domu. Aż strach się domyślać, co będzie 

za kilka lat... Tutaj krąg się zamyka. Dom, 

skąd dziecko nieraz wynosi złe nawyki, 

szkoła, gdzie to samo "maleństwo" 

zachowuje się tak samo, jak rodzice, 

jednocześnie krzywdząc innych, pewnie 

nawet nie zdając sobie z tego sprawy, i 

skrzywdzeni koledzy, którzy robią tak 

samo wobec innych, w przyszłości 

zakładają taki sam nienormalny dom. I tak 

dalej... Krąg się toczy, ale wystarczy już 

jedna osoba, by go przerwać. 

Wystarczy Twoja interwencja, a tyle 

cierpienia zostanie ujęte! Pomyśl! 

                                                       

                                                       

Klulik^_^.             
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Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy,  

z której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw 

 najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz  

i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych  

trzech młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki  

stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda? 

 

-Jasiu, dlaczego wczoraj na wywiadówce była  

Twoja babcia?- pyta Pani. 

-Szczerze?- upewnia się Jaś. 

-Szczerze! 

-Bo jest głucha 

 

Na lekcji geografii pani pyta: 

- Jasiu, gdzie leży Kuba? 

- W łóżku, bo jest chory, proszę pani. 

 

Stoją dwie blondynki na przystanku autobusowym.  

Jedna pyta się drugiej:  

-Którym jedziesz autobusem?  

-Jedynką. A ty?  

-Dwójką.  

Jedzie autobus z numerem 12, blondynka mówi do  

drugiej:  

-Patrz jedziemy razem! 

 

 

Blondynka skarży się koleżance: 

- Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko i  

nie napisała mi czy dziewczynkę, czy chłopca.  

Teraz nie wiem, czy jestem ciocią czy wujkiem.... 

 

 

Rozmawiają dwie blondynki i pierwsza mówi do  

drugiej: 

- Wiesz, że nowy rok wypada w tym roku w piątek. 

A druga na to: 

- Oby nie trzynastego. 

 

                                                                   Natalia 
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 -Ile Bartek już dwiczeo zrobiłeś? 
-Myślę na razie… 
-To żebyś myśliwym nie został! 
 

 Trzeba było na narty jeździd,  a teraz smarkasz. 
 

 -Jakie znasz opony mózgowe? 
- Yyy… Dębice! 
 

 -No tak, przecież już wakacje, plaża! 
-Miami Beach! 
 

 - I tak w Galii Juliusz Cezar pokonał kogo? 
- Astelixa i Obelixa! 
 

 Bo zaraz cię zamknę w kantorku i wyjmę klamki. A tam okna nie ma, zamurowane! 
 

 Jak ci Hunowie chcieli sobie mięso zmiękczyd, to je wkładali między konia, a siedzenie. I 
później było takie cieplutkie, mięciutkie…. 
 

 A słuchaj ich to będziesz w trampkach w zimie chodził. Albo jeszcze lepiej, w baletkach! 
 

 W którejś klasie to mi powiedzieli, że głównym zajęciem beduinów było siedzenie w oazach i 
sprzedawanie wody! 
 

 -A proszę pani, bo w Astelixie i Obelixie było.. 
- Raz. Dwa, trzy… melisa.. Raz, dwa, trzy… spokojnie, wdech- wydech… 

 

 No ja tego Astelixa i Obelixa to chyba muszę jako lekturę zadad, bo więcej z tego wiecie, niż z 
lekcji! 

 

Zuza  : ) 
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