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W tym numerze:  

str.4.Z życia szkoły. 

str.7.Pierwszoklasiści zaczerpnijcie informacji  o interesujących       

Was kołach zainteresowań. 

str.10.Życie jest ruchem. Opracowała pani prof.Agnieszka Krekora. 

str.12.JAK WYGLĄDAJĄ ZDROWE SKLEPIKI SZKOLNE?-Wywiad              

z panią Joanną Gorzałą, właścicielką szkolnego sklepiku. 

str.14.Jaki wpływ na nasze zdrowie ma pływanie? Na to pytanie 
odpowiedzi udziela pan prof. Piotr Kozioł. 

str.16.Jak dbają o swoje zdrowie w czasie jesiennej aury i nie tylko             

- profesorowie, pracownicy i uczniowie I KLO w Siedlcach? 

str.23.Podróże kształcą. O El Camino de Santiago 
opowiada, ale jak! pan prof. Aleksander Skums. 
 
str.26.Ciekawostki naukowe. Zjawisko zaćmienia księżyca. 
 
str.27.Kącik psychologa. 
 
str.29.Coś na jesienne wieczory? 

str.30. Kultura. 

str.31.Rozrywka. 
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Do powstania tego numeru przyczynili się: 

Natalia Walecka z kl. IIb 

Julia Kisielińska z kl. IIb-zdjęcia, grafika, okładka 

Rafał Kukawski z  kl.IIb  

Aleksandra Cielemęcka z kl.IIe 

Konrad Pietrasik z kl.IIa 

Maciej Starak z kl. IIId-zdjęcia, skład 

Aleksandra Skibniewskiej z kl.IIIc 

Patrycja Krasuska z kl.IIIe 

Paweł Domański z kl.IIId 

Paulina Protasiuk z kl.Ib 

Paulina Kozioł z kl.Ib 

Karolina Kosyl z kl.Ic 

Natalia Szpura z kl.Ib 

Dominik Roman z kl.IIId-skład 

Pani Joanna Gorzała 

Pni prof. Agnieszka Krekora 

Pani prof. Agnieszka Strzeżysz 

Pani prof.Barbara Taras 

Pani prof.Jolanta Mielczarek 

Pani Ewelina Łopuska-księgowa 

Pani Teresa Głowacka-gł.księgowa 

Pani Mariola(recepcjonistka) 

Pani prof.Hanna Michalik 

Pan prof.Piotr Kozioł 

Pan prof.Wojciech Miszczak 

Pan prof.Jacek Żero 

Pan prof.Aleksander Skums-tekst w jęz.hiszp…,foto 

Opiekunowie:  

pani prof.Agnieszka Wierzbicka,  

pani prof.Magdalena Ostas 
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XV Forum Młodzieży Szkół 

Katolickich w Częstochowie 

 
 

W dniu 17 września 2015 r. odbyło się XV Ogólnopolskie Forum Młodzieży  Szkół  Katolickich, pod 

hasłem „Wolność urzeczywistnia się przez miłość, to znaczy przez dar z siebie”. Jak co roku młodzież z 

naszej szkoły, wraz z  księdzem prefektem Arturem Zbańskim  i panią psycholog Agnieszką Strzeżysz,  

wzięła udział w tym forum.  

Po wspólnej modlitwie do Ducha Świętego rozpoczęły się konferencje, które poruszały tematy ważne i 

problematyczne dla dzisiejszych młodych katolików tj. związki partnerskie, planowanie rodziny, in vitro, 

aborcja. Po krótkiej przerwie nadszedł czas na świadectwa. Jako pierwszy wystąpił Adam Woronowicz, 

aktor, który wcielił się w rolę księdza Popiełuszki w filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Pan Adam 

zahipnotyzował nas swoją wypowiedzią, sprawił, że tysiące młodych ludzi było skupionych tylko na jego 

słowach i na tym, co chce nam przekazać. Wbrew oczekiwaniom nie mówił do nas  milutkim i delikatnym 

głosem, lecz stanowczym i zdecydowanym tonem. Aktor swoją idealnie wypracowaną dykcją poruszył nie 

tylko sprawę księdza Popiełuszki i nagrywania filmu, ale także sprawę wiary wśród młodych czy nawet 

kapłaństwa. Po skończonym świadectwie kilka osób zadało pytania panu Adamowi, na które bez wahania 

odpowiedział.  

Najważniejszymi punktami Forum była Adoracja Najświętszego Sakramentu przeplatana śpiewem  i 

komentarzami ks. Studenskiego, jak też Msza Święta przed  cudownym obrazem Matki Boskiej.  

Po Mszy był czas na pamiątkowe zdjęcie. Następnie udaliśmy się do Domu Pielgrzyma na obiad. Po posiłku 

wsiedliśmy do naszego „VIP busa” i około godziny 21.00 cali i zdrowi wróciliśmy do naszych kochanych 

Siedlec. 

PS.  Polecamy takie wartościowe wyjazdy młodszym rocznikom!  

Ola S. i Patrycja K. 
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Relacja z uroczystości  ślubowania 

klas pierwszych 
Drugiego października obchodziliśmy jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej szkole - powitanie 

nowych kolegów i koleżanek - czyli ślubowanie klas pierwszych. Powagę oraz znaczenie tego święta 

podkreślił ubiór wszystkich uczniów naszej szkoły - strój galowy. Mszy św. w siedleckiej katedrze 

przewodniczył nasz Biskup Siedlecki - Kazimierz Gurda. Odbyło się również poświęcenie odnowionego 

sztandaru szkolnego. Pod koniec Mszy Św. uroczyście został odśpiewany hymn szkoły. 

Następnie uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z Księdzem Biskupem w auli szkolnej. 

Dyrektor I KLO, ks. Jacek Świątek, przypomniał zebranym, że dzień ślubowania przypada dokładnie w 92 

rocznicę powstania Gimnazjum Biskupiego w Siedlcach, którego tradycję kontynuuje I KLO. 

Aleksandra Cielemęcka 
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Relacja z pielgrzymki klas 

pierwszych po Ziemi Podlaskiej 
25 września 2015r. klasy 1B i 1C, zgodnie z tradycją I KLO, o godz.8.15 wyjechały na pielgrzymkę po 

Ziemi Podlaskiej. 

Pierwszą miejscowością na naszej trasie był Kodeń. Tam uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w kościele Św. 

Anny oraz wysłuchaliśmy historii o „błogosławionej winie” księcia Sapiehy, który wykradł obraz Matki 

Bożej z Rzymu. Karol Wojtyła w czasie wizyty w sanktuarium nazwał Matkę Bożą Kodeńską  - Matką 

Jedności Kościoła. 

Następną miejscowością były Kostomłoty. Proboszcz tamtejszej parafii opowiedział o dziejach cerkwi 

unickiej pochodzącej z XVII wieku i przedstawił historię rozłamów w Kościele od czasów pierwszych 

chrześcijan aż po czasy współczesne. 

W Pratulinie, w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich, usłyszeliśmy historię o 

męczeńskiej śmierci za wiarę Wincentego Lewoniuka. Odmówiliśmy  Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po 

modlitwie wysłuchaliśmy historii o sarkofagu z relikwiami błogosławionych, które można było dotknąć. 

 Po dniu pełnym wrażeń, zmęczeni i zadowoleni,  około godz. 18.00 wróciliśmy do Siedlec.        

Natalia Szpura  
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DZIEŃ CHŁOPAKA 

 
Dzień Chłopaka, to nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 września, głównie wśród młodzieży. Jest to 

w pewnym sensie męski, albo raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu tym dziewczęta składają 

chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. W Polsce jest to święto nieco 

bardziej popularne od Dnia Mężczyzn, co wiąże się zapewne z popularyzacją idei równości płci i większej 

aktywności ze strony kobiet, które dzięki niemu zyskują pretekst do okazania swojej sympatii dla chłopców. 

Geneza tego święta w Polsce jest niejasna. Pewne jest jednak, że z roku na rok zyskuje ono na popularności 

dzięki mediom, a szczególnie internetowi i portalom społecznościowym. Z tej okazji 30 września klasa IIb 

wraz z wychowawczynią udała się na pizzę. Krótkie spotkanie całej klasy było pełne ciekawych rozmów, 

śmiechu i odpoczynku od codzienności zwanej nauką. Miło spędzony czas zakończył się życzeniami. 

Spotkanie jakich wiele, jednak dokładnie tak zapadają w pamięci najgłębiej. 

Rafał Kukawski 

 

Pierwszoklasiści zaczerpnijcie 

informacji  o interesujących Was 

kołach zainteresowań 
Koło fotograficzne Opieka: Wojciech Miszczak                                                                                        
Koło fotograficzne skupia uczniów, którzy interesują się fotografią. Na kółku poznajemy warsztat 

fotograficzny, elementy składające się na udane zdjęcie takie jak: kadrowanie, ekspozycja, głębia ostrości i 

inne. Nasza praca polega na przygotowaniu teoretycznym, wykorzystaniu podanej wiedzy w praktyce i 

ocenie gotowego materiału. Zajęcia odbywają się w szkole, jak i wokół budynku. Ważnym punktem 

działalności koła jest wykorzystywanie studia fotograficznego. Skompletowaliśmy sprzęt, który pozwala na 

robienie ciekawych zdjęć portretowych. Dodatkowo był wykorzystywany do robienia fotografii klasowych, 

zdjęć na stronę internetową szkoły i innych. Niektóre prace są prezentowane na gazetkach szkolnych. 

Koło strzeleckie Opieka: Jacek Żero                                                                    
Specyficzna dyscyplina, jaką jest strzelectwo sportowe kształci u młodych ludzi pożądane cechy charakteru, 

a mianowicie: wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, 
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opanowanie, samokontrolę i rozwagę. Jej uprawianie daje niewątpliwie dużo satysfakcji. Ponadto może 

stanowić element przysposobienia młodzieży do odpowiedzialności za obronę państwa, stanowi korelację z 

edukacją dla bezpieczeństwa. Strzelectwo sportowe pobudza młodych ludzi do rozwijania zainteresowań 

politechnicznych oraz może być metodą zwalczania patologii społecznych jakim jest z pewnością problem 

alkoholizmu.  

Schola AGAPE  Opieka: Magdalena Ostas                                                                                         

Próby odbywają się w czwartki o godzinie 7.45, a także w środy na długiej przerwie w sali nr 5 oraz                

w innym czasie w zależności od potrzeb. Na  scholi zapoznajemy się ze pieśniami liturgicznymi, aby 

później móc przewodniczyć śpiewom podczas szkolnej Mszy Św.. Pracujemy nad intonacją (ładnym 

brzmieniem), stroiliwością i synchronizacją (równym wykonaniem). Nauczyciel pomaga również 

psałterzystom przygotować wykonanie psalmu. Poprzez śpiew przyczyniamy się do wzbogacania doznań 

duchowych uczestników Eucharystii. Mamy możliwość rozwijania zainteresowań do śpiewu i muzyki 

liturgicznej.  W tym roku szkolnym do scholii należy 20 pięknych dziewcząt i jeden przystojny chłopak;-)           

 
 

 

Czym jest Szkolne Koło Caritas? Opiekunowie: Agnieszka Strzeżysz,                              

Jolanta Łopuska, asystent kościelny: ks. Artur Zbański 

                                                                           
Zrzesza ono uczniów, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej 

miłości bliźniego. Chcemy pokazać ludziom potrzebującym, osobom starszym, schorowanym, dzieciom z 

domów dziecka, że nie są pozostawione same sobie, ze swoim cierpieniem, biedą. 
Jeden z absolwentów naszej szkoły tak napisał o Szkolnym Kole Caritas: „Wolontariat to takie miejsce 

kształtowania swojej osobowości; jest pewnym rodzajem formacji naszego ducha, jak i intelektu. Nasza 

praca polega na wzajemnym szacunku i zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. 

Wolontariuszem może zostać każdy, kto jest gotów poświęcić swój czas dla dobra drugiego. Pragniemy 

wspólnie dzielić się tym, co w nas najpiękniejsze – naszym sercem”. 

Patronem naszego Szkolnego Koła Caritas jest Błogosławiony Ksiądz Ignacy Kłopotowski. 
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Służba liturgiczna: opiekun  ksiądz Artur Zbański 

Każda czwartkowa Msza święta jest uświetniana przez udział służby 

liturgicznej. Działa ona od początku istnienia naszego liceum                  

i z każdym rokiem rozwija się coraz prężniej. Służba podczas liturgii 

jest ważna. Nie tylko ze względów praktycznych, ponieważ księżom 

jest po porostu jest łatwiej podczas sprawowania Mszy, nie tylko 

wygląda to estetycznie, gdy w prezbiterium znajdują się i wykonują 

czynności obrządkowe młodzieńcy ubrani w białe alby. Służba 

liturgiczna jest wyjątkową formą oddania czci Panu Bogu. Każdy 

członek służby poprzez posługę oddaje cześć Bogu w specjalny 

sposób, oddając się posłudze przy ołtarzu. Każdy z ministrantów 

ma przydzieloną funkcję na danej Mszy, ale funkcje te nie są stałe, 

następuje rotacja. Nad ministrantami czuwa ksiądz Artur Zbański, 

prefekt naszego liceum. Wśród nas wyznaczony jest jeden 

ministrant, tak zwany ceremoniarz, który czuwa nad służbą „od 

kuchni”, przygotowuje skład asysty i pilnuje jej prawidłowego 

przebiegu. Tę funkcję piastuje Dawid Kosieradzki  z klasy IIa, a jego 

zastępcą jest  Maciej Starak z klasy IIId. Służba liturgiczna liczy                

w tym roku 16 członków w tym 4 chłopaków z klas pierwszych oraz 

7 z klas trzecich. Mamy na dzieję na powiększenie liczby naszych 

członków i prosimy o kontakt z księdzem Arturem Zbańskim.  

Tomasz Jastrzębski                                                                                                             Rafał Kukawski 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach koła plastycznego.  

Celem zajęć jest pobudzenie wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności: rozwijanie twórczej 
postawy, nabywanie nowych umiejętności w 
zakresie warsztatu plastycznego. Efekty 
działalności artystycznej możemy prezentować na 
forum szkoły i miasta. Podczas tegorocznego 
Festiwalu Nauki organizowanym przez Uniwersytet 
Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 
będziemy eksponować twórczość uczniów naszej 
szkoły: Karoliny Sadło i Tomasza Jastrzębskiego. 
Zapraszam do rozwoju zainteresowań i zamiłowań 
twórczych.                                                                   

Opiekun: Hanna Michalik 

 

       

                                                

 

 

                                                     Karolina Sadło 
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Życie jest ruchem 
Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które 

kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu, we własnych oczach i w oczach 

innych.                                                                                                                                    (Jan Paweł II)  

Życie jest ruchem i to tylko przez ruch jesteśmy w stanie zapewnić sobie zdrowie, tężyznę fizyczną  

i sprawność na długie lata. Traktowanie zdrowia jako wartość w życiu człowieka stawia przed wychowaniem 

fizycznym bardzo ważne zadania, polegające na rozwijaniu i promowaniu zdrowia jako wartości ważnej  

w życiu, bowiem „dbamy o zdrowie nie dlatego, że jest ważne, ale dlatego, że bez niego wszystko staje się 

nieważne."1                                                                                                                                                                                      

Promowanie zdrowego stylu życia jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, przesadnego 

przywiązywania uwagi do wartości materialnych, wielkiego pośpiechu, doświadczania stresu i preferowania 

„pasywności ruchowej”. Rodzice, wybierając bierne formy spędzania czasu wolnego, taki sposób bycia 

przekazują swoim dzieciom. „Jeszcze nigdy styl życia dzieci i młodzieży nie był tak podobny do stylu życia 

dorosłych, jak współcześnie, a to rokuje bardzo niebezpieczne następstwa”.2 Brak lub zbyt uboga 

aktywność ruchowa powoduje zmniejszenie ilości krwi krążącej i zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, a 

w konsekwencji osłabienie organizmu. Poza tym prowadzi do obniżenia poziomu motoryczności i 

wydolności fizycznej. Leniwy, wygodny  tryb  życia w komforcie cywilizacyjnym, unikanie sportu czy też 

zajęć wychowania fizycznego są przyczynami nieprawidłowości rozwojowych, wad postawy, otyłości, 

nerwic, cukrzycy, zaparć, niewydolności mięśniowej, choroby nadciśnieniowej i wielu innych tzw. „chorób 

cywilizacyjnych”, które manifestują się także w sferze psychiki. Wychowanie fizyczne umacnia zdrowie 

człowieka i jego sprawność ruchową oraz kształci cechy psychiczne, czyli osobowość, postawy etyczne i 

społeczne, a także rozwija intelekt.  

 

                                                           
1  Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993. 
2 Pańczyk W., Aktywność fizyczna dzieci w kształceniu zintegrowanym – niepokój o przyszłość, Rzeszów 2008. 
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Zalety systematycznej aktywności ruchowej: 

 Zwiększona aktywność ruchowa podnosi ogólną sprawność fizyczną, owocuje wzrostem parametrów 

siły, wytrzymałości, szybkości, mocy, zwinności, koordynacji i innych cech motorycznych, zwiększa 

odporność organizmu, a tym samym wzmacnia zdrowie i daje dobre samopoczucie. 

 Aktywność ruchowa podejmowana w sposób regularny, a nie od przypadku, daje w efekcie nie tylko 

przyrost masy mięśniowej, wzmacnianie kości i połączeń stawowych, ale także przyrost masy serca 

(co czyni je znacznie sprawniejszym), obniżenie ciśnienia tętniczego, zwolnienie tętna, zwolnienie 

rytmu oddechowego itp. 

 Wpływa na wyrównanie różnic w rozwoju, a tym samym wyrównują start życiowy dzieci 

zaniedbanych w wychowaniu domowym.  

 Dzięki niej nasze ciało wygląda lepiej i stajemy się bardziej pewni siebie. 

 Świadomość, że jesteśmy ludźmi wysportowanymi daje nam również poprawę naszego stanu 

psychicznego oraz zwiększone poczucie bezpieczeństwa. 

 Uczy szacunku, tolerancji, wytrwałości, a także zasad „fair play” zarówno na boisku jaki i w życiu 

codziennym. 

 Aktywność ruchowa stanowi pewien rodzaj profilaktyki, jest bronią przed różnymi patologami 

społecznymi (np. narkotyki, grupy subkulturowe itd.). 

 Zmniejsza kłopoty wychowawcze w domu i w szkole, kształtują zdyscyplinowanie, 

odpowiedzialność zespołową, koleżeńskość, poczucie potrzeby porządku, dbałość o sprzęt i 

przybory.  

 Przysposabia do pracy zespołowej, do współzawodnictwa w grupie, które jest jednym z czynników 

podnoszących efektywność pracy.   

 Wyrabia odwagę, zaradność, dzielność oraz budzi wiarę we własne siły.   

 Kształtuje nawyki zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego. 

 Zmniejsza zachorowalność dzieci – a tym samym zwiększa frekwencję na zajęciach w szkole. 

 Podnosi wyniki nauczania nie tylko przez regenerację sił psychofizycznych dziecka, ale także przez 

gromadzenie doświadczeń, wyostrzenie jego zmysłów, kształtowanie refleksu, przeżywanie, 

eksperymentowanie i zdobywanie wiadomości o świecie.  

Można zatem uznać,  że wychowanie fizyczne wzmacnia zdrowie nie tylko w fizycznym, ale także  

psychicznym i społecznym znaczeniu tego słowa. Postawa Papieża Jana Pawła II, czynnie 

uprawiającego aktywność fizyczną przez całe życie, może być przykładem dla ludzi młodych, 

poszukujących ideałów i wzorów w dążeniu do doskonałości. Mimo upływu lat, pokazywał jak 

godzić pracę z odpoczynkiem, jak poprzez sport odkrywać siebie i doskonalić swoje wnętrze, jak 

godzić się na przemijające piękno zewnętrzne, zyskując coraz bardziej piękno wewnętrzne. 

Opracowała Agnieszka Krekora 
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JAK WYGLĄDAJĄ ZDROWE SKLEPIKI               

SZKOLNE ? – WYWIAD Z PANIĄ JOANNĄ 

GORZAŁĄ, WŁAŚCICIELKĄ SZKOLNEGO SKLEPIKU 

1.Jak powinien wyglądać asortyment sklepiku szkolnego w świetle 

nowych przepisów? 

Pani Joanna – Według najnowszego rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sklepikach szkolnych powinna znajdować się zdrowa żywność. 

Asortyment, jaki powinien być jest ściśle określony według tych 

przepisów. Jest to bardzo rygorystyczne rozporządzenie , które zawiera 

ścisłe zasady. Między innymi żywność ta musi opierać się na 

naturalnych i zdrowych produktach. Kanapki mogą być tylko i wyłącznie z pieczywa razowego lub 

pełnoziarnistego. Wędlina jaką używa się do takich kanapek musi zawierać co najmniej 70% mięsa na 

100g gotowego produktu i nie może zawierać więcej niż 10g na 100g produktu tłuszczu. Sól i cukier nie 

może przekraczać również 10g na 100g produktu gotowego do spożycia. Soki mogą być tylko i wyłącznie 

100% bez dodatku substancji słodzących.  

 

2. Jak skomponowała pani asortyment? Jakie wprowadziła pani zmiany dotyczące produktów? Co 

znajduje się obecnie na półkach szkolnego sklepiku zamiast chipsów, popcornu, paluszków sztucznych 

napojów, batoników…?  

Pani Joanna -  Ja osobiście skupiłam się na artykułach żywnościowych, przygotowywanych 

własnoręcznie. Są to sałatki, kanapki z pieczywa pełnoziarnistego, koktajle, desery owocowe, warzywa i 

owoce. Można zakupić różnego rodzaju soki 100%, wafle ryżowe, ciastka pełnoziarniste lub zbożowe, 

jogurty, maślanki i wodę.  
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3. Skąd czerpała pani wskazówki dotyczące zalecanej żywności dla dzieci i młodzieży?  

Pani Joanna -  Asortyment swój dostosowałam do rozporządzenia, jakie zostało wprowadzone od 1 

września 2015 roku. Są to własne inspiracje, również część pomysłów wykorzystałam z Internetu.  

4. Czy zdrowe jedzenie musi być drogie ? 

Pani Joanna – Jestem zdania, że zdrowie jest bezcenne. Jest ogólnie przyjęte, że za zdrowe produkty 

płacimy dwa a czasami i trzy razy więcej niż za produkty gorszej jakości i mniej zdrowe.  

5. Przygotowuje pani teraz wartościowe pożywienie. Czy uważa pani, że zmiany korzystnie oddziaływać 

będą na zdrowie młodego człowieka i w jaki sposób będzie się to objawiać ? ( samopoczucie…) 

Pani Joanna – Uważam, że  zmiany te są dobre. Niestety dziecko czy nastolatek i tak ma dostęp do 

niezdrowej żywności w innych sklepach. Myślę, że osoba, która zdrowo się odżywia, na pewno ma lepsze 

samopoczucie , więcej energii i nie czuje się ociężała czy zmęczona.  

 

6. Czy są przewidziane sankcje za niedostosowanie się do nowych wymagań ? 

Pani Joanna – Tak. Za kontrole takiego sklepiku szkolnego jest odpowiedzialny sanepid. Znajdując 

żywność niedostosowaną do rozporządzenia może nałożyć wysoką grzywnę. Jest to kwota dochodząca 

nawet do 10.000 (tysięcy) złotych.          

7.Dziękuję za rozmowę.                                       

 

 Rozmowę przeprowadziła Paulina Protasiuk 

 
 
 

 



14 

 

Przepis kulinarny 
 

MOOTHIE Z MANGO I OGÓRKA  

Składniki: 1-2 porcje:2 ogórki gruntowe lub 1/2 szklarniowego, 1 dojrzałe mango lub 1 szklanka miąższu ananasa, 1 

cm kawałek imbiru, 1 szklanka soku z pomarańczy, opcjonalnie: kilka kostek lodu,do dekoracji: mięta, plasterki 

ogórka 

Przygotowanie: Do kielicha stojącego blendera włożyć obranego ogórka i obrane mango. Dodać obrany i pokrojony 

na plasterki imbir, sok z pomarańczy oraz opcjonalnie kilka kostek lodu. Dokładnie zmiksować na aksamitny napój. 

Można dosłodzić syropem (z agawy lub klonowym) w razie potrzeby. Wskazówki: W upały najlepiej użyć uprzednio 

schłodzonych składników. Smoothie można przygotować kilka godzin wcześniej i trzymać w lodówce. 

Przepis podała Karolina Kosyl  

 

Jaki wpływ na nasze zdrowie 
ma pływanie? Na to pytanie 

odpowiedzi udziela pan prof. Piotr Kozioł 
Pływanie jest formą aktywności ruchowej, która ze względu na ogromne walory zarówno 

rekreacyjne, utylitarne i zdrowotne powinno zajmować szczególne miejsce w wychowaniu fizycznym i 

rekreacji ruchowej dzieci i dorosłych 

             Pływanie to przede wszystkim aktywny ruch w wodzie, który poprawia i doskonali funkcjonowanie 

układów biologicznych organizmu oraz wpływa pozytywnie na psychikę człowieka. Dzięki wzmożonemu 

wysiłkowi związanemu z oddychaniem w wodzie , mięśnie klatki piersiowej wzmacniają się a pojemność 

życiowa płuc rośnie. Organizm człowieka jest bardziej dotleniony. Dzięki wyporności wody, wyczuwalnie 

zmniejsza się ciężar ciała w wodzie i można wykonywać ruchy swobodnie w sposób odciążony.  

     Horyzontalne, poziome ułożenie ciała ułatwia krążenie krwi, gdyż nie musi ona być pompowana do 

góry z siłą przeciwdziałającą sile grawitacji. Pływanie usprawnia więc krążenie krwi, wzmacnia naczynia 

krwionośne i umieszczone w nich zakończenia nerwowe oraz poprawia pracę serca. Wszystko to poprawia 

przemianę materii i przyspiesza kurację odchudzającą. Działanie wody na skórę połączone jest z 

oddziaływaniem termicznym. Wysokie przewodnictwo cieplne wody, która ma temperaturę znacznie niższą 

niż ciało pływaka, zwiększa odporność organizmu na zmiany temperatur. Wszystkie bodźce działające na 

człowieka pływającego mają inny charakter i wymiar niż podczas działań na lądzie. Zmusza to centralne 

ośrodki nerwowe do funkcjonowania odmiennie, są one aktywne, ale inaczej niż na lądzie co pozwala im na 

wypoczynek i dlatego po pływaniu czujemy się zrelaksowani i wypoczęci.  

     Pływanie uprawiane racjonalnie uodparnia organizm, zapobiega zachorowaniom, zwiększa 

wydolność organizmu i opóźnia pojawianie się oznak starzenia. Działanie wody ujędrnia i wygładza 

naskórek. 
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     Pływanie ma szczególne znaczenie w profilaktyce wad postawy dzieci i młodzieży, wzmacnia ono 

gorset mięśniowy kręgosłupa i rozciąga przykurczone mięśnie, odciąża zmęczony kręgosłup. Środowisko 

wodne jest doskonałym miejscem do wykonania wielu ćwiczeń, ponieważ utrata ciężaru ciała po 

zanurzeniu w wodzie umożliwia wykonanie wielu zadań niemożliwych lub bardzo trudnych do wykonania 

na lądzie. Rozluźnienie mięśni charakterystyczne dla swobodnego ułożenia ciała na powierzchni wody 

sprzyja korzystnym dla celów kompensacji obszernym ruchom w stawach, powiększającym zakres tych 

ruchów.  

     Pływanie harmonijnie rozwija całe ciało, gdyż aktywizuje więcej grup mięśniowych niż jakakolwiek 

inna dyscyplina sportowa, jest gimnastyką dla mięśni i stawów, zmniejsza napięcie mięśniowe pobudzając 

jednocześnie prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego oraz aparatu kostno - stawowego, wspomaga 

proces rehabilitacji np. u dzieci z dolegliwościami kostno - stawowymi, korzystnie oddziaływująca na 

ruchomość stawów. Pływanie wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci, 

kształtuje u nich podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, wytrzymałość, wyrabia pożądane cechy 

osobowościowe np. odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa również na rozwój społeczny. Jest doskonałą 

formą spędzania czasu wolnego.  

               Aktywny wypoczynek w wodzie spełnia także inne ważne funkcje. Zdolność do pływania zwiększa 

bezpieczeństwo podczas przebywania nad zbiornikami wodnymi. Osoby wypoczywające w lecie nad 

jeziorem lub nad morzem czują się pewniej korzystając z wody i sprzętu wodnego, jeśli potrafią dobrze 

pływać. Umiejętność pływania zapewnia bezpieczne przebywanie i korzystanie z uroków basenu czy innych 

dozwolonych do użytku kąpielisk, chroni przed wypadkami utonięć, stwarza ponadto wiele możliwości 

ciekawego spędzania wolnego czasu. Możliwe jest wówczas uprawianie sportów wodnych, takich jak 

żeglarstwo, jachting motorowy oraz kajakarstwo. 

     Pływanie jest zatem formą aktywności ruchowej, która wszechstronnie oddziaływuje na organizm 

człowieka, zapobiega niektórym schorzeniom i poprawia stan zdrowia, odpręża i relaksuje. Można je 

uprawiać dla przyjemności i rozrywki przez całe życie bez względu na przejawiany stopień sprawności. Na 

nauczanie pływania nigdy nie jest za późno, jednak im wcześniej podjęte, tym łatwiej pozbyć się lęku przed 

wodą i szybciej opanować sztukę pływania. 
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Jak dbają o swoje zdrowie w czasie 

jesiennej aury i nie tylko                            

-profesorowie, pracownicy                          

i uczniowie I KLO w Siedlcach? 
-Jestem już osobą w średnim wieku, więc bardzo uważam na swoje zdrowie jesienią, szczególnie, gdy 

przychodzą pierwsze chłody. Staram się przestawić mój organizm stopniowo. Zmieniam mój ubiór 

stosownie do temperatury, dużo przebywam na świeżym powietrzu, jeżdżę na rowerze, chodzę do lasu. 

-Staram się jeść często 5-6 razy. Śniadanie jem zawsze ok. 730, nigdy nie wychodzę z domu bez śniadania, 

drugie śniadanie to zwykle owoce, mała kanapka, obiad zawsze zawiera warzywa gotowane, surówki. 

Potem przekąski w postaci owoców, warzyw. Kolacja ok. godz. 1800 i czasem ok. godz. 2000 jakieś owoce, 

sok. Odżywianie ma ogromny  wpływ na nasze samopoczucie. W zależności od tego jak się odżywiamy 

nasze samopoczucie zmienia się. Po ciężkostrawnym, tłustym posiłku nasza wątroba ciężko pracuje, więc 

czujemy się mało komfortowo. Dużo warzyw i owoców, to rzeczywiście działa. 

--Organizm szczególnie jesienią bardzo potrzebuje wsparcia, kiedy jest narażany na mnóstwo bakterii, 

wirusów, a więc witaminy: C i B – to warzywa i owoce rosnące w naszym klimacie  jabłka, śliwki, marchew, 

kapusta, pomidory – surówki, sałatki. Witamina D to chyba tylko w postaci tabletek, bo jesienią i zimę 

słońca jest mało. 
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Do czego prowadzi niezdrowe odżywianie?                                                                                                                                     

-Do chorób wątroby, jelit, żołądka, a w rezultacie cały organizm źle funkcjonuje. Poza tym otyłość, choroby 

układu krążenia, kręgosłupa, stawów, a to już jest katastrofa dla człowieka 

Aktywność fizyczna?                                                                                                                                                                             

-Aktywność fizyczna jest ogromnie ważna w każdym wieku dla zdrowia i dobrego samopoczucia, 

sprawności fizycznej i umysłowej. Organizm się dotlenia, A co za tym idzie dobrze funkcjonuje. Ja jeżdżę na 

rowerze, lubię spacery, chodzę na basen, jeżdżę na nartach, latem pracuję w ogrodzie. 

Podsumowując,  jak pani profesor  dba o swoje zdrowie?                                                                                                         

-Staram się zawsze odżywiać mądrze, jeść to co lubię, ale w rozsądnych ilościach, warzywa, owoce, 

aktywny tryb życia mi w tym pomaga. Unikać tłustych potraw. Nigdy nie jem żadnych Fast-fadów, nie piję 

napojów, które zawierają dużo cukru. Naturalne soki i woda mineralna lub zwykła przegotowana. 

Największym wrogiem zdrowia jest lenistwo bo wtedy człowiek traci ochotę do życia, radość życia. Dla 

zdrowia oprócz zdrowego odżywiania konieczny jest optymizm, uśmiech i słońce bo wtedy więcej się 

człowiekowi chce. Nigdy nie paliłam papierosów, nie piję alkoholu i to również uważam za ważne dla 

zdrowia. Wokół jest tyle zanieczyszczeń, po co więc dostarczać ich dobrowolnie swojemu organizmowi? 

Ważne także racjonalne organizowanie swojego czasu i równowaga pomiędzy pracą i wypoczynkiem. A 

także odpowiednie potraktowanie stresu – unikanie go poprzez rozsądek i właściwe organizowanie dnia i 

podejście do życia. Przy każdej pogodzie wychodzę z domu, idę choćby na krótki spacer. Czasem gdy mam 

ciężki dzień i bardzo stresujący, jadę po pracy do lasu (zawsze mam w samochodzie obuwie sportowe), 

zmieniam szpilki na adidasy i robię po lesie szybki spacer, słucham szumu drzew, głęboko oddycham i idę 

przed siebie. Potem dopiero wracam do domu, stres został w lesie, a ja jestem odprężona i dotleniona. 

Pani profesor Jolanta  Mielczarek 

-Ubieram się odpowiednio, czyli ciepło, ale nie za bardzo. Na przykład w szkole jest raczej ciepło, chociaż 

zależy to od sal lekcyjnych, np. 5 jest bardzo ciepłą, nawet gorącą salą, a np. 2 jest raczej chłodna. Dobrze 

więc mieć takie ubranie w szkole, żeby można zdjąć sweter, bluzę, czy żakiet, kiedy jest za gorąco. Ważne 

jest, żeby nie zmoknąć w drodze do szkoły, więc kurtka czy płaszcz powinny mieć kaptur – nie lubię 

parasola ani nosić, ani używać. 

-Jeżdżę na rowerze. Uwielbiam to! Jeżdżę wszędzie, gdzie się da! Latem jeździłam często do Warszawy         

( tam mieszkają moje kochane wnuki),  zabierałam rower do pociągu i z ogromną przyjemnością jeździłam 

po Warszawie rowerem, unikając tłoku w tramwajach i autobusach. Codzienna, mała gimnastyka też jest 

fajna – kilka minut rano, na dobry początek dnia. Nie chodzę na siłownię ( hi, hi, w moim wieku !!), ani na 

basen( lenistwo, mieszkam blisko ) 

-Jedzenie jest przyjemnością, a człowiek powinien siebie lubić i sprawiać sobie różne małe przyjemności. A 

jeżeli wiemy, że dobrze się odżywiamy, to przyjemność jest podwójna. Ja zwykle rano piję kawę (pierwszy 

łyk kawy rano to wielka przyjemność!), jem razowy chleb z miodem i białym serem ( mniam, mniam!), do 

szkoły zabieram kanapkę  z  takim właśnie razowym chlebkiem z ziarenkami, posmarowanym majonezem         

( nie lubię masła) z jakimś mięskiem ( piekę raz w tygodniu kawałek mięsa i mamy rodzinnie na kanapki) i 

sałatą albo kiełkami, jabłko, wodę czy sok pomarańczowy (kupuje w sklepiku szkolnym). Obiad jem około 

piątej i, gdyby to zależało tylko ode mnie jadłabym na okrągło ciemny makaron z warzywami, ale gotuje 

raczej to, co lubią domownicy – raczej zdrowe jedzonko. Na kolację jem sobie jogurt z owocami i jakimiś 

płatkami. Nie przepadam za słodyczami.  
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-Niezdrowe odżywianie prowadzi do złego samopoczucia i wyglądu, np. można czuć się ciężko, „za grubo” 

a jednocześnie być „niedożywionym”, to znaczy mieć niedobór potrzebnych składników, itp. Ale na tym 

znają się dietetycy, a, na szczęście, coraz więcej osób korzysta z ich porad. 

Człowiek składa się nie tylko z ciała, ale tez z ducha. 

Ale temat „zdrowego ducha” w człowieku to osobna, bardzo ważna kwestia. Bo przecież „w zdrowym ciele 

zdrowy duch”! 

Pani profesor Barbara Taras                                                                                                                

-W czasie jesiennej aury muszę niestety bardzo szczególnie dbać o zdrowie ponieważ jestem 

alergikiem. Jesień jest dla mnie „okropną porą roku”, jeżeli nie będę zażywałam witamin, suplementów już 

od połowy sierpnia, to czeka mnie bardzo chorowita jesień. Lecz pomijając tabletki, to bardzo lubię pić 

gorącą herbatę, mleko z miodem. No i oczywiście ubierać się stosownie do pogody co uważam za 

najistotniejsze.                                         

 -Codziennie jem około 4 posiłków są najlepszej jakości. Na śniadanie zazwyczaj jem płatki śniadaniowe, na 

drugie kanapka, na obiad zazwyczaj kasze, makaron, ryż, staram się unikać ziemniaków.  No i kolacja, ale to 

zależy już od nastroju. W ciągu dnia natomiast lubię zjeść owoce, warzywa. Te popularne Fast foody, 

napoje energetyczne itp. Są tylko zmyłką i działają, ale tylko przez chwilę.                                                                                                                                               

-Witaminy są bardzo ważnym i niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania składnikiem naszego 

organizmu. Niestety, nie są wytwarzane samoistnie, dlatego muszą być dostarczane wraz z pożywieniem 

lub w postaci preparatów farmaceutycznych. Ponadto nie stanowią źródła energii ani materiału 

budulcowego. Te związki organiczne powinny być składnikiem zdrowej diety i nie może ich zabraknąć w 

codziennych posiłkach. Niedobór witamin może powodować poważne choroby. Podam parę przykładów:                                                                           

Witamina A –wzrost i rozwój organizmu. Możemy ją znaleźć w rybach morskich, wątróbce wołowej, maśle, 

sałatkach.                                                                                                                                                                                         

Witamina D –Jest odpowiedzialna za właściwy rozwój/wzrost kości. Występuje w takich produktach jak: 

łosoś, sery żółte, masło roślinne, jaja, wątróbka.                                                                                                                                          

Witamina E – soja, kiełki zbóż, olej roślinny, jaja, szparagi.                                                                                                  

Witamina K – jest odpowiedzialna za proces krzepnięcia krwi i zapobieganie krwawieniom. (Szpinak, 

kalarepa, marchewka, pomidor, groch, truskawki, sery żółte).                                                                                                                        

-Niezdrowe odżywianie prowadzi do wielu chorób a mianowicie: otyłości, chorób układu krwionośnego, 

miażdżycy, cholesterolu, problemów wątrobach, zaburzeń serca, Bolów kręgosłupa z nadwagi która jest 

skutkiem niezdrowego odżywiania.                                                                                                                                                                                             

-Zażywam witaminy w postaci naturalnej i chemicznej tj. tabletki, ubieram się stosownie do pogody. 

Staram się jeść pełnowartościowo z jak największą mieszanką witamin . Bardzo lubię zielone warzywa 

typu sałatki greckie, sałatki brokułowi, szpinak z naleśnikami i makaronem. Fast foody jem wtedy kiedy 

mam ochotę na coś innego, ale to tylko maksymalnie około 4 w miesiącu. Lubię bardzo soki naturalne, ale 

nie zawsze mam je pod ręką, więc zastępuje je wodą mineralną najczęściej tzw. „kranówką”. Ważne też , 

aby się nie denerwować, nie stresować… w tym  przypadku najlepsza jest „MELISA”.  

                                                                                                                         Paulina Kozioł, kl. IB 

https://portal.abczdrowie.pl/pieczone-ryby-chronia-serce
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-Zażywam witaminę C. Jem trzy posiłki dziennie, średniej ilości, są dobrej jakości, najczęściej wybieram 

takie, aby nabyć w nich sporą zawartość witamin. Uważam, że zdrowe odżywianie ma bardzo dobry wpływ 

na nasze samopoczucie. Źle dobrane, zbyt tłuste posiłki powodują do otyłość, cukrzycę, złe samopoczucie. 

Wiem, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Ja gram w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, pływam, 

od czasu do czasu biegam. 

                                              Paulina Protasiuk, kl. IB 

-Zdrowo się odżywiam. Zazwyczaj 3 posiłki dziennie zawierające owoce, warzywa, białka, tłuszcze. Staram się 

zwracać uwagę na zawartość witamin, aczkolwiek nie zawsze mam na to czas.  Niezdrowe odżywianie prowadzi do 

różnego rodzaju chorób tj. choroby serca, układu krwionośnego, otyłości problemów z kręgosłupem itp. Aktywność 

fizyczna jest ważna ponieważ wpływa na nasze zdrowie, kondycję, samopoczucie. Ja Jeżdżę na rowerze, ćwiczę w 

domu.                                                                                                                                                                                   Ania kl. IB 

-Dieta, witaminy .Trzy posiłki dziennie, jakość bardzo dobra, zwracam uwagę na zawartość witamin. B, C, D, 

E, A, - soki, owoce, warzywa. Spacery. 

                                                                                 Pani Ewelina Łopuska, księgowa 

-Ubieram się stosownie do pogody. Piję ciepłą herbatkę. Jem trzy posiłki dziennie. Nie wydaje mi się, żeby 

było w nich dużo witamin, chociaż w płatkach śniadaniowych jest ich sporo. Witaminę D zażywam w 

postaci promieni słonecznych, ewentualnie w danonkach. Witamina C w owocach lub w tabletkach.  

Niezdrowe odżywianie powoduje trądzik, ból brzucha, złe samopoczucie, otyłość. 

Uczeń, kl. IB 

-Ubieram się ciepło, wieczorami piję herbatkę z miodem. Jem od 3 do 4 posiłków dziennie, które zawierają 

między innymi witaminę C, która wspiera naszą odporność oraz witaminę D odpowiedzialną za nasze kości. 

W różnej postaci, a najwięcej w postaci owoców i warzyw. Myślę, że niedobór jakiejś witaminy sprawia, że 

nasz organizm jest osłabiony oraz jesteśmy zmęczeni i nie mamy dużo siły. Niezdrowe odżywianie prowadzi 

do osłabienia organizmu, przybierania na wadze oraz anemii. Nie uprawiam żadnego sportu, ale  aktywnie 

spędzam czas wolny. Staram się jeść regularnie i w wolnym czasie chodzę na spacery. 

Pani recepcjonistka 

-Ciepło się ubieram, staram się dobrze odżywiać, zażywam suplementy diety. Chodzę na spacery. Jadam 5 

posiłków dzienni. Staram się dbać o urozmaicenie ich. Niezdrowe odżywianie prowadzi do wielu chorób i 

słabej wydolności organizmu. Odżywianie to pokarm dla organizmu, nie bez kozery mówi się : „jesteś tym 

co jesz”. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna ponieważ profilaktycznie chroni nas przed chorobami. 

Uprawiam nordh walking . Staram się dbać o swoje zdrowie, ale niestety z racji pośpiesznego trybu życia 

nie wygląda to rewelacyjnie.                                                                                         

       Pani Teresa, główna księgowa 
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Podróże kształcą. O El Camino de 
Santiago opowiada, i to jak! pan 
prof. Aleksander Skums 

 

 

El Camino de Santiago  
 

  Es una ruta que recorren los peregrinos procedentes de todo el mundo para llegar a la ciudad 

de Santiago de Compostela, donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Durante 

toda la Edad Media fue muy recorrido, transitado o concurrido, después fue un tanto olvidado y en la 

actualidad ha vuelto a tomar un gran auge. El Camino de Santiago Francés y las rutas francesas del 

Caminofueron declarados por la Unesco Patrimonio de la 

Humanidad en 1993 y1998 respectivamente;1 2 Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de 

Europa, a la que se unen en 2015 el Camino Primitivo, el Camino Costero, el Camino vasco-riojano y 

el Camino de Liébana.3 Además, ha recibido el título honorífico de Calle mayor de Europa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago_Francés
https://es.wikipedia.org/wiki/Caminos_de_Santiago_en_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Caminos_de_Santiago_en_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Itinerario_Cultural_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago#cite_note-3
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Inicios históricos del Camino 

Los orígenes del culto a Santiago en la Hispania romana son desconocidos, pero parece ser que en el año 

812 se encontraron reliquias atribuidas al apóstol. Al final del siglo IX se extiende por la Europa cristiana. 

En el siglo XI el número de peregrinos aumentó considerablemente gracias a contactos culturales entre las 

naciones europeas. 

Alfonso II, rey de Asturias, mandó construir una iglesia en el lugar que, de acuerdo a la voz de la tradición, 

reposan los restos del apóstol Santiago. A partir del siglo XV, esta iglesia se convirtió en uno de los 

principales centros de peregrinación de la Cristiandad y dio origen al actual Camino de Santiago. Por esta 

vía se expandieron en la Península los nuevos estilos arquitectónicos que triunfaron en Europa. 

 

Albergues 

Albergues son algunos de los tipos de alojamiento más comunes a la hora de planificar un viaje. 

comparten similitudes pero sobre todo diferencias importantes. 

Los albergues varían increíblemente en aspecto, calidad, localización, clientela y comodidades. La 

mayoría suelen disponer de habitaciones compartidas con otros clientes, habitaciones para grupos y 

privadas. También es habitual que dispongan de cocina (totalmente funcional, con utensilios de 

cocina y alimentos) a compartir entre todos los clientes del albergue. 

Credencial del peregrino 

Es una libreta de papel que se puede obtener en algunos albergues e iglesias, cuya finalidad es su sellado un 

par de veces al día (ya sea en iglesias, albergues o incluso hay bares con su propio sello), para que el 

peregrino consiga la acreditación necesaria para alojarse en los albergues del Camino. 

La Compostela 

La Compostela es un certificado expedido por las autoridades eclesiásticas y dado a los peregrinos cuando 
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acaban su recorrido. Para ganarla se necesita haber recorrido como mínimo los últimos 100 kilómetros a pie 

o a caballo (200 km si se va en bicicleta). Lo que significa que el recorrido mínimo por el camino francés 

empieza en la ciudad de Sarria. Los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela tienen que mostrar 

la credencial del camino, que demostrará que se ha andado y se ha hospedado en los lugares que ésta 

muestra. 

 

 

 

Santiago de Compostela 

es una ciudad y municipio de España. Capital de la comunidad autónoma de Galicia, pertenece a 

la provincia de La Coruña. 

Está situada a 65 km al sur de La Coruña y a 62 km al norte dePontevedra. Incluye los antiguos municipios 

de Conjo (incorporado en 1925) y Enfesta (incorporado en 1962). La ciudad antigua es Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco desde 1985. 

En ella tiene su sede el gobierno autonómico gallego (Junta de Galicia) y el Parlamento. Destaca por ser un 

importante núcleo de peregrinacióncristiana, junto con Jerusalén y Roma, al señalar la tradición de que allí 

se dio sepultura al Apóstol Santiago el Mayor. De especial importancia artística es su Catedral dedicada 

precisamente al Apóstol Santiago el Mayor. Es también relevante su Universidad, de más de 500 años de 

historia, la cual da a la ciudad un ambiente estudiantil, con 30 000 alumnos matriculados cada curso. 

            La historia de Santiago de Compostela se remonta a la prehistoria, la cultura castreña, la 

llegada de los romanos y, como punto de inflexión, el encuentro del supuesto enterramiento 

del Apóstol Santiago. A partir de ese momento la ciudad se conformará en torno al centro de poder 

representado por el arzobispo de Santiago y su representación física, la Catedral. El Camino de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sarria
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_autónoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Coruña
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Coruña
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Cristóbal_de_Enfesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusalén
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_castreña
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
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Santiago marcó desde entonces el devenir de la ciuda 

 
 

 

Konkurs: Camino de Santiago-podaj treść artykułu w języku 

polskim. Pierwsza osoba, której się to uda otrzyma ocenę: bardzo 

dobry z języka hiszpańskiego Na odpowiedzi czekamy do                     
2  listopada. Adres, na który należy wysyłać odpowiedzi: 
gazetka@klosiedlce.pl 

 

Ciekawostki naukowe. 
Zjawisko zaćmienia księżyca. 

 

W nocy z 27. na 28 września na naszej szerokości geograficznej mogliśmy obserwować całkowite zaćmienie 

księżyca. Apogeum zjawiska miało miejsce o 2:47. Księżyc był krwawo czerwony za przyczyną Ziemskiej 

atmosfery, która przy odpowiednim dla tego czasu kącie padania promieni słonecznych przepuszczała 

najwięcej czerwonego pasma światła widzialnego. Zaćmienie występuje kiedy jakieś ciało przesłania tor 

promieni świetlnych czyli światła, w tym przypadku Ziemia przesłoniła Słońce księżycowi. Gdybyśmy 

zjawisko obserwowali z powierzchni księżyca to Ziemia przesłaniając Słońce „utworzyła” zaćmienie Słońca 

na naszym satelicie. Kolejne zaćmienie będziemy mogli obserwować w styczniu 2018r. 

Konrad Pietrasik  

https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
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                                                                                                                                                        Foto Julia Kisielińska 

  

Kącik psychologa 
 

Depresja 

Wiek młodzieńczy jest czasem wzrastania i rozwoju. Jest też czasem niosącym różne zagrożenia, które 

wynikają z psychologicznych konsekwencji przemian neurohormonalnych, z trudności odnalezienia swojej 

tożsamości, ale też z trudności w odnajdywaniu się w relacjach społecznych. U młodych ludzi, którym trudno jest 

sobie poradzić z tym okresem rozwojowym, pojawić się może smutek. 

Smutek jest to uczucie niepożądane, ale potrzebne, ponieważ pomaga odczuć radość, uczy nas spojrzenia na 

świat z innej perspektywy, uwrażliwia na problemy innych, rozwija empatię. Smutek sam w sobie nie jest czymś złym, 

źle się dzieje wówczas, gdy trwa zbyt długo. 

           Depresja natomiast to zespół zaburzeń psychicznych, na który składają się: obniżony nastrój, głęboki smutek, 

długotrwała rozpacz, poczucie pustki i beznadziejności oraz bezradności, spowolnienie toku myślenia, zaburzenia 

uwagi, długotrwały lęk. 
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Najważniejsze sygnały depresji u dzieci i młodzieży: 

 w zachowaniu uzewnętrznianie nieszczęścia i niedoli 

 zauważalne są zmiany dotyczące jedzenia i spania 

 poczucie beznadziejności, bezradności, nielubienie siebie 

 trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności intelektualnej 

 wszystko uważa się za wysiłek, uczucie ciągłego zmęczenie, brak energii 

 zachowanie jest drażliwe i agresywne  

 następuje nagła zmiana w szkolnym uczeniu się 

 poszukiwanie rozrywek i nowych aktywności 

 podejmowanie niebezpiecznych i ryzykownych zachowań (alkohol, narkotyki, przestępczość) 

 odrzucania lub ignorowanie przyjaciół 
 

Klasyfikacja medyczna jako objawy depresji podaje także: utratę zainteresowań, utratę zdolności cieszenia się, 

niska samoocenę, brak wiary w siebie, poczucie winy, nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie.                           

Częste jest także współwystępowanie charakterystycznych dolegliwości bólowych (bóle brzucha, głowy, ból 

piersiowej).                                                                                                                                                                                    

Gdy widzimy, że bliska nam osoba ma problemy z depresją, warto poświęcić jej czas, porozmawiać o tym co czuje. 

Jeżeli niepokój i przygnębienie utrzymują się ponad 2 tygodnie, należy wspólnie porozmawiać o konsultacji 

psychologicznej, psychiatrycznej lub wybrać się do lekarza. 

Dlaczego należy walczyć z depresją? 

 depresja jest ogromnym obciążeniem dla pacjenta 

 znacznie ogranicza jego zdolność do pracy i nauki 

 negatywnie wpływa na przebieg innych schorzeń 

 istnieje realne ryzyko popełnienia samobójstwa 
Co pomaga zapobiegać depresji? 

 Umiejętność nazywania i wyrażania własnych emocji 

 Dobra relacja z druga osobą, wsparcie  

 Umiejętność radzenia sobie ze stresem 

 Umiejętność rozwiązywania problemów 

 Umiejętność dzielenia czasu na pracę/naukę i wypoczynek 

 Uprawianie sportu 

 Posiadanie i rozwijanie zainteresowań 

 Pozytywne myślenie 
 

 
Optymizm to najwspanialsza i zarazem najtańsza kuracja, żeby długo być zdrowym i szczęśliwym. Z optymizmem 

związany jest zdrowy duch. Nie duch żądzy, który potrafi się cieszyć jedynie z luksusów i przyjemności, ze swojej 

pyszałkowatości i prestiżu. Prawdziwa radość ma dużo głębsze korzenie. Ona wyrasta z ducha miłości 

Literatura: Sęk, H. (red.) (2008). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Bilikiewicz, A. (red.) 

(2009). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

 



29 

 

Coś na jesienne wieczory 
Co warto przeczytać? 

Jesień to najlepszy okres w roku na zmiany. Większość z nas jest wypoczęta i zrelaksowana po 
wakacjach, więc również gotowa do pracy. Dlatego warto przeprowadzić porządki. Jednak nie chodzi o 
porządki w każdej szufladzie i szafce, ale o porządki w szafie. Tak, te związane z naszymi wszystkimi 
ubraniami. Pora odświeżyć szafę, a niepotrzebne ubrania puścić w dalszy obieg - do znajomych, 
bardziej potrzebujących, lub, w ostateczności, odesłać je na emeryturę - do kosza. Na tę okazję 
chciałabym wam polecić niedawno wydaną książkę Joanny Glogazy "Slow fashion. Modowa rewolucja", 
czyli krótko i na temat o tym jak kupować mniej i wyglądać lepiej oraz o ubraniach nigdy nienoszonych 
i noszonych tylko jeden raz. Jednak jak śpiewała Anna Jantar "Najtrudniejszy pierwszy krok". 

Z drugiej strony jesień to również najlepszy okres na czytanie książek. Chociaż tak naprawdę nie ma 
złego okresu na czytanie, to chłodniejsza jesień zachęca żeby okryć się kocem i sięgnąć po dobrą lekturę. 
A skoro jesień - odstawiamy książki o miłości i szukamy porządnej powieści. Taki kawał dobrej literatury 
może nam zapewnić Stephen King i jego, wydana w 2011 roku, książka "Dallas '63". Książka zawiera 
elementy science fiction i kryminału, ale warto również wspomnieć o dobrej fikcji historycznej oraz 
odrobinie historii alternatywnej. Opowiada ona o podróżniku w czasie, który próbuje przenieść się do 
1958 roku, aby zapobiec zabójstwu prezydenta Johna Kennedy'ego w listopadzie 1963 roku. Jeśli komuś 
podobał się "Forrest Gump", nawiązujący do wielu wydarzeń historycznych, to również pokocha "Dallas 
'63". 

Co warto obejrzeć? 

Kiedy myślimy o jesieni, myślimy o rozpoczęciu roku szkolnego. Właśnie tym dla uczniów i studentów 
jest jesień. Wtedy toczy się akcja jednego z najlepszych filmów wszechczasów. "Stowarzyszenie umarłych 
poetów" (1989) nie tylko urzeka swoją fabułą, ale również świetną grą aktorską, m.in. Robina Williamsa 
w roli charyzmatycznego profesora Johna Keatinga. Bohater wnosi w szacowne mury ekskluzywnej 
uczelni ducha poezji i miłości życia. Zainspirowani przez niego chłopcy odnawiają Stowarzyszenie 
Umarłych Poetów - sekretny związek, w którym odkrywają piękno zapomnianych utworów, a także 
prawo do marzeń, wolności i buntu. Jeśli to was nie przekonuje, dodam, że reżyserem był Peter Weir 
(m.in. "Truman show" z 1998r.), a scenariusz do tego filmu został nagrodzony Oscarem. 

 

Żółte i pomarańczowe liście tworzą również scenerię w filmie "Szósty zmysł" (1999). Akcja filmu toczy się 
w Filadelfii (miasto znanego nam Rocky'ego Balboa). Do domu psychiatry (w tej roli Bruce Willis) 
włamuje się niezrównoważony psychicznie pacjent. Strzela do niego, po czym odbiera sobie życie. Kiedy 
psychiatra dochodzi do siebie, postanawia pomóc ośmioletniemu chłopcu poradzić sobie z niezwykłym 
darem – widzeniem zmarłych. Ten film to jeden z najlepszych thrillerów, które powstały. 

Aleksandra Cielemęcka  
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Kultura  
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina nazywany 

często Konkursem Chopinowskim – jeden z najbardziej prestiżowych konkursów wykonawczych na 

świecie, odbywający się co 5 lat w Warszawie. W pierwszych trzech jego etapach pianiści wykonują 

nokturny, etiudy, ballady, walce, mazurki i sonaty. A w finale jeden z koncertów Chopina, e-moll lub f-moll. 

Konkurs zainicjowany został w 1927 przez polskiego pianistę, profesora Jerzego Żurawlewa (1886–1980).  

Dotychczas czterokrotnie zwycięzcami konkursu zostali Polacy: Halina Czerny-Stefańska (1949, ex 

aequo), Adam Harasiewicz (1955), Krystian Zimerman (1975) oraz Rafał Blechacz (2005). W roku 2010 

finalistką była siedlczanka Joanna Różewska. 17. edycja konkursu rozpoczęła się 1 października 2015.    

 Magdalena Ostas 

Nagroda Literacka „Nike” jest to polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 

1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych. Autor nagrodzonej 
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książki otrzymuje statuetkę Nike zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną. 

Fundatorami nagrody są „Gazeta Wyborcza” i Fundacja Agory. 

„Księgi Jakubowe” 

 Nowa powieść Olgi Tokarczuk powstawała przez ostatnich pięć lat. 

Blisko 1000-stronicową księgę czyta się z zachwytem, jednym tchem. 

Olga Tokarczuk zabiera nas do XVIII-wiecznej Polski.. Do Rohatyna na 

Podolu przybywają kasztelanowa Katarzyna Kossakowska i 

towarzysząca jej poetka Elżbieta Drużbacka. Jednym z gości na 

powitalnej kolacji jest miejscowy proboszcz Benedykt Chmielowski, 

autor pierwszej polskiej encyklopedii. Ksiądz i poetka, osoby 

rozmiłowane w księgach, szybko znajdują wspólny język – 

rozpoczynają rozmowę, którą później kontynuować będą  w listach. 

Niedługo potem na Podolu pojawia się także charyzmatyczny, przez 

wielu uznany później za nowe wcielenie Mesjasza, Jakub Frank. 

Przybywa ze Smyrny, choć urodził się w niedalekiej Korolówce. Jakub 

pociągnie za sobą ludzi, stworzy odłam-sektę prawowiernych , ma im 

zapewnić zbawienie. Odejdzie od religii przodków, przyjmie islam, a następnie chrześcijaństwo…Niemal 

tysiąc stron, kilkadziesiąt wątków i postaci — Księgi Jakubowe imponują literackim rozmachem. 

Precyzyjnie rozdziela role swym historycznym i fikcyjnym bohaterom. Kreśli wyraziste sylwetki w taki 

sposób, że dość wyraźnie można odczuć, kogo darzy szczególną sympatią.Z ogromną dbałością o szczegóły 

przedstawia realia epoki, architekturę, ubiory, zapachy. Odwiedzamy szlacheckie dwory, katolickie plebanie 

i żydowskie domostwa, rozmodlone i zanurzone w lekturze tajemniczych pism. Na oczach czytelników 

pisarka tka obraz dawnej Polski, w której egzystowały obok siebie chrześcijaństwo, judaizm, a także 

islam."Księgi Jakubowe" to nie tylko powieść o przeszłości. Można ją czytać również jako refleksyjne, 

momentami mistyczne dzieło o samej historii, jej zakrętach i trybach, które decydują o losach całych 

narodów. To właśnie w połowie XVIII wieku, u progu Oświecenia i przed rozbiorami, wybitna pisarka 

poszukuje odpowiedzi na pytania o dzisiejszy kształt naszej części Europy. Książka ta zdobyła ostatnio 

Literacką Nagrodę Nike. 

Natalia Walecka 

ROZRYWKA 
Przychodzi baba do lekarza, z książką w ustach, a lekarz na to:                                                                                             

- Co to jest?                                                                                                                                                                         

A baba mu na to: - Facebook  
Rozmawiają dwaj koledzy                                                                                                                                                   
-Wiesz Janek, kiedy słyszę rano budzik to wydaje mi się, że do mnie strzelają.                                                                
-I co, zrywasz się na równe nogi?                                                                                                                                                 
-No, co ty, leżę jak zabity…  

Zdyszany Jasiu wbiega do klasy. Pani pyta go:                                                                                                                        
- Jasiu, co się stało? - Gonili mnie dwaj mężczyźni.                                                                                                         
- Jesteś cały?                                                                                                                                                                                  
- Tak, ale zabrali mi wypracowanie z polskiego.  
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