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Niewolnicy naszych czasów

   Wstajemy,  jemy  śniadanie,  bierzemy  szybki
prysznic,  a  potem  w  pośpiechu  pakujemy  plecak  
i  wychodzimy  do  szkoły.  Znowu  będziemy  musieli
zgłosić  nieprzygotowanie,  bo  zapomnieliśmy  pracy
domowej, choć może niekoniecznie, bo kolega pewnie
da  odpisać.  To  będzie  kolejny  ciężki  dzień.  Na
matematyce sprawdzian, a na polskim kartkówka… że
też do wakacji jeszcze miesiąc. Jakby tego było mało,
pani od chemii uwzięła się na nas i zapewne dziś też
zapyta. Kolejna jedynka, kolejny szlaban na komputer,
a  wszystko  przez  tę kobietę.  Zaglądamy do planu,  
a  tam  zastępstwo,  biologia.  Przecież  to  zupełnie
niepotrzebny  przedmiot.  Ilu  z  nas  pójdzie  na
medycynę? W dodatku lekcje są nudne. Nie zagramy
w  Kahoota,  nie  obejrzymy  filmu,  tylko  będziemy
musieli  słuchać  prezentacji.  Wchodzimy  więc  do
szatni  i  już  całkiem  zdenerwowani  witamy  się  
z kolegami. Tak właśnie wygląda poranek większości
uczniów  liceum.  Nic  więc  dziwnego,  że  według
statystyk ponad 1,5 mln Polaków cierpi na depresję.
Każdego dnia musimy się denerwować, martwić, a za
połowę naszych młodzieńczych problemów nie można
przecież  winić  nas.  A  więc  kogo?  Kto  robi
sprawdziany,  kartkówki,  zadaje  prace  domowe  
i  odpytuje?  Odpowiedź  jest  oczywista:  nauczyciele.
Bycie pilnym uczniem również nie  jest  lekarstwem,
bo  przecież  nie  pomaga  to  uniknąć  ani  stresu,  ani
przemęczenia. Na ogół nie zauważamy jednak, że nie
tylko  my  jesteśmy  pokrzywdzeni.  Przyjrzyjmy  się
więc porankowi Polaka dorosłego, a konkretnie wyżej
wymienionego pracownika szkoły. On również wstaje,
je  śniadanie,  bierze  prysznic  i  pakuje  materiały  do
pracy, stresuje się i martwi. Wie, że tego dnia czekają
go  trudne  rozmowy  z  rodzicami,  kilka  lekcji  do
przeprowadzenia,  wypełnianie  dokumentacji,
pilnowanie niesfornych uczniów, a po zajęciach rada,
która potrwa do wieczora. Dziś znów nie spędzi czasu
z rodziną, nie ucałuje dzieci do snu, bo będzie musiał
ułożyć sprawdziany na następny dzień i przygotować
się  do  zajęć,  nie  mówiąc  już  o  sprawdzeniu
dzisiejszych  prac.  Chciałby  jakoś  wynagrodzić
rodzinie brak czasu,  zabrać na wakacje synka,  który
od dawna  marzy o  wyjeździe,  jednak nie  będzie to
możliwe,  bo pensji  starcza mu ledwie na rachunki.  
Z   tymi rozmyślaniami  dochodzi  do  szkoły  i  widzi
pogardliwe spojrzenia uczniów, niewielu go szanuje,
choć dla niego są jak własne dzieci. Nie wini ich, wie,
że w dzisiejszych czasach nie liczy się wykształcenie,
a  pieniądze.  To one  świadczą  o  pozycji.  Niedawno
słyszałam, jak pewna nauczycielka z liceum zwierzała
się swojej przyjaciółce. Mówiła: „Jak moi uczniowie 

mają mnie szanować, skoro ich rodzice przywożą ich
do  szkoły  BMW,  maturzyści  przyjeżdżają
mercedesem, a ja muszę biec na autobus, bo nawet na
„Malucha” nie byłoby mnie stać”. Taka sytuacja miała
miejsce przez  lata,  dlatego w tym roku nauczyciele
postanowili położyć jej kres. Trudno było nie słyszeć
o strajku, który podzielił społeczeństwo. Wielu ludzi
twierdzi, że był on ciosem wymierzonym w uczniów,
ponieważ  mógł  wstrzymać  egzaminy,  a  co  za  tym
szło, istniało ryzyko, że rekrutacja na studia i do szkół
ponadgimnazjalnych się nie odbędzie. Po raz kolejny
uznano nauczycieli  za  wrogów uczniów.  A przecież
cały strajk miał  uczniom pomóc,  przynieść korzyści
obu  stronom.  Z  własnego  doświadczenia  wiem,  że
oczekiwania  wychowanków  są  bardzo  wysokie.
Idealny  nauczyciel  powinien  umieć  zaciekawić
ucznia,  mieć  indywidualne  podejście,  być  zawsze
przygotowany,  a  ponadto  „elastyczny”,  bardziej  niż
guma balonowa. Nie można jednak spodziewać się, że
to wszystko otrzymamy za darmo.  Nikogo nie dziwi
fakt,  że  pracownikowi  budowy  należy  godziwie
zapłacić za jego ciężką fizyczną pracę, a księgowej za
godziny wytężania umysłu. Dlaczego więc zaskakuje,
że człowiek,  od  którego wymaga  się  tak wiele,  nie
chce pracować niemal za darmo? Witold Wójtowicz
napisał,  że  „gdyby  ciężka  praca  prowadziła  do
bogactwa, najbogatsi byliby niewolnicy”. Wydaje się,
że niewolnictwo nie dotyczy dzisiejszych czasów, że
zostało dawno zniesione i przeszło do historii. Jednak
czy wykonywanie bardzo ciężkiej pracy przez prawie
nieokreślony czas i  całkowite poświęcenie się jej  za
darmo  nie  jest  niewolnictwem?  Choć  żyjemy  
w  XXI  w.,  znów stajemy  przed  pytaniem o  równe
traktowanie  społeczeństwa.  Dziś  jest  ono  o  wiele
trudniejsze  niż  kiedyś,  ponieważ  dotyczy  również
przyszłości  całego  narodu.  Jak  powiedział  
Malcolm  X:  „Edukacja  jest  paszportem  do
przyszłości,  ponieważ  jutro  należy  do  tych,  którzy
przygotowują  się  na  nie  już dziś”.  Nauczyciele  są  
więc  tymi,  od  których  w  dużej  mierze  zależy
przyszłość  nas  wszystkich,  to,  kim  będziemy  
w  dorosłym  życiu.  Zaryzykuję  więc  stwierdzenie,  
że  nasze  życie  jest  w  ich  rękach,  co  oznacza,  
że to właśnie nam – uczniom najbardziej  powinno  
na nich zależeć.

Krystyna Derda
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ZDROWIE W PODRÓŻY

Na całym świecie,  również w Polsce,  z  każdym ro-
kiem wzrasta liczba osób podróżujących do krajów
gorącej strefy klimatycznej w Azji, Afryce, Ameryce
Południowej, na wyspach Oceanii. Turyści narażeni są
tam na  ekspozycje  patogenów przenoszonych  przez
owady, przenoszonych drogą pokarmową, oddechową
i płciową, które wywołują schorzenia często niewystę-
pujące w rejonach stałego zamieszkania podróżnych,
przedstawicieli strefy klimatu umiarkowanego.  Świat
z dekady na dekadę staje się  globalną wioską, a po-
dróże  międzykontynentalne  są  coraz  bardziej  po-
wszechne. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu były na świe-
cie rejony,  do których nie zaglądali turyści z krajów
rozwiniętych.  Dzisiaj  nie  ma  już takich  miejsc.  Po-
dróżujemy do najbardziej niedostępnego interioru,
chcemy zobaczyć jak najwięcej i jak najszybciej, czę-
sto nie zastanawiając się, jakie niebezpieczeństwa po-
trafią czyhać na niemal każdym kroku. Dalekie podró-
że stają się coraz bardziej przystępne cenowo, co po-
woduje,  że na lot  samolotem na drugi koniec świata
stać już niemal każdego.

Cele podróży są  bardzo zróżnicowane,  od  zawodo-
wych,  naukowych,  po  zwykłe  wyjazdy  turystyczne,
których jest zdecydowanie najwięcej.  Ryzyko zacho-
rowania,  zakażenia  lub  zarażenia  podczas  dalekich
wypraw jest uzależnione od wielu czynników, takich
jak  stopień  endemiczności  odwiedzanego  regionu
świata, ogólny stan zdrowia podróżujących (prawidło-
we funkcjonowanie układu immunologicznego, ukła-
du  termoregulacji,  występowanie  chorób  przewle-
kłych), podjęte działania ochronne w ramach szeroko
pojętej  profilaktyki  zdrowotnej,  długość  pobytu  czy
planowane  czynności  w  odwiedzanym  miejscu.
Wbrew pozorom ten ostatni element jest również bar-
dzo istotny,  zwłaszcza w odniesieniu  do osób,  które
planują uprawianie sportów ekstremalnych, takich jak
wspinaczka wysokogórska, nurkowanie, skoki na bun-
gee czy rafting.

Badania, przeprowadzone przez specjalistów medy-
cyny podróży w Europie Zachodniej wykazały, że na
100 tysięcy turystów z krajów wysoko rozwiniętych
udających się  do  krajów Trzeciego Świata  na  okres
jednego miesiąca: u 50 tysięcy podróżnych rozwinie
się problem zdrowotny, zazwyczaj o niewielkim na-
sileniu, 8 tysięcy osób będzie szukało pomocy u leka-
rza,  5 tysięcy  osób będzie się czuło  na  tyle  źle,  że
swój pobyt spędzi w łóżku, 1100 osób będzie niezdol-
nych do pracy bezpośrednio po powrocie z podróży,
300 osób będzie hospitalizowanych podczas pobytu za

granicą lub po powrocie do kraju, 50 osób będzie ewa-
kuowanych medycznie do kraju, 1 osoba umrze z po-
wodu choroby lub obrażeń ciała.

Turyści, podróżujący zawodowo, osoby odwiedzające
rodzinę  lub  znajomych,  osoby  uczące  się,  personel
wojskowy,  wszyscy  są  narażeni  na  zachorowania
podczas  pobytu  w  rejonach  charakteryzujących  się
uciążliwymi warunkami klimatycznymi i niskimi stan-
dardami sanitarnymi.  Medycyna podróży jest jedną
z  najmłodszych  dyscyplin  medycznych.  Jej  głów-
nym celem jest wprowadzenie takich działań profilak-
tyczno-leczniczych,  które  będą  zapobiegać  zachoro-
waniom i  dalszemu  rozwojowi  schorzeń powstałych
podczas  wyjazdów  do  różnych  zakątków  świata.  
Ponieważ  liczba  podróżujących  stale  rośnie,  rozpo-
wszechnienie wiedzy na temat istniejących zagrożeń
w rejonach turystycznych destynacji, a także wdraża-
nie  profilaktyki  zdrowotnej,  mogącej  zapobiec  
występowaniu  problemów  zdrowotnych,  staje  się  
koniecznością.

PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU

Przed wyruszeniem w podróż,  szczególnie  do strefy
klimatu gorącego i miejsc charakteryzujących się ni-
skim  poziomem  sanitarnohigienicznym,  niezbędne
jest podjęcie odpowiednich działań mających na  celu
ograniczenie  ryzyka  wystąpienia  nieprzewidzia-
nych problemów zdrowotnych.  Istotna jest  zwłasz-
cza ocena stanu zdrowia osób podróżujących, przyję-
cie obowiązkowych lub zalecanych szczepień ochron-
nych,  informacja  o  konieczności  zastosowania  che-
mioprofilaktyki  przeciwmalarycznej,  występowaniu
chorób endemicznych w rejonach planowanego poby-
tu,  doborze leków dla  osób  przewlekle chorych lub
środków farmaceutycznych do apteczki przeznaczonej
do  wykorzystywania  we  własnym  zakresie  podczas
wyjazdu.  Wszystkie  informacje  tego  typu  należy
uzyskać w ramach porady lekarskiej w placówkach
służby zdrowia mających doświadczenie w zakresie
medycyny podróży,  unikać natomiast szeroko roz-
powszechnionego poradnictwa medycznego na fo-
rach  internetowych,  gdzie  podróżnicy,  niemający
wykształcenia medycznego, próbują udzielać cennych
wskazówek w stylu: przejechałem Afrykę bez leków 
i szczepień, nic mi się nie stało, więc i wam na pewno
nic się nie stanie. Osoby wybierające się na wycieczki
organizowane przez biura podróży powinny otrzymać
od organizatora podstawowe informacje na temat za-
grożeń zdrowotnych występujących w rejonie plano-



Str.4 ŚWIAT  WG ZOŚKI

wanego pobytu. Biuro będące organizatorem podróży
jest  do  tego  zobowiązane prawnie (art.  13  Ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych).
Mimo to, jak pokazuje praktyka, podróżni w poszuki-
waniu informacji medycznych są zazwyczaj zdani wy-
łącznie na siebie.

1. PORADA LEKARSKA

Wizyta w gabinecie medycyny podróży, u lekarza,
który na co dzień zajmuje się epidemiologią i medycy-
ną tropikalną oraz czynnie bierze udział w ruchu glob-
troterskim, regularnie podróżując po świecie, gwaran-
tuje  wysoki  poziom porady,  opartej  na  wiedzy  
i własnym doświadczeniu, wyniesionym z praktyki, 
a nie ze środków masowego przekazu. Udając się do
lekarza specjalizującego się w medycynie podróży
należy mieć podstawową wiedzę na temat tego, co,
gdzie i kiedy chcemy zobaczyć i przeżyć. 

2. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE I ZALECA-
NE

Szczepienia ochronne należy wykonać na 4-6 tygo-
dni przed planowaną podróżą, tak, aby mieć czas na
przyjęcie  wszystkich  niezbędnych dawek,  a  tym sa-
mym uzyskanie wymaganego efektu ochronnego. Na-
wet jeśli do wyjazdu pozostało mniej niż 4 tygodnie,
należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
informacji na temat możliwości wykonania szczepień.
Długoterminowi podróżni, wyjeżdżający w celu pod-
jęcia pracy lub nauki mogą potrzebować określonych
wakcynacji wymaganych przez pracodawcę lub uczel-
nię. Przed wyjazdem zaleca się sprawdzenie kalenda-
rza szczepień.  W przypadku przyjęcia  w przeszłości
szczepień podstawowych przeciwko określonym cho-
robom  zakaźnym  należy  poddać  się  szczepieniom
przypominającym.

3. CHEMIOPROFILAKTYKA PRZECIWMALA-
RYCZNA

Przed wyjazdem w rejon endemicznego występowania
malarii zaleca się wizytę u lekarza w celu uzyskania
porady w  zakresie  chemioprofilaktyki  przeciwmala-
rycznej  oraz  profilaktyki  przeciw  ukąszeniom owa-
dów. 

4. APTECZKA PODRÓŻNA

Skład apteczki podróżnej powinien być dostosowa-
ny  indywidualnie do  potrzeb  i  wymagań  zdrowot-

nych podróżującego,  długości planowanego wyjazdu
oraz  zagrożeń  zdrowotnych  występujących  w  miej-
scach docelowego pobytu. 

Warto  również  zanotować  nazwy  międzynarodowe
przyjmowanych leków zabieranych w podróż, na oko-
liczność, gdy zgubimy apteczkę lub skończą się zabra-
ne produkty lecznicze i trzeba dokonać zakupu ich od-
powiedników.

5. UBEZPIECZENIE

Poza  częścią  krajów europejskich,  z  którymi  Polska
ma podpisane umowy o bezpłatnej opiece zdrowotnej
(osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdro-
wia  w Polsce powinna zaopatrzyć się w Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przed planowanym
wyjazdem do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Nor-
wegii, Lichtensteinu lub Szwajcarii), leczenie za gra-
nicą jest zazwyczaj kosztowne. W związku z powyż-
szym zalecane jest wykupienie polisy ubezpieczenio-
wej dotyczącej ubezpieczenia kosztów leczenia z jed-
noczesnym podjęciem decyzji co do wariantu ubezpie-
czenia, który może być podstawowy lub rozszerzony.
W wariancie podstawowym, mającym bardzo ograni-
czony zakres, występują liczne wyłączenia, które nie
obejmują np. leczenia zachorowań na choroby tropi-
kalne,  leczenia  obrażeń  ciała  doznanych w  wyniku
uprawiania sportów ekstremalnych. Jeżeli wybieramy
się w podróż do krajów, w których opieka zdrowotna
stoi na bardzo niskim poziomie,  zalecane jest  wyku-
pienie ubezpieczenia kosztów transportu i repatriacji.
W przypadku turystyki ekstremalnej,  np.  wspinaczki
wysokogórskiej należy rozważyć wykupienie ubezpie-
czenia  kosztów ratownictwa,  które nie  zawiera  się  
w  NNW  (ubezpieczenie  następstw  nieszczęśliwych
wypadków). Kolejną kwestią, którą często się bagate-
lizuje jest ubezpieczenie bagażu, którego utrata może
być finansowo bardzo dotkliwa.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W PODRÓŻY

Wybierając się w podróż, szczególnie w regiony świa-
ta charakteryzujące się niskimi standardami sanitarny-
mi,  gdzie  powszechne jest  występowanie endemicz-
nych chorób zakaźnych i pasożytniczych,  należy sto-
sować  się  do  kardynalnych  zasad, które  powinny
być respektowane na każdym kroku.

1. Ochrona przed ukąszeniami owadów: 

• stosowanie repelentów,

• stosowanie moskitiery,
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• właściwe  noszenie  ubrania  (długie  nogawki
spodni i rękawy koszul),

• unikanie przebywania w terenie otwartym od
zmierzchu do świtu,

• stosowanie  w  zamkniętych  pomieszczeniach
klimatyzacji oraz siatek na oknach i na kratkach wen-
tylacyjnych. 

2.  Środki  ostrożności  przed  pogryzieniem  przez
zwierzęta:

• unikanie kontaktów z lokalnymi zwierzętami,
zarówno  domowymi  (psy,  koty),  jak  i  dzikimi  (np.
lisy) – nie dotykamy ani nie karmimy zwierząt! 

• w przypadku pogryzienia lub zadrapania przez
zwierzę należy  jak najszybciej  przemyć ranę wodą  
z mydłem i skierować się niezwłocznie po pomoc do
placówki służby zdrowia (szczepienie poekspozycyjne
przeciw wściekliźnie). 

3. Higiena wody, żywności i żywienia: 

• mycie rąk wodą  z mydłem przed  jedzeniem
(jeśli  woda  i  mydło nie  są  dostępne,  stosować żele,
chusteczki ze środkiem dezynfekcyjnym), 

• picie  tylko  butelkowanej  lub  przegotowanej
wody, 

• unikanie picia napojów z lodem niewiadome-
go pochodzenia, 

• unikanie  jedzenia  żywności  pochodzącej  od
ulicznych sprzedawców, 

• unikanie  konsumpcji  produktów  mlecznych,
jeśli nie mamy pewności, czy były pasteryzowane. 

4. Unikanie  zachowań prowadzących do wy-
padków komunikacyjnych,  które są główną przy-
czyną obrażeń ciała wśród podróżujących.  Należy
bezwzględnie:

• unikać picia alkoholu przed planowanym pro-
wadzeniem pojazdu, 

• zapinać pasy bezpieczeństwa,

• mieć  założony  kask  podczas  jazdy
rowerem/motocyklem, 

• unikać jazdy przepełnionymi autobusami lub
mikrobusami, 

• unikać jazdy po zmierzchu. 

5. Inne działania profilaktyczne: 

• ochrona przed chorobą wysokościową w wy-
sokich górach (aklimatyzacja) i dużym nasłonecznie-
niem (kremy z filtrem przeciwsłonecznym), 

• unikanie robienia tatuaży, przekłuwania uszu,
pępka (piercing), iniekcji niesterylnymi igłami (zagro-
żenie zakażeniem HIV, HBV, HCV), 

• stosować prezerwatywy podczas przygodnych
kontaktów seksualnych  (choroby przenoszone drogą
płciową), 

• unikać chodzenia boso po ziemi w miejscach,
gdzie  istnieje  ryzyko  defekacji  lokalnych  zwierząt
(choroby pasożytnicze,  np.  skórna  larwa  wędrująca/
ancylostomoza, nekatoroza), 

• dbać o higienę stóp, pach i pachwin unikając
podrażnień naskórka (grzybice), 

• dbać o higienę jamy ustnej (mycie przy użyciu
wody butelkowanej lub przegotowanej).

PRZEBYWANIE  W  REJONACH  O  ODMIEN-
NYCH  WARUNKACH  ŚRODOWISKOWYCH,
ZWŁASZCZA W  STREFIE  KLIMATU  GORĄ-
CEGO, WYMAGA OD PODRÓŻNYCH PODSTA-
WOWEJ WIEDZY NA TEMAT PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ  W  ZAKRESIE  PRZYSTOSO-
WANIA ORGANIZMU DO NOWYCH WARUN-
KÓW OTOCZENIA (AKLIMATYZACJI), PRZE-
STRZEGANIA  HIGIENY  OSOBISTEJ  JAK
RÓWNIEŻ HIGIENY UBIORU,  ZAKWATERO-
WANIA,  ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA.  PONIŻEJ
ZOSTAŁY  PRZEDSTAWIONE  PODSTAWOWE
INFORMACJE  NA TEMAT  ODPOWIEDNICH
DZIAŁAŃ  PREWENCYJNYCH,  MOGĄCYCH
ZAPOBIEC  POWSTAWANIU  CZY  TEŻ  DAL-
SZEMU  ROZWIJANIU  SIĘ  PROBLEMÓW
ZDROWOTNYCH W UCIĄŻLIWYCH WARUN-
KACH KLIMATYCZNYCH I SANITARNYCH.

Opracowanie Anna Szymczak na podstawie

https://www.medycynatropikalna.pl/
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Alergia

źródło: https://123zdrowie.pl/alergia-opis-choroby/

Alergia  jest  połączeniem  dwóch  greckich  słów,
czyli  ,,allos’’– co oznacza ,,inny’’ oraz ,,ergos’’ – co
oznacza  ,,reakcja’’.  Alergia  jest  więc  nieprawidłową
reakcją organizmu na jakiś inny zewnętrzny czynnik –
alergen.  W  procesie  alergicznym  układ
odpornościowy  traktuje  takie  czynniki  jako  coś
zagrażającego  organizmowi.  Powoduje  to  reakcję
mającą  na  celu  zneutralizowanie  i  usunięcie
uczulającego  alergenu  m.in.  poprzez  łzawienie  
i  zaczerwienienie  oczu,  nieżyt  nosa,  trudności  
w oddychaniu, wysypkę itp. Najczęściej uczulającymi
alergenami  są:  roztocza,  jad  pszczół,  pyłki  roślin,
sierść  zwierząt,  wełna  i  pierze,  zarodniki  grzybów
pleśniowych,  a  także produkty żywieniowe,  jak np.:
mleko, jajka, orzechy. Alergeny te dzielą się także na
całoroczne i sezonowe, dlatego warto pamiętać, kiedy
i w jakich warunkach jesteśmy narażeni na kontakt  
z nimi. Aktualnie przez to, że mamy wiosnę i zbliża
się powoli lato,  wiele osób może zauważyć u siebie
różne  reakcje  alergiczne  przebywając  na  świeżym
powietrzu.  Jest  to  spowodowane  pyłkami  traw  
i  drzew,  które  bardzo pylą  w tym okresie.  Dlatego
warto pamiętać,  kiedy jesteśmy najbardziej  narażeni
na ich działanie. W Polsce pylenie trwa od stycznia do
września  i  najbardziej  uczulające  są:  brzoza,  która
pyli od marca do maja, pokrzywa pyląca od maja do
września,  olcha od lutego do kwietnia,  żyto od maja
do czerwca i bylica od lipca do września. Oprócz tego
trzeba  też  wiedzieć,  że  niezależnie od  uczulającego
alergenu,  możemy  podjąć  leczenie  alergii  
m.in. poprzez immunoterapię, czyli tzw. odczulanie za
pomocą  szczepionek  z  uczulającym  alergenem,
doustne  inhalatory,  aerozole  i  tabletki.  Często
polecaną metodą jest także unikanie alergenu, co nie
zawsze jest skuteczne, np.: w przypadku pyłków. 

Klaudia Tembłowska-Surowiecka 

Wakacje za granicą, czyli co warto
zobaczyć

Na zewnątrz jest coraz ładniejsza pogoda i większość
z nas właśnie teraz zastanawia się jak i gdzie spędzić
czas  na  tegorocznych wakacjach.  Jest  wiele  miejsc,
które warto  zobaczyć,  nie  tylko  na  terenie  naszego
kraju,  ale  także  w  innych państwach,  które  oferują
naprawdę szeroki wachlarz atrakcji.  A oto lista tylko
niektórych spośród wielu takich miejsc:

Wyspa kotów w Japonii

źródło:https://www.kotydomowe.com/news-wyspa-kotow

Jest oddalona o pół godziny płynięcia promem
od  wybrzeża  prefektury  Ehime.  Mieszka  tu
około 120 kotów, które zamieszkują tę wyspę
wraz  z  garstką  ludzi,  szczególnie  starszych,
którzy  nie  uciekli  z  wyspy  po  II  wojnie
światowej.  Niestety  nie  znajdziemy  tu
restauracji, samochodów ani sklepów, ale jest
to idealne miejsce dla miłośników kotów i nie
tylko na spędzenie dnia wśród tych zwierząt.

Azory, Portugalia

źródło:https://podroze.onet.pl/aktualnosci/azory-
portugalskie-wyspy-najbardziej-zielone-na-swiecie-
otrzymaly-nagrode-platinum/teyt4q7

Są to wyspy pełne bujnej roślinności i wulkanów.
Występuje  tu  łagodny  klimat,  temperatura  nie
przekracza 30 stopni i stosunkowo często wieje  
tu  wiatr.  Każdy  znajdzie  tu  coś  dla  siebie,  
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m.in.  surfing,  nurkowanie  czy  trasy  trekkingowe  i  przede  wszystkim  wypocznie  w  sposób  aktywny
spokojnym miejscu z dala od tłumów. 

Toskania, Włochy

źródło:https://www.italiapozaszlakiem.com/najpiekniejsze-miasteczka-toskanii/

Występuje  tu  łagodny  klimat.  Jest  to  miejsce  z  bogatą  kulturą  i  pięknymi  miastami  na  wzgórzach  oraz
winiarniami  i  tłoczniami  oliwy.  Można  znaleźć  tu  także  wiele  interesujących  muzeów,  które  przyciągają
turystów z całego świata

Klaudia Tembłowska-Surowiecka 

Ciekawe miejsca, które warto odwiedzić w wakacje 
(ktoś inny poleca)

Na pewno znajdę tutaj paru fanów „Gry o tron” - to będzie-
dla nich gratka do odwiedzenia. The Dark Hedges, Irlandia.
Przepiękna  aleja  bukowa,  stanowiąca  fragment  Bregagh
Road niedaleko Armoy w Irlandii Północnej. Znana światu
dzięki serialowi "Gra o tron".

 
Wielu ludzi lubi marzyć, zatrzymać się choć na chwi-
lę w tym zabieganym świecie. A czyż zorze polarne
nie są  piękne? Reykjavik,  Islandia  będzie idealnym
miejscem dla marzycieli.  To  stolica oraz największe
miasto Islandii, położone w jej zachodniej części nad
Zatoką Faxa, najbardziej wysunięta na północ stolica
świata. Idealne miejsce na wyprawę z przyjaciółmi i...
oglądanie zorzy polarnej.
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Chyba większość z nas w dzieciństwie biegała ze szczot-
ką  i  śpiewała  na  głos  piosenki,  których  nauczyła  się  
w przedszkolu. I gdzieś w głowie rodziło się marzenie,  
by wystąpić na dużej scenie. Czemuż by nie? Wystarczy
tylko  się  wybrać  do  Węgierskiej  Opery  Narodowej  
w Budapeszcie, która została otwarta w 1884 roku. Opera
Narodowa  jest  ważnym punktem na turystycznej mapie
miasta. Wizyta w tym miejscu, to z pewnością obowiąz-
kowy punkt na turystycznej mapie stolicy Węgier.

Czy to zdjęcie nie kojarzy wam się z Roszpunką
czy Śpiącą królewną? Według mnie zamki zawie-
rają  nutkę  tajemniczości  przez  to,  co  skrywają  
w  swoich  murach.  Krąży  pełno legend,  np.  że  
o północy zamki nawiedzają duchy.  Czy wierzy-
my w nie, to już kwestia indywidualna, lecz jeśli
jesteście gotowi na przygody i dreszczyk emocji,
to polecam zamek w Branie, Rumunia

Uważany  za  legendarny  dom  hrabiego  
Drakuli  (postaci  literackiej  stworzonej  przez  
Brama  Stokera),  malowniczy  zamek  pełni  rolę
muzeum niezwykłej kolekcji dzieł sztuki i mebli
rumuńskiej  królowej  Marii,  która  od  roku  1920
miała tu swoją letnia rezydencję.

Gdy  wspominam  czasy  dzieciństwa,  przypomina  mi  się
jeszcze Guliwer,  przeogromny wielkolud,  poruszający się
po miasteczku. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co mógł czuć,
polecam zajrzeć do Mini-Europy w Brukseli. Znajdują się
tam miniaturowe repliki najbardziej znanych europejskich
zabytków.  Park  miniatur  usytuowany  jest  przy  słynnej
rzeźbie Atomium.

Magdalena Piotrkowicz, klasa 1d
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"Zabójczy wirus"- Alex Kava

"Im mniej ludzie o tobie wiedzą, tym mniejsze ryzyko, że cię zranią. To jeden ze sposobów na unika-
nie strat i zniszczeń."

"Pewnego dnia  do  Akademii  FBI w Quantico trafia
pudełko z pączkami, a w nim list z pogróżkami terro-
rysty. Maggie O'Dell i dyrektor Cunningham natych-
miast  przystępują  do  akcji...  i  wpadają  w pułapkę  
zastawioną przez zbrodniarza.
Sądząc  z  taktyki  mordercy,  jest  on  zafascynowany
zbrodnią doskonałą, pała żądzą zemsty, a jego broń to
śmiertelny wirus. Choć ofiary wydają się przypadko-
we, w rzeczywistości wybierane są z wielką precyzją.
Agentka O'Dell wie, jak funkcjonuje umysł zbrodnia-
rza.  Zamknięta  w  izolatce  wojskowego  instytutu  
badawczego, stara się znaleźć jakiś trop. Czekając na
wyniki  swoich  badań,  usiłuje  pomóc  agentowi
Tully'emu w rozwikłaniu sprawy. Każde kolejne zaka-
żenie grozi wybuchem epidemii.  Maggie zdaje sobie
sprawę,  że ona i jej  szef mogą nie doczekać chwili,

gdy okaże się, kim jest ten najbardziej niebezpieczny
zabójca..."

Autorka powieści potrafi doskonale zbudować napię-
cie  i  utrzymywać  czytelnika  w  niepewności.  Łatwo
odczytuje się emocje towarzyszące bohaterom. Akcja
rozwija się szybko i dynamicznie, przez co praktycz-
nie nie mogłam oderwać się od tej lektury i cały czas
czekałam na to, co wydarzy się dalej.
„Zabójczy wirus”  jest  bardzo dobrze przygotowana
pod względem merytorycznym. Widać, że autorka na
jej potrzeby przejrzała wiele źródeł i dokumentów na
temat różnych zamachów z użyciem broni biologicz-
nej  i  chemicznej,  takich  jak  zatrucia  tylenolem  
w 1982 r., zakażenia laseczką wąglika z 2001 r., oraz
wiele  innych,  o  których  sama  wspomina  na  końcu
utworu. W tej powieści fikcja literacka płynnie przeni-
ka się z faktami, co jest jej niewątpliwym atutem.
Narracja książki prowadzona jest w trzeciej  osobie,  
a  narrator  towarzyszy  różnym  uczestnikom  akcji,  
do których należą głównie agentka O'Dell oraz agent
Tully,  ale też inni bohaterowie,  a w przypadku kilku
rozdziałów nawet morderca.
Podsumowując: "Zabójczego wirusa" czytałam szyb-
ko i z zapartym tchem. Wydaje mi się, że każdy wiel-
biciel kryminału powinien zapoznać się z tą pozycją,
ponieważ książka jest naprawdę dobra i godna uwagi. 

Paulina Piecuch

Źródło: mój autorski blog otwarte-wrota.blogspot.com

Z życia szkoły

Ewelina Grosfeld z klasy Ia została finalistką V War-
szawskiego Konkursu Wiedzy o Zawodach dla  szkół
podstawowych  i  ponadpodstawowych/ponadgimna-
zjalnych  „Mój  wymarzony zawód”. Konkurs organi-
zowany był  przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. War-
szawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowe-
go  działające  w  Warszawskim  Centrum  Innowacji

Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.  Celem konkursu
było promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie
uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery
zawodowej.  Ewelina  przygotowała komiks  na  temat
zawodu charakteryzatorki.  Opiekunem uczennicy był
pedagog szkolny. 
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PROJEKT „PRZYSZŁOŚĆ”

Dnia 23.05.2019 roku w sali teatralnej dla za-
interesowanych  uczniów  klas  drugich  odbyły  się
warsztaty prowadzone przez Arche i What’s Next, w
ramach realizacji projektu „Przyszłość”. Na warsz-
taty zgłosiło  się  70 uczniów. Warsztaty składały
się z czterech części:

1. Poznaj siebie - czym jest  refleksja? Dla-
czego odwaga to podstawa sukcesu?

2. Możliwości -  projekty społeczne,  studia  
w Polsce i za granicą, staże i gap year-dla-
czego każde doświadczenie rozwija?

3. Otoczenie – jak uczynić z rodzica swojego
sprzymierzeńca? Dobre i złe strony podą-
żania za tłumem. 

4. Przyszłość –futurystyczne wizje z Science
Fiction - Prawnik, Lekarz i Przedsiębiorca
za 30 lat.  

Warsztaty  organizowała  uczennica  klasy  2d  Julia
Chmielak we współpracy z pedagogiem szkolnym. 

XI Turniej Wiedzy Psychologicznej

Czy możemy postawić znak równości między inte-
ligencją a mądrością? Co to są bodźce utajone? Jakie
wyróżniamy główne składniki osobowości? To tylko
przykłady pytań, z jakimi zmierzyli się uczestnicy te-
gorocznej  edycji  Turnieju  Wiedzy  Psychologicznej.
Uczestnicy rywalizowali o roczne stypendia 
w wysokości 3000 zł oraz indeksy na 
psychologię  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim.  Brzmi
interesująco? Czytajcie dalej!

Główne zasady Turnieju
Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy

Psychologicznej  jest  wydawnictwo “Charaktery”.  W
tym roku  odbyła  się  XI  edycja  konkursu.  Pierwszy
etap turnieju ma formę testu wypełnianego na stronie
internetowej organizatora. Pierwszy etap poprzedzony
jest kilkumiesięcznym przygotowaniem. Co miesiąc w
każdym wydaniu gazety “Charaktery” ukazuje się ar-
tykuł  z  zagadnieniami  wymaganymi  do  Turnieju.
Oprócz tego obowiązuje również odpowiednia lektura,
w tym roku była to książka pt. “Ja i inni” Agnieszki
Chrzanowskiej.  Drugi  etap,  czyli  finał,  składa  się  
z części pisemnej i ustnej. W części ustnej uczniowie
losują po dwa pytania dotyczące zagadnień, które za-
warte są w pakiecie artykułów finałowych. Do etapu
ustnego  zakwalifikowanych  zostaje  dziesięciu

uczniów z najlepszymi wynikami z  części  pisemnej.
Główne nagrody, czyli roczne stypendium oraz indeks
na psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, przy-
znawane są trzem zwycięzcom. 

Moje spostrzeżenia 
Zakres zagadnień wymaganych do poszczególnych

etapów jest  szeroki,  a  pytania  w części pisemnej  są
bardzo  szczegółowe.  Dodatkowym  utrudnieniem  są
pytania wielokrotnego wyboru. 
Do konkursu przystępowałam dwa razy - w drugiej  
i  trzeciej  klasie,  dzięki czemu mogłam zobaczyć,  na
jakim poziomie trudności są pytania, jak są formuło-
wane i na jakich zagadnieniach muszę skupić się naj-
bardziej.  Co więcej,  niektóre zagadnienia powtarzają
się co roku, tworząc “bazę”, “podstawy psychologii”,
na  których możemy  budować  swoją  dalszą  wiedzę.
Przyswojenie tych podstaw ułatwiło mi udział w na-
stępnej edycji. 

Do finału  Turnieju  zakwalifikowałam się  razem  
z Gabrysią Jabłońską z klasy 2a i Jakubem Jasińskim
z  klasy  1d,  który  w  części  pisemnej  finału  zajął  
24 miejsce! Mimo że nie udało mi się zająć miejsca na
podium  ani  osiągnąć  satysfakcjonującego  wyniku,
uważam,  że udział  w turnieju  pomógł  mi  rozwinąć
niektóre umiejętności i jest niezapomnianym doświad-
czeniem.  Nasze  przygotowania  trwały  pod czujnym
okiem  pani  Anny  Kozłowskiej.  Przygotowania  
wykształciły w nas umiejętność prowadzenia dyskusji,
słuchania drugiej osoby, a także formułowania wypo-
wiedzi.  Dodatkowo, artykuły wymagane do Turnieju
wprowadzają  nas  w  świat  psychologii,  pomagają  
zrozumieć siebie oraz uwrażliwiają nas na to, jak waż-
na jest psychologia w życiu codziennym. 

Każdej osobie pasjonującej się psychologią pole-
cam udział w Turnieju. Nie zrażajcie się możliwymi
porażkami,  wiedza  i  doświadczenie  zdobyte  dzięki
uczestnictwu są bezcenne!

Sylwia Romanowska

W dniu 27 maja 2019 r. z  inicjatywy pani Wandy
Traczyk -  Stawskiej  pod rzeźbą Matki w Parku Po-
wstańców Warszawy po raz trzeci odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca wszystkie Matki,  które utraciły
swoje potomstwo w wyniku  konfliktów zbrojnych,  
a w szczególności powstania warszawskiego.  W tym
roku  część  artystyczna  została  przygotowana  przez
społeczność  LXXXVI  LO  Batalionu  "Zośka"  pod  
kierunkiem pani Dyrektor Katarzyny Zajączkowskiej.
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Uroczystość poprowadziła uczennica klasy 1a, Paula
Orłowska, a Aneta Wilga i Martyna Grądzka z klasy
2a  uświetniły  ją  wykonaniem  trzech  piosenek  
poświęconych matkom. Ponadto społeczność naszej
szkoły  była  reprezentowana  przez   uczniów  
klasy 1c.

Z wielką radością informujemy o sukcesie naszych
uczennic  w  III  Konkursie  Piosenki  o  Warszawie
pod hasłem „Śpiewam Warszawie” organizowanym

przez III Liceum Ogólnokształcące im. gen.  Józefa
Sowińskiego. Aneta  Wilga  (2a)  zdobyła  pierwsze
miejsce,  Martyna  Grądzka  (2a)  miejsce  drugie.  
Każdy z uczestników konkursu przygotował cztery
utwory: dwie  piosenki ze szlagierów starej Warsza-
wy lub czasów wojny  (I etap)  oraz dwie piosenki
współczesne  (powstałe  po  1945 roku)  (II  etap).  
Bardzo  dziękujemy  Kai  Kamińskiej  (1a),    która
opracowała muzycznie i  wykonała akompaniament
do najtrudniejszych utworów. Gratulujemy!

„Kukuryku na głowie”
krzyżówka z hasłem

Źródło: Angora nr 20 (19.05.2019)




