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Prezentacja nagrodzonych prac.
Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w
konkursie.

"Niezwykłe przygody przyjaciół" . . .
czyli opowieści ze świetlicy
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Dzień kobiet- 2021… Miniony 2020 to rok wirusa
Covid, ale w Polsce także był to czas kobiet silnych,
niezależnych protestujących w Strajkach Kobiet.
Dla mnie kobietą waleczną, silną, ciepłą i serdeczną
jest moja babcia Beata Tietz. Amazonka.

Lena: co to oznacza być Amazonką?

Beata Tietz.- Być amazonką oznacza, że jesteś
kobietą doświadczoną przez los, dotkniętą rakiem
piersi. Tę dumną nazwę przejęłyśmy od plemienia
dzielnych greckich wojowniczek oraz symbol- łuk
ze strzałą, której grotem jest serce.

Lena :  to Wasz symbol?

Beata Tietz .- Tak. Zarząd federacji nosi takie
odznaki- broszki- w kształcie łuku na wszystkich 

 

ważnych spotkaniach. Nasz Poznański klub w tym
roku będzie obchodził swoje 30-lecie. W Polsce
jest 400 klubów Amazonek. Łącznie jest nas
prawie 30 tysięcy.

Lena: Jak to się wszystko zaczęło? Jak się babcia
dowiedziała o tym, że jest chora?

Beata Tietz: W styczniu 2008 roku poszłam na
kontrolne badanie piersi. Robiłam je co 2 lata. 
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Spodziewałam się, że jak zwykle wszystko będzie w
porządku. Myliłam się. Od lekarki usłyszałam, że
mam guza, raka złośliwego i bym jak najszybciej
zgłosiła się do onkologa. Zalana łzami, z
kołaczącymi w głowie słowami RAK wróciłam do
domu. W domu dziadek pocieszał mnie, że może to
torbiele. Następnego dnia pojechaliśmy do
onkologa. Tam diagnoza się potwierdziła- “rak
piersi oraz zajęty węzeł wartowniczy” . Dla mnie to
było jak wyrok śmierci. 11 lutego przeszłam
operację. Odjęto mi pierś.

Lena: A co na to dziadek, bliscy?

Beata Tietz: Bardzo mnie wspierali podczas całej
choroby. Dziadek jak zwykle wszystko robił na
medal, ale także moi synowie- Maciej i Przemek.
Dostałam też wsparcie od psychologa w szpitalu,
pani ze stowarzyszenia Amazonek, które
odpowiadały na moje pytania, dały mi broszury o
raku piersi. Dostałam też wsparcie od obcych osób.
Podczas chemioterapii, kiedy zaczęły wypadać mi
włosy, poszłam do fryzjera, pani fryzjerka
zaproponowała mi, bym każdego dnia przychodziła
je podcinać. Takie wsparcie jest niezwykle ważne.
Postanowiłam, że jeśli wyzdrowieję, też będę taką
wolontariuszką pomagającą innym.

Lena: no i Babciu jesteś aż w samym Zarządzie
Amazonek. Na czym polega Twoja praca?

Beata Tietz: Na wsparciu osób, które chorują.
Dzielenie się swoimi trudnymi przeżyciami
uzdrawia. Wiele z nas czując, że dostały szansę
dalszego życia- zaczynają żyć pełnią. Wspólne
spotkania towarzyskie, ale także wspólna
mobilizacja do ćwiczeń i rehabilitacji. Wiadomo
bowiem, że sport jest źródłem przyjemności i
satysfakcji oraz doskonałym sposobem dbania o
sylwetkę. Są to ćwiczenia gimnastyczne, nordic
walking, biegi. Chodzimy na basen, jogę, udział w
warsztatach malarskich. Bierzemy udział w
zawodach pływackich, zawodach wioślarskich łodzi
smoczych.

Lena: łodzi smoczych? Co to takiego?

Beata Tietz: Co roku organizujemy ogólnopolską
Spartakiadę- czyli zawody amazonek. Duch walki,
przyjacielska rywalizacja, sam fakt spotkania jest
ważny. Nad jeziorem Malta pływamy smoczymi
łodziami, na środku jeziora wypuszczamy kwiaty. To
specjalna ceremonia, pożegnanie z koleżankami,
które na kolejną Spartakiadę już nie przyjadą.
Dodatkowo w federacji jesteśmy aktywne, piszemy
projekty, zbieramy pieniądze na rehabilitację, 

 

 wyjazdy. W klubie ochotniczki udzielają informacji
przy telefonie zaufania oraz wprowadzają nowe
przybyłe koleżanki, które chcą uczestniczyć w życiu
Amazonek.

Lena: ochotniczka? Czy to oznacza, że ja też
mogłabym pomagać?

Beata Tietz: Ochotniczka to amazonka wspierająca
kobiety po operacji piersi na oddziałach
szpitalnych. To osoba posiadająca ogromny hart
ducha, dar empatii, umiejąca wysłuchać, a niekiedy
milczeć przy chorej, nie jest osobą dominującą.
Musi mieć odpowiednie predyspozycje psychiczne,
dlatego przechodzi specjalne szkolenia z udziałem
psychologa. Uczestniczą w specjalnych
spotkaniach, konferencjach prowadzonych przez
lekarzy onkologów. Są obecne na imprezach
społecznych pozarządowych, gdzie udzielają porad
o profilaktyce raka piersi, rozdając ulotki i
pokazując jak badać piersi.

Lena: Samobadanie piersi jest ważne?

Beata Tietz: Profilaktyka jest bardzo ważna. Tak
wiele zależy czy się badamy, w jakim stopniu i jak
szybko wykryjemy potencjalne źródła choroby u
siebie. Dotyczy to raka piersi jaki każdej innej
choroby. Dlatego jako Amazonki tak dużo o tym
mówimy. Pokazujemy jak przeprowadzić
samobadanie piersi, jak ważna jest profilaktyka.

Lena: pamiętam Babciu jak byliśmy na wystawie
obrazów. Był to październik, opowiesz o tym
więcej?

Beata Tietz: Tak, październik to miesiąc profilaktyki
raka piersi. Spotkanie na którym byłyśmy miało na
celu pokazanie innym osobom jak żyć po chorobie
nowotworowej. Rak nie oznacza wyroku. Kobiety,
które wzięły udział w kampanii swoim przykładem
pokazały jak ważna jest profilaktyka oraz wsparcie
osób dotkniętych chorobami nowotworowymi.

Lena: Miałaś Babciu na sobie namalowanego
motyla.

Beata: Tak, zawsze powtarzam, że choroba odjęła
mi pierś, ale dzięki niej wyrosły mi skrzydła.
Skrzydła do tego by pomagać innym.

Lena: Dziękuję Babciu za rozmowę.

Beata Tietz: To była dla mnie przyjemność.
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Babciu, opowiesz o czasach swojego
dzieciństwa? Jak wyglądał Twój dom?

Mieszkałam w małej miejscowości, rodzice dużo
pracowali. Mieszkaliśmy w szkole, w której tata
był dyrektorem. Mieliśmy bardzo dużo kolegów i
przyjaciół, którzy po zajęciach przychodzili do
nas na boisko i spędzaliśmy razem czas na
świeżym powietrzu do wieczora. Bawiliśmy się
bez przerwy i nigdy się nie nudziliśmy. Zawsze
znalazłam czas na dobrą zabawę i na pomoc w
obowiązkach domowych. Poza tym chodziłam
na wiele zajęć dodatkowych, należałam do kilku
zespołów, chóru szkolnego i zespołu pieśni i
tańca.

Ile osób mieszkało w Twoim domu?

Wywiad z Wyjątkową Kobietą – z Babcią, Iloną
Smura, pielęgniarką z przychodni Praxis –
Przychodnia Lekarza Rodzinnego na Łokietka.

Miałam jedenaścioro rodzeństwa, czterech
braci i siedem sióstr. Mieszkaliśmy razem z
rodzicami, ale bardzo często odwiedzali nas
też członkowie rodziny. Ja, jako najstarsza
byłam odpowiedzialna za porządek w domu i
często opiekowałam się młodszym
rodzeństwem.

Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z
dzieciństwa?

Wiozłam moją siostrę Żanetę w wózku,
ponieważ miałam dowieźć ją do lekarza na
szczepienie. Nasza mama miała dojść chwilę
później. Pięknie ją ubrałam, bielusieńko,
śliczną sukienkę, białe skarpeteczki i nowe
buciki. Moja siostra tak machała nóżkami, że
gdzieś po drodze zgubiłyśmy jej bucik, który
do dzisiaj niestety się nie znalazł.
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Jak to się stało, że zostałaś pielęgniarką?

Nigdy nie pomyślałabym, że zostanę
pielęgniarką dlatego, że na samą myśl o krwi
robiło mi się niedobrze. Po liceum zamierzałam
iść na biologię, ale na jednym z egzaminów
zemdlałam, przez co nie mogłam go zaliczyć.
Szybko udało mi się podejść do innego
egzaminu w innym terminie. Musiałam iść do
szkoły pielęgniarskiej, bo tam były wolne
miejsca. W planach miałam zrezygnować i
spróbować zdać egzaminy na biologię jeszcze
raz. Jednak po roku nauki rozmyśliłam się, gdyż
bałam się, że znowu nie uda mi się zaliczyć
egzaminów i szkoda było mi roku nauki.

Jak wyglądały początki w Twojej pracy?

Gdy kończyłam szkołę pielęgniarską w Poznaniu
zostały otwarte dwa szpitale. Absolwentkom,
które skończyły szkołę pielęgniarską kazano
odpracować naukę w szkole pracując w szpitalu
przez dwa lata (gdyż brakowało personelu) dla
Miasta Poznań.

Jaką rzecz najbardziej zapamiętałaś ze swojej
pracy w szpitalu?

Nasza szefowa kazała nam bardzo mocno upinać
włosy, wysoko na czubku głowy, nie mógł
wystawać nam ani jeden włosek i wiele z moich
koleżanek nie czuło się z tak spiętymi włosami
komfortowo, w tym też ja. Wszystkie inne
koleżanki, które miały włosy do ramion nie
musiały w żaden sposób ich upinać. Pewnego
dnia wszystkie umówiłyśmy się i ścięłyśmy włosy
do ramion aby nie musieć dalej się męczyć. Do
dzisiaj szkoda mi moich pięknych, długich
włosów do pasa.

Jak to się stało, że pracujesz w przychodni na
Łokietka?

Długo pracowałam w innym miejscu, ale gdy na
Łokietka wybudowano przychodnię w 1998 roku
zostałam przeniesiona. Bardzo się ucieszyłam
dlatego, że mieszkałam i mieszkam do dzisiaj na
oś. Łokietka i mam bardzo blisko do pracy.

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

Bardzo lubię pomagać innym. Mimo, że nie było
to moim marzeniem, to nie wyobrażam sobie
siebie w innym miejscu i czuję się spełniona
zawodowo.

 Czy jest jakaś nietypowa rzecz jaką robiłaś w
dzieciństwie?

Gdy byłam nastolatką, razem z siostrami
założyłyśmy zespół „Niezapominajki” i często
śpiewałyśmy na różnych festynach. Zostałyśmy
kiedyś zaproszone aby wystąpić z okazji Dnia
Dziecka w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu
i nawet jeden raz puścili nasz występ w radio.

Jak poznałaś swojego męża?

Twoja prababcia zachorowała na serce, dostała
zawału i leżała na oddziale, na którym ja
pracowałam. Gdy odwiedzał ją jej syn (Twój
dziadek) poznaliśmy się i pewnego dniazaprosił
mnie na kawę.

Jakie jest Twoje hobby?

Bardzo lubię hodować kwiatki na działce, ale
moją największą pasją jest szydełkowanie. Robię
obrusy, firanki, koszyczki wielkanocne i serwetki.
Największą radość sprawia mi obdarowywanie
nimi moje dzieci i wnuki.

Bardzo dziękuję za wywiad!
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Postanowiłam przeprowadzić wywiad z wyjątkową
kobietą którą jest moja 85 – letnia prababcia Janina,
która przeżyła II wojnę światową i wykonywała dość
nietypowy zawód – latarniczki.

1. Od którego roku mieszkałaś w Niechorzu?

Do Niechorza przyjechałam na ziemie odzyskane wraz
z rodziną 12 czerwca 1946 r. z województwa
bydgoskiego. Tata był rolnikiem z dziada pradziada i
zamieszkaliśmy w poniemieckim domu.

2. Jak to się stało, że zostałaś latarniczką?

Zamieszkaliśmy z mężem w latach 50-tych w latarni
morskiej w Niechorzu, gdzie mąż dostał przydział
objęcia kierowania tym obiektem. W 1979 r.
zaproponowano mi etat latarniczki i po przejściu
dwóch kursów w Gdyni i w Świnoujściu zaczęłam
swoją pracę zawodową. Tym sposobem zostałam .

 

pierwszą latarnikiem kobietą na polskim wybrzeżu.

3. Co należało do twoich obowiązków zawodowych?

Moim obowiązkiem był nadzór nad zapalaniem i
gaszeniem światła latarni, prowadzenie nasłuchu i
konserwacje agregatu prądotwórczego. Jak już
zaczęłam pracować zostało to zautomatyzowane i
robiłam to w dyżurce na dole. Mój mąż musiał
codziennie wchodzić na górę zapalić latarnię po
zachodzie słońca i gasić o wschodzie. Również
musiałam sprzątać teren wokół latarni w jej środku
jak i również przy zejściu nad morze. 

4. Co najbardziej lubiłaś w swojej pracy?

Najbardziej lubiłam w czasie sezonu letniego
sprzedawać bilety wstępu oraz oprowadzać turystów.
Również lubiłam swoją pracę ponieważ była blisko
mojego domu i nie musiałam nigdzie dojeżdżać.
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5. Czy pamiętasz jakieś ciekawe wydarzenie
podczas swojej pracy?

Podczas mojej pracy zdarzało się, że trzeba było
pomóc zagubionym kutrom z rybakami szczególnie
w czasie sztormu powrócić na odpowiedni tor.
Światło latarni pomaga zagubionym na morzu
zlokalizować położenie lądu. Pamiętam też stan
wojenny gdzie nasze służby w latarni były pod
nadzorem wojska, ponieważ bali się, że poprzez
radiowe połączenia zostaną przekazane jakieś
informacje.

6. Jak się tobie żyło na tak odludnym miejscu?

 

Nie przeszkadzało mi to, pomimo iż wszędzie
mieliśmy daleko. Najgorzej, jednak było zimą jak
spadł śnieg, a zimy były kiedyś srogie i wtedy
byliśmy całkowicie odcięci od świata. Dzieci nie
chodziły do szkoły i trzeba było sobie jakoś radzić.
Przyzwyczaiłam się do ciszy, szczególnie poza
sezonem.

7. Czy zamieniłabyś swoją pracę na inną?
W życiu! Nie wyobrażam sobie mojego życia bez
latarni.

Dziękuję babciu za udzielenie wywiadu jestem
dumna i szczęśliwa, że mam taką prababcię.
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 Łukasz Frydrychewicz: Mamo chciałbym
poprozmawiać z Tobą o prababci… 

Agnieszka Frydrychewicz: O prababci Walerii?
Mamie mojego taty – dziadka Jacka? Była bardzo
ciekawą osobą, choćby dlatego, że przeżyła tak
wiele: pierwszą i drugą wojnę światową,
powstania śląskie…Urodziła się w 1901 roku i żyła
prawie sto lat. 

ŁF: No właśnie te powstania mnie interesują.
Babcia mieszkała na Śląsku, ale Śląsk przed
wojną należał do Niemiec. Jak zatem doszło do
tego, że młoda kobieta mieszkająca w
Niemczech zaangażowała się w powstanie ale po
stronie Polaków? 

AF: To bardzo skomplikowana sprawa…prababcia
pochodziła z bardzo licznej rodziny, miała
czternaścioro rodzeństwa, była najmłodszym
dzieckiem – jej ojciec był leśniczym. Mieszkała na  

 

wsi Grabina na Śląsku. Z racji położenia
geograficznego część rodziny pozostała przy
obywatelstwie polskim, a część niemieckim – to
w tamtych czasach nie było ani zaskakujące, ani
tym bardziej oburzające. Najstarszy brat babci
nie miał dzieci więc postanowił odciążyć
rodziców i wraz z żoną wychowywał swą ponad
dwadzieścia lat młodszą siostrę jak córkę, ale był
on Niemcem – mieszkał niedaleko Miśni.
Prababcia odebrała niemieckie wychowanie, nie
wiadomo co się stało, że po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości postanowiła zostać Polką i
ukończyła studium nauczycielskie. 

ŁF: I wtedy wybuchły powstania na Śląsku? 

ŁF: W maju 1921 roku prababcia jechała do
Krakowa na egzaminy końcowe. Na Odrze
zostały wysadzone mosty kolejowe, pociąg nie
mógł przejechać. Babcia wysiadła z tego pociągu
i poszła pieszo. Po drodze natrafiła na miejsce 
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walki, byli ranni, zaczęła ich opatrywać – w ten
sposób niejako przypadkowo wciągnęła się w wir III
powstania śląskiego. Służyła jako sanitariuszka. 

ŁF: Co było potem? Powstania zakończyły się
sukcesem, Śląsk został przyłączony do Polski… 

ŁF: Waleria Nabzdyk ukończyła naukę w
seminarium nauczycielskim i rozpoczęła pracę jako
nauczycielka. Zamieszkała na Górnym Śląsku, w
pracy poznała męża – Stanisława – też nauczyciela,
postanowili się pobrać, ale oznaczało to niestety
kres jej zatrudnienia…
 
ŁF: Jak to? Nie mogła pracować jako mężatka? To
niesprawiedliwe! 

ŁF: Społeczeństwo śląskie było bardzo
konserwatywne i mocno przywiązane do
tradycyjnego modelu rodziny, w którym ojciec
rodziny pracował i zarabiał, a żona zajmowała się
domem. Popularny na Śląsku, były przywódca
powstań Wojciech Korfanty nawoływał śląskie
kobiety by pozostawały w domach bo najważniejsza
jest rodzinna tradycja. W 1926 roku ustanowiono na
Śląsku „ustawę celibatową” nakazującą zwalniać z
pracy nauczycielki wchodzące w stan małżeński – z
naszego punktu widzenia było to strasznie
niesprawiedliwe, ale ówczesne społeczeństwo
śląskie szybko na to przystało. Prababcia musiała
zrezygnować z pracy, która była jej pasją. 

ŁF: I co w miejsce tej pracy? Tylko maż i dzieci? Nie
szkoda tego wykształcenia, tej jej pracy? 

AF: Urodziła dziewięcioro dzieci, jedno adoptowała
gdyż straciło w czasie działań wojennych oboje
rodziców. Wszystkie ukończyły wyższe studia. Ale
nie poprzestała tylko na rodzinie. Była bardzo
zaangażowana w ruch odbudowy polskości na
ziemiach śląskich. Organizowała koła Polskiego
Czerwonego Krzyża, Polskiego Białego Krzyża,
angażowała się w pracę Harcerstwa. Prócz tego
udzielała korepetycji domowych, uczyła języków
obcych i historii. 

ŁF: I nigdy już nie powróciła do zawodu? 

AF: I tu sprawa jest niezwykle skomplikowana.
Wróciła do zawodu dopiero po 2. wojnie światowej.
Niestety jej szkolna kariera nie trwała długo.
Nastała epoka stalinizmu i ktoś doszukał się jej
wojennych związków z AK. W dodatku, na Śląsku
język niemiecki wciąż był bardzo popularny. Władze
z obawy przed powrotem niemieckich wpływów
zakazały nauczania w tym regionie tego języka 

(zakaz trwał aż do lat 70), a prababcia była przecież
dyplomowanym nauczycielem głównie tego języka.
Po tzw. Październikowej odwilży wróciła jednak na
jakiś czas do szkoły. 

ŁF: Żyła bardzo długo… 

AF: Była fascynującym człowiekiem, bardzo
ciekawie opowiadała. Pamiętam, że w jej domu, w
Prudniku często bywały gromady młodzieży by
wysłuchać jej opowiadań o przeszłości. Została
honorowym obywatelem Prudnika i wielu innych
śląskich miast. 

ŁF: A to bardzo ważne uhonorowanie? 

AF: Tak, i jesteśmy dumni, że była w naszej
rodzinie… 
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W Y R Ó Ż N I E N I E  
 Z O S I A  B Ł A S Z A K  –  K L A S A  6  A

 

Wywiad z Anną Błaszak- dietetykiem

Anna Błaszak od 10 lat prowadzi własną poradnię
dietetyczną „Dietana”. Przez wszystkie lata
prowadzonej przez siebie działalności na rzecz
zdrowego odżywiania pomogła tysiącom osób w
walce z nadwagą i zmianami nawyków żywieniowych.
Jako dietetyk prowadzi indywidualne konsultacje
dietetyczne, prelekcje stacjonarne i online, warsztaty
kulinarne, profile w mediach społecznościowych oraz
grupy wsparcia inspirujące do zdrowego gotowania.
Jest również autorką e-booka „Proste obiady z 5
składników”.

Prywatnie z wielkim powodzeniem łączy pracę
zawodową z życiem osobistym, będąc żoną brata
mojego taty, mamą dwóch córek oraz moją ciocią,
która motywuje całą naszą rodzinę do zdrowego
żywienia oraz przygotowywania zdrowych i zarazem
pysznych posiłków na co dzień.

 

1. Jakie Twoim zdaniem trzeba spełniać wymagania,
żeby zostać dobrym dietetykiem? Co jest wymagane
w zawodzie dietetyka?

Odp.: Potrzebna jest wiedza żywieniowa i medyczna,
znajomość technik motywacyjnych i chęć pomocy
innym.

2. Dlaczego zdecydowałaś się zostać dietetykiem?

Odp.: Bardzo lubiłam biologię i matematykę, a
dietetyka to połączenie tych dziedzin.

3. Czy zawód dietetyka jest wymagający?

Odp.: Tak. Odpowiadam za drugiego człowieka.
Trzeba stale poszerzać swoją wiedzę, aby jak najlepiej
pomagać innym.

4. Czy umiejętności kulinarne są niezbędne w .
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zawodzie dietetyka?

Odp.: Myślę, że są bardzo pomocne. Dzięki nim tworzę
potrawy, które pojawiają się w jadłospisach. Z małej
ilości składników potrafię wyczarować coś
smacznego.

5. Czy zawód dietetyka, to dla Ciebie tylko praca, czy
również pasja?

Odp.: Bardzo lubię swoją pracę. Pomoc drugiej osobie
jest dla mnie misją.

6. Jaka jest różnica pomiędzy dietą, a zdrowym
odżywianiem?

Odp.: Tak naprawdę dieta to sposób odżywiania.
Często mylona z dietą odchudzającą.

7. Co należy ustalić i na czym polega, ułożenie diety
dla danej osoby?

Odp.: Dieta powinna być indywidualna. Potrzebne
jest ustalenie zapotrzebowania energetycznego,
rozkładu makroskładników, ilości, charakteru i pór
posiłków, lubianych produktów.

8. Czy praca dietetyka w Twoim przypadku to tylko
kontakt z klientem i układanie planów żywieniowych,
czy również inne formy propagowania zdrowego
żywienia?

Odp.: To również prelekcje stacjonarne i online,
warsztaty kulinarne, prowadzenie profili w mediach
społecznościowych, grup wsparcia i inspirujących do
zdrowego gotowania.

9. Dlaczego zdrowe odżywianie jest tak ważne w życiu
każdego człowieka?

Odp.: Dzięki niemu możemy cieszyć się zdrowiem i
dłużej żyć.

10. Jak zmotywować siebie do zmiany nawyków
żywieniowych?

Odp.: Myśleć, że robimy to dla siebie. Dzięki temu
dbamy o swój organizm, szanujemy go.

11. Proszę o podanie przykładu zdrowego i
pełnowartościowego posiłku dla nastolatka?
Odp.: Soczewica duszona w pomidorach ze
szpinakiem i kaszą bulgur.

12. Czy kalorie mają znaczenie w diecie?

Odp.: Tak. Kaloryczność diety jest ważna. Jeśli
będziemy spożywać więcej niż potrzebujemy, nasza 

masa ciała będzie rosnąć.

13. Co uważasz za największy sukces w swojej pracy?

Odp.: Przez około 10 lat pracy udało mi się pomóc
kilku tysiącom osób. Moim sukcesem jest też
stworzenie e-booka „Proste obiady z 5 składników”.

14. Co jest dla Ciebie najistotniejsze podczas pracy z
pacjentem?

Odp.: Wzajemna relacja i szczerość.

15. W jaki sposób motywujesz swoich pacjentów?

Odp.: Staram się obudzić w nich wewnętrzną
motywację. Każdy musi znaleźć dla siebie właściwy
powód, dla którego chce zmienić swój sposób
odżywiania. Dla niektórych jest to poprawa zdrowia,
zmiana masy ciała, a dla innych lepszy wygląd i
możliwość ubrania odzieży w mniejszym rozmiarze.

16. Jakie są nasze największe błędy żywieniowe?

Odp.: Jemy za mało warzyw, najbardziej obfity posiłek
zjadamy wieczorem, podjadamy pomiędzy posiłkami,
spożywamy sporo słodyczy i słodkich napojów,
zajadamy stres.

17. Na co zwracać uwagę robiąc codzienne zakupy?

Odp.: Należy kupować produkty świeże, różnorodne, o
dobrym składzie, ewentualnie niskoprzetworzone.
Zwracajmy uwagę na datę przydatności do spożycia.

18. Czym można zastąpić niezdrowe przekąski, czy
słodycze?

Odp.: Suszonymi owocami, orzechami i pestkami,
owocowymi koktajlami, domowymi lodami z owoców,
ciastkami zbożowymi.

19. Czy zdrowe odżywianie musi być drogie i nudne?

Odp.: Gama zdrowych produktów spożywczych jest
bardzo szeroka, więc z nich można naprawdę
wyczarować ciekawe dania. Warto korzystać z
sezonowych produktów spożywczych, które mają
niższą cenę. Zakup drogich superfoods często nie jest
potrzebny.

20. Leczenie przez żywienie, ile w tym prawdy?

Odp.: Odpowiedni sposób odżywiania może
zahamować rozwój choroby lub ją nawet cofnąć.

21. Największe zawodowe marzenie?
Odp.: Pomóc w zmianie masy ciała znanej osobie.
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W O J E W Ó D Z K I E
K O N K U R S Y

P R Z E D M I O T O W E

W tym roku szkolnym – mimo tak znaczących
utrudnień edukacyjnych – w Wojewódzkich
Konkursach Przedmiotowych wzięło udział wielu
uczniów ze starszych klas. Niektórzy z nich uzyskali
ważne i znaczące miejsca.
Za pracę i trud dziękujemy wszystkim Uczestnikom
oraz Nauczycielom przygotowującym do Konkurów.

Przedstawiamy najlepszych z nich!

Wojciech Nowak, klasa 8 A
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.
Gratulujemy wspaniałego sukcesu, uzyskanego dzięki
wieloletnim zainteresowaniom, ciężkiej pracy i
sukcesywnej nauce. Wojciech to autentyczny
pasjonat chemii, który – uzyskując bardzo dobre
wyniki ze wszystkich przedmiotów – oddaje się
przede wszystkim swej ukochanej dziedzinie.
Dziękujemy również Pani Ewie Kotlarek, która
przyjęła Wojciecha do Koła Chemicznego już
w szóstej klasie, przygotowała do Konkursu i z
pewnością przyczyniła się do tego świetnego wyniku.

Ewa Kinoszewska, klasa 7 D
– Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Iwo Wojtakajtis, klasa 8 A
– Finalista Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego,
uczestnik Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Maciej Grajdek, klasa 8 B
– Finalista Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego

REDAKCJA

W I O S N A  W
„ T A J E M N I C Z Y M
O G R O D Z I E ”

Klasa 4 d, mimo trudności zdalnego nauczania,
znalazła sposób, by omawianie lektury połączyć ze
zdrowym spacerem na świeżym powietrzu. Oto kilka
próbek poszukiwawczych.
Znajdujemy oznaki wiosny!!!!
.

REDAKCJA
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„ N I E Z W Y K Ł E  P R Z Y G O D Y  P R Z Y J A C I Ó Ł ” … C Z Y L I
O P O W I E Ś C I  Z E  Ś W I E T L I C Y …

Na pięknej, zielonej łące, obok miasteczka żył sobie
kotek w paski. Zaraz koło miasta wyrastały potężne
góry, w których mieszkał tęczowy koń. Pewnego razu
konik spotkał jeżyka i razem zapragnęli odwiedzić
kotka. Lecz gdy do niego szli zgubili się w lesie.
Zrobiło się ciemno i zaczęli trząść się z zimna. Na
szczęście jeżyk zawsze posiada przy sobie latarkę
i dzięki temu szybko odnaleźli właściwą drogę. Byli
już tak głodni, że weszli do domu, który spotkali po
drodze. W tym domku mieszkała wiewiórka, która
właśnie jadła sobie znalezionego na spacerze
orzecha. Wiewiórka zaprosiła gości do środka, zjedli
kolacje i konik z jeżykiem zostali na noc, aby po
ciemku nie musieli błądzić. Gdy poczuli się zmęczeni,
poszli spać. Rano, zaraz po wschodzie słońca ruszyli w
dalszą drogę i zabrali ze sobą wiewiórkę. Nagle
tęczowy konik znalazł na ziemi coś magicznego, co
wyglądało jak pierścień. Kiedy podniósł go z ziemi
zawołał przyjaciół, założył go i poszli w dalszą drogę.
Spotkali po drodze tajemniczego człowieka, któremu
bardzo spodobał się pierścień i bardzo chciał go
mieć. Nagle pierścień zaczął świecić i wyskoczył z
niego dżin. Konik zaś zniknął, zrobił się niewidzialny
od pierścienia. Przyjaciele byli bardzo zaskoczeni i
myśleli, że konik gdzieś uciekł. Nie wiedzieli też, że
tajemniczy człowiek cały czas ich śledził. Dżin jedyny
wiedział co się stało i wytłumaczył wszystkim 

„ŚWIETLICZAKI” Z KLAS 2D, 1D, 1B

towarzyszom podróży, że konik ciągle jest obok nich,
a dla potwierdzenia jego słów konik nagle się pojawił,
gdy zdjęli mu pierścień. Radości nie było końca tym
bardziej, że zobaczyli wyjście z lasu, a dżin wskoczył
z powrotem do pierścienia. Idąc dalej zobaczyli nagle
miasto, a zaraz za nim łąkę, gdzie mieszkał kotek. 
Doszli do norki kotka, kiedy zaczęło padać i nadeszła
straszna burza. Opowiedzieli kotkowi co ich spotkało
w lesie. Tego dnia kotek obchodził swoje urodziny. Od
wszystkich przyjaciół w prezencie dostał wędkę, aby
sam łowił sobie ryby oraz pelerynę niewidkę, aby
mógł niewidzialnie polować na myszki. Kotek był
podwójnie szczęśliwy, ponieważ myślał, że przyjaciele
zapomnieli o jego urodzinach.

Następnego dnia wszyscy wraz z kotkiem wyruszyli na
nowe przygody nie wiedząc, że tajemniczy człowiek
podążył dalej za ich śladami …


