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"Chata"- gdzie tragedia zderza się z wiecznością 

Autorem książki "Chata" jest kanadyjski pisarz Wm. Paul Young. Akcja 

dzieje się w Oregonie, gdzie mieszka główny bohater Mackenzin Allen 

Phillips z rodziną. Pewnego dnia podczas wypadu Mackena z dziećmi 

nad jezioro jego najmłodsza córka zostaje zamordowana w pobliskiej 

chacie. Ojciec nie może pogodzić się ze śmiercią dziewczynki i 

obwinia za nią Boga. Cztery lata po tym tragicznym zdarzeniu bohater 

dostaje anonimowy list, w którym nadawca namawia go do 

ponownego odwiedzenia pechowej chaty. Czy Mack tam pojedzie? 

Czy odzyska pełnię szczęścia?  

 

Moim zdaniem, ta książka ukazuje ważne wartości życiowe. Może 

nauczyć wybaczać i kochać drugiego człowieka mimo jego wad. 

Podoba mi się to, że zmusza czytelnika do refleksji. Pokazuje, że 

nawet w pozornie tragicznej sytuacji można znaleźć plusy i należy 

optymistycznie patrzeć na świat. Dzięki niej można dostrzec takie 

drobnostki, na które w dzisiejszych czasach ludzie zazwyczaj nie 

zwracają uwagi. A wszystko jest przekazane z dużą dawką dobrego 

humoru. To dzieło zdecydowanie jest godne polecenia. 

Aleksandra Badalska 



ŚMIECH TO ZDROWIE 
 

Śmiech to zdrowie – z tym stwierdzeniem spotkał się zapewne każdy. 

Ale czy bierzemy sobie to  jakże prawdziwe zdanie do serca? 

 

Dlaczego warto się śmiać? 
 
Śmiech wpływa korzystnie zarówno na nasze ciało jak i ducha. Oto 

powody, dlaczego śmiech jest tak ważny w naszym życiu: 

 Lepsze dotlenienie organizmu. Podczas śmiechu pobieramy 

trzykrotnie więcej tlenu niż podczas standardowego wdechu. 

Dodatkowo w połączeniu z intensywnymi skurczami przepony i 

dłuższymi wydechami sprzyja to oczyszczaniu płuc. 

 Lepsza pamięć i koncentracja. Kolejna zasługa lepszego 

dotlenienia. Lepiej dotleniony mózg funkcjonuje sprawniej. 

 Piękny wygląd. Śmiech wprawia w ruch mięśnie twarzy, tym 

samym napina, masuje, a co za tym idzie ujędrnia skórę. 

Również dzięki lepszemu dotlenieniu organizmu korzysta na 

tym nasza skóra, która lepiej odżywiona zyskuje bardziej 

promienny wygląd. 

 Poprawa samopoczucia. Podczas śmiechu zwiększa się 

wydzielanie endorfin, tzw. hormonu szczęścia, spada natomiast 

poziom adrenaliny, czyli tzw. hormonu stresu. Mając na twarzy 

uśmiech, ciężko mieć w głowie czarne myśli. Tak jak nastrój 

wpływa na naszą fizjonomię, tak zmiana fizjonomii wpływa na 

nasz nastrój i nastawienie. Szczery śmiech, a nawet samo 

uśmiechnięcie się do siebie przynosi korzyści. 

 Łagodzenie bólu. To także dzięki wzrostowi wydzielania 

endorfiny i spadku poziomu hormonu stresu. 
 

Uśmiechnij się                               

Ojciec pyta syna:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  



- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy            

wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł... 

 

*** 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! - dziwi 

się polonistka, oddając pracę domowa uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata. 

 

*** 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają 

do szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze!                                   

 

*** 

Święty Mikołaj czyta listy od dzieci. Otwiera jeden: 

"Mikołaju, Mikołaju, czyś ty z lasu, czyś ty z..." 

- Eeee, to czytałem - myśli Mikołaj i wyrzuca list do kosza. Otwiera 

następny: 

"Mikołaju nasz, dużo paczek masz, jak Cię ładnie..." 

- Eeee, to już znam. Otwiera następny: 

"Witaj Święty Mikołaju. Pisze do ciebie Zosia Kowalska, lat 5. 

Proszę, 

Mikołaju, nie wyrzucaj tego listu i doczytaj go do końca. A najlepiej... 

przeczytaj dwa razy. Mikołaju, to nie spam, to realny sposób na 

zarobienie pieniędzy...". 

 

*** 

Drogówka przeprowadza pobieżną kontrolę pojazdu pewnej nie 

najmłodszej już blondyny. 

- Ma pani już mocno zdarty profil - stwierdza sprawdzając ogumienie 

policjant. 

- A z pana też żaden Brad Pitt... - odcina się blondyna. 

 

M. Gójska  



 

Sukulenty, czyli kwiaty dla każdego 
      
   Niektórzy z Was zastanawiają się pewnie, czym są sukulenty. Otóż 

po tą nazwą kryją się wszelkiego rodzaju kaktusy i rośliny 

wytrzymujące długotrwałe okresy suszy, kumulujące wodę w swoich 

nadziemnych organach.  

Przykłady takich roślin to np. grubosz, eszeweria, agawa, 

aloes, kaktusy, litops (żywe kamienie), kalanchoe.  

Sukulenty są łatwe w uprawie i dosyć tolerancyjne na zaniedbania, nie 

oznacza to jednak, że w ogóle nie trzeba o nie dbać. Na szczęście bez 

problemu poradzą sobie z kilkoma długimi tygodniami bez 

podlewania, a nawet, jeśli ich liście wskutek braku dostarczania wody 

pomarszczą się – nie oznacza to jednak, że wysuszyliśmy kolejną 

roślinkę. Sukulenty po podlaniu powinny błyskawicznie odzyskać 

swoją dobrą formę. 
 

 

• PODLEWANIE. Największym błędem, jaki możemy popełnić 

przy ich uprawie, jest zbyt częste podlewanie. Nie powinny mieć stale 

mokrego podłoża, więc pomiędzy kolejnymi podlewaniami należy 

zrobić przerwę, by zdążyło przeschnąć podłoże. Ilość wody zależna 

jest od wielkości doniczki, pogody i czasu, jaki upłynął od ostatniego 

nawadniania. 

 

 

• LOKALIZACJA. Idealnym miejscem do trzymania sukulentów 

jest nasłoneczniony parapet, balkon, lub szklarnia, jednak lepiej 

uważać na ostre słońce. Cień im nie służy, bo utrudnia właściwy 

wzrost oraz osłabia odporność na choroby. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• PRZESADZANIE. Nie musimy za bardzo martwić się ich 

przesadzaniem – należy to zrobić dopiero wtedy, gdy przestają się 

mieścić w obecnej doniczce. Ziemia roślin, które chcemy przesadzić 

powinna być całkiem sucha, a w sklepie kupujemy specjalną nową 

ziemię. Po przesadzeniu podlewamy je dopiero po kilku dniach. 

Często w sklepach można kupić różne odmiany kalanchoe. Aby 

zakwitły, należy je natychmiast po kupieniu przesadzić do większej 

doniczki, a gdy przekwitnią -  oderwać młode stożki wzrostu. 

 

 

  

 

                                                                       Autor Jan Miklaszewski 
 



 

Zasady bezpieczeństwa na drodze 

O tej porze roku na dworze szybko robi się ciemno. 

Zmniejsza się też widoczność na drodze, a oblodzone drogi 

stanowią niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu 

drogowego.  Z tego powodu w tym roku gazetka gimnazjalna 

postanowiła przypomnieć naszym czytelnikom, jak zachować 

bezpieczeństwo na drodze. 

Po pierwsze i najważniejsze -  JESTEŚ WIDOCZNY – 

JESTEŚ BEZPIECZNY. Często przeświadczeni tym, że 

mieszkamy w małym mieście, w którym rzadko kiedy dochodzi do 

wypadków, zapominamy o noszeniu elementów odblaskowych. To 

najważniejsza zasada bezpiecznego poruszania się po drodze. W 

czasach, gdy większość ludzi dysponuje dobrymi samochodami i 

porusza się nimi bardzo szybko, istotne jest z jakiej odległości 

kierowca ma szanse zobaczyć nadchodzącego pieszego. Zadbajmy o 

to, abyśmy już z daleka byli dobrze widoczni dla 

kierowców. 

Ważny jest też prawidłowo oznaczony i widoczny na drodze rower. 

Wyposażony powinien być w światła, sprawne hamulce, elementy odblaskowe, 

sprawny dzwonek. Kask traktujmy jako również niezbędne wyposażenie. Nie 

zdajemy sobie sprawy, jakie stwarzamy zagrożenie innym uczestnikom ruchu 

drogowego, poruszając się nieodpowiednio wyposażonym rowerem. Warto 

zadbać, aby miał sprawne światła oraz hamulce.  
 

Rowerzysta powinien poruszać się prawą krawędzią jezdni. Jest 

zobowiązany poruszać się drogą dla rowerów, gdy jej nie ma – po 

poboczu. W trakcie jazdy po drodze, rowerzysta powinien zachować 

szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym. Jazda 

rowerzysty musi odbywać się z prędkością zapewniającą mu 



panowanie nad rowerem. Na drodze jednokierunkowej rowerzysta 

powinien poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. 

 
Skup się na drodze! Zajęci rozmową, telefonem lub innymi rzeczami 

jesteśmy rozkojarzeni i nie zwracamy uwagi na otoczenie. Warto na czas 

przechodzenia przez jezdnię odłożyć telefon i dokładnie rozejrzeć się na 

przejściu dla pieszych. Nie powinniśmy słuchać głośno muzyki, idąc lub, co 

gorsze, jadąc na rowerze! To przez nieuwagę pieszych najczęściej dochodzi 

do wypadków na drodze. 

 

 

 

Dodatkowe, ważne zasady: 

 Jeśli nie ma chodnika, idź poboczem z lewej strony jezdni. 

 Przez ulicę przechodź w miejscach wyznaczonych, na pasach, 

zawsze na zielonym świetle. 

 Jeśli chcesz przejść przez jezdnię w miejscu gdzie nie ma 

sygnalizacji świetlnej, zatrzymaj się i dokładnie rozejrzyj zanim 

wejdziesz na jezdnię. 

 Jeśli idziesz po chodniku z wieloma osobami, unikaj bliskiej 

krawędzi jezdni, a jeśli idziesz poboczem to zawsze jeden za 

drugim. 

Zosia Tarasiuk 



KĄCIK DORADCY 

ZAWODOWEGO 
Pewnie często zastanawiasz się kim zostać w przyszłości. Ale czy wiesz, 

że od jakiegoś czasu na rynku pojawiły się nowe zawody? W tym 

artykule przedstawię kilka z nich.  
 

Doradca finansowy – zajmuje się dopasowywaniem oferty banków do potrzeb 

klienta po wcześniejszym ich zbadaniu. Aby wykonywać ten zawód należy posiadać 

wykształcenie wyższe, najlepiej z zakresu bankowości i finansów, ekonomii. Ważne 

są także predyspozycje dotyczące nawiązywania kontaktu z ludźmi, udzielania porad 

i wskazówek. 

 

Groomer – specjalista od pielęgnacji zwierząt, zwłaszcza rasowych (przede 

wszystkim  strzyżenie, ale też kąpiel, suszenie, podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, 

czesanie). Aby zostać groomerem należy ukończyć kurs trwający 12 tygodni. 

 

Mystery Shopper/Client – „tajemniczy klient”, osoba pracująca na rzecz danej 

firmy, badająca poziom i jakość obsługi klienta – np. w restauracji, sklepie, hotelu.  

Do wykonywania tej profesji potrzebne są umiejętności nawiązywania kontaktu, 

elastycznego dopasowywania się do zmieniających się okoliczności,  a także 

pewnego rodzaju umiejętności aktorskie. 

 

Spokesman – rzecznik prasowy: osoba odpowiedzialna za całokształt informacji 

dotyczących firmy czy urzędu, która jest przekazywana do mediów. Osoba pełniąca 

tę funkcję musi posiadać odpowiednie cechy charakteru, m.in. musi być otwarta, 

reprezentacyjna, „medialna”, komunikatywna i posiadać umiejętność elastycznego 

dopasowywania się do sytuacji. Wskazane jest wykształcenie wyższe z  zakresu 

public relations, gdzie przekazywane są treści związane z komunikacją i przepływem 

informacji, a także tematyka dotycząca historii prasy, radia i telewizji czy też 

marketingu politycznego. 

 

Tester gier – osoba sprawdzająca grę pod kątem wydajności, jakości oraz 

stabilności. Jednym z głównych zadań jest wyszukiwanie błędów w grze, tworzenie 

raportów w tym zakresie oraz przekazywanie ich dalej do głównego programisty. W 

tej profesji wskazane jest wykształcenie w zakresie informatyki i znajomości  

języka obcego. Wbrew pozorom praca nie wiąże się z relaksem, tylko ze żmudną 

pracą dotyczącą określonej części gry i analizowaniem jej. 

                                                                                        

 Autor:Ola A. 



 

PRZEPIS NA CZEKOLADOWE SZYSZKI 

Szyszki w wersji mocno czekoladowe, które do 

przyrządzenia nie wymagają piekarnika. Bardzo 
smaczne i szybkie!  ŻYCZĘ SMACZNEGO. :) 

Czekoladowe szyszki krok po kroku: 
    czas: 15 minut + chłodzenie w lodówce 
 Liczba porcji: ok. 8 szyszek-kulek 

Składniki: 
 ok. 110 g mleka skondensowanego słodzonego 
 tabliczka czekolady gorzkiej (tj. ok. 80-90 g) 
 ok. 50 g ryżu preparowanego 

 

KROK 1 

Do rondelka wlewam skondensowane mleko 

słodzone. Na wielkim ogniu podgrzewam, aż będzie 

wrzeć delikatnie. Trzeba uważać i robić to z 

wyczuciem, aby od dna sie nie przypaliło, Jeżli 

gdzieś na boczkach troszkę się zrumieni to nic, 

ważne, by na dnie nic nie było. Dlatego cały czas 

mieszamy. 

KROK 2 

Krok 1 zajmuje mi maksymalnie 5 minut. 

Następnie dodaję gorzką czekoladę w kawałkach i 

mieszam, aż się rozpuści. 

 



KROK 3 

Wsypuję ryż preparowany i mieszam, zdejmuję z 

ognia. 

KROK 4 

Przekładam na papier (nie jest to konieczne, ale mi 

tak wygodniej, masa wtedy troszkę traci na 

temperaturze). Formuję kulki (uwaga ciepłe!). Kulki 

wkładam do lodówki, aż zastygną. Po około 

godzinie już na pewno będą dobre. Smacznego! 

 

 

 
 


