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Jestem w Gazecie!
W Waszych rękach znajduje się publikacja podsumowująca trzecią już edycję Konkursu 
Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w Gazecie!”, organizowanego przez bytomską Fun-
dację Klub KONTRA i dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 

W tym roku ponad 40 autorów nadesłało łącznie ponad 70 prac dziennikarskich i fotogra-
ficznych. Jury postanowiło nagrodzić 26 osób (10 w etapie dziennikarskim i 16 w etapie 
fotograficznym). Z pracami Laureatów możecie zapoznać się na kolejnych stronach publika-
cji. Dodatkowo Jury przyznało w każdej kategorii trzy kolejne miejsca, a trzy osoby otrzymały 
także wyróżnienie za uwzględnienie tematu polityki antysmogowej.

Laureatom raz jeszcze serdecznie gratuluję, Czytelnikom życzę przyjemnej lektury, a wszyst-
kich już teraz zapraszam do udziału w kolejnych edycji Konkursu Dziennikarsko-Fotograficz-
nego „Jestem w Gazecie!”!

Sławosz Marcisz
Prezes Zarządu Fundacji Klub KONTRA
Koordynator Projektu „Jestem w Gazecie!” Przekaż nam swój 1%
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Może porozmawiamy o tym, co takiego 
widzisz? Może to już pora, żeby prze-
trzeć oczy. Tak, oczy też tam są. Sądzisz, 
że takie, jakie chciałbyś zobaczyć? 
Nie wiem, nie pamiętam... Co widzisz?

Rozbicie... Chwilami wydaje mi się, 
że to bzdura, jest całe – wciąż jest całe! 
- a więc zepsute. Dlaczego wciąż boję się 
postępować zgodnie z naturalnym impul-
sem? Bardzo chciałbym nareszcie przestać 
się obawiać, wszystko ostatnimi czasy jest 
jak palenie zbyt mocnych papierosów, gdy 
każde zaciągniecie się dymem powoduje, 
że zamykam się co raz bardziej w środku, 
krztuszę się i wstrzymuję oddech. Obieg 
zamknięty. Widzę moje odbicie w lustrze 
i pozwalałam, by czas tak lekko mijał. 
Skłębiam się sam w sobie, jak bladosine 
kłęby dymu rozpychające moje wnętrza. 
Jak długo? Czy to naprawdę ważne? Pa-
trzę na własną twarz, zastanawiając się 
jeszcze, czy jest właśnie taka, jaką chciał-
bym zobaczyć. Taka, o jakiej myślałem, 
mając przed oczyma młodego człowieka. 

Jesteśmy tacy nieodporni na nowe 
choroby świata. Nie mamy wynalaz-
ku na potrącające nas samochody. 
A co najgorsze – nie mamy żadnego klu-
cza, który pozwoli się nam otworzyć. 
Bardzo dawno temu chciałem zostać 
astronautą, ale teraz zdecydowanie nim 
nie jestem. Przestraszony młody człowiek 
z papierosem w buzi, marzący jedynie 
o tym, by kiedyś zżarł go rak i pewnego 
dnia zapluł białą pościel tym, co zosta-
ło po płucach. Czyżby zbyt dosadnie? 

Rozbicie
I miejsce w etapie dziennikarskim

Może nieco wulgarnie? Przesadnie ostro? 
Odpychająco? A jak inaczej wygląda rak? 
Gdybyśmy byli samochodami, zjadłby nas 
niczym rdza. Zaprzestaję wypadku, gasząc 
rozżarzony tytoń na czole własnego szkla-
nego bliźniaka. 

Impuls. Wszystko, czego pragniesz, rób 
teraz.

Jeżeli ktokolwiek zapytałby, czego oczeku-
ję, chciałbym móc głośno odpowiedzieć 
– prawdy. Duszę się tutaj, gniję w sobie 
i się zapadam. Zupełnie jakby zakładano 
mi kaganiec, zapinano smycz. Zamykano 
w klatce i uderzano w nią agresywnie, 
bym tańczył i tańczył, kiedy tak naprawdę 
nie chcę.

ROZBIJAM JE. Roztrzaskuje się na milion 
kawałków, ukazując całą prawdę. Wszyst-
kie moje zduszone pęknięcia. Wszyst-
ko, czego boję się pozwolić otworzyć. 
Odbijam się w nich jak dzieci odbijają się 
od trampoliny i eksploduję. Jestem mło-
dy. Chcę żyć i móc oddychać już nie kasz-
ląc. Pokonać epidemię.

Salon. Wyrywam kable, wyrzucam przez 
okno telewizor. Roztrzaskuję telefon 
o ścianę. Mogę podpiąć swoje życie do 
kontaktu i nacisnąć guzik, by zostało 
włączone. Pozwolić uruchomić maszy-
nę, którą nie jestem. Jestem człowie-
kiem. Pragnę poczuć, że wynalazłem lek 
na chorobę XXI wieku, wydzielaną przez 
satelity. One swoim radiowym sygnałem 
zakłócają nasze relacje. Są w tej kwestii 
bezwzględne, czyniąc najważniejszą war-
tością matkę boską telewizyjną. 
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Mimo całego wyroku, jaki na siebie wy-
dajemy, będąc ludźmi ery elektronik, 
mam przyjaciela. Jestem zdania, iż jest to 
niesamowity przywilej. Wypluj ten dym 
na podłogę. Tak – ten dym uniemożli-
wiający ci poruszanie wyobraźnią – i wy-
obraź sobie, jak to cudownie jest mieć 
przyjaciela. Kogoś, kto zawsze cię kocha, 
rodzajem miłości z gatunku tych, której 
nie jesteśmy w stanie zaszufladkować 
i pojąć.

Chodzi jedynie o to, że mój przyjaciel 
opowiedział mi kiedyś o zjawisku czarnej 
dziury, choć nigdy do końca nie pojąłem, 
jak to działa. Zapewne zbyt abstrakcyj-
nym wydał mi się brak mechanizmu. Ujął, 
że czarna dziura to ciało (trochę jak 
planeta) więżące światło. Właśnie. 
Nikt nigdy nie powiedział, że jest łatwo 
dawać z siebie światło, kiedy obok żarów-
ki naszego serca nosimy czarne otchłanie. 
Należy tylko pamiętać, że jeżeli jesteśmy 
w stanie pochłaniać promienie słońca, 
możemy równocześnie je z siebie oddać. 
Jesteśmy w stanie lśnić nawet w środku 
nocy jaśniej niż gwiazdy. 

Za dziesięć minut odjeżdża mój auto-
bus - wehikuł zetknięcia się z prawdziwą 
rozmową. Wybiegam z domu, mijając 
gdzieś odłamki lustra. Połamany, jednak 
żywy. PRAWDZIWY. Pozbawiony botok-
sowego, oszukanego poczucia szczęścia. 
Z prawdziwą chęcią do bycia kimś wię-
cej, niż nosicielem czarnej dziury. Dzi-
siejszej nocy chcę zapalać wszystkie sto-

jące przy ulicach latarnie, by każdemu 
rozświetlały przeróżne możliwości drogi 
i pozwalały zobaczyć drugiego człowieka. 
Potrzebuję do tego przyjaciela. Podejmu-
ję walkę z kolejną chorobą – epidemią sa-
motności. 

W drodze na przystanek ukazuje mi się 
białe miejsce pozostawione zapewne na 
kolejną reklamę, która nie wniesie zupeł-
nie żadnej wartości do świata kreatywno-
ści. Wspinam się po rusztowaniu białego 
ekranu. Myślę, ilu kierowców podniesie 
zapchane problemami korporacji oczy 
na moje wezwanie do toczenia wojny, ilu 
z nich zechce zatrzymać się i je zrozumieć?

Chcę, aby litery były wystarczająco wyraź-
ne i duże: „ Ta chwila jest wystarczająco 
dobra, by krzyczeć”. 

Barbara Popiel, Wojkowice
zgłoszenie indywidualne

Ciekawość

Natalia Płomińska, Bytom
zgłoszenie indywidualne
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Każdy z nas lubi coś innego, ma inne za-
interesowania. Dlaczego? Ponieważ każdy 
człowiek jest inny. Wierzę, że dzieje się tak 
za sprawą Boga, który stworzył nas róż-
nymi od siebie. Stwórca dał nam tym sa-
mym wolność. Prawo wyboru swej drogi. 
To właśnie dzięki temu nasze życie jest cie-
kawe i – co najważniejsze – ma sens. Mo-
żemy przeżyć je według własnych zasad. 
To my wybieramy, co robimy, w co wie-
rzymy, kogo kochamy... Swoboda wyboru 
sprawia, że ilu ludzi, tyle scenariuszy. Wy-
bieramy bowiem z ogromu różnych dróg 
i możliwości. Wybór własnej drogi życio-
wej zdeterminowany jest przez charakter, 
poglądy, usposobienie i umiejętności. 
To one niejako warunkują to, kim jeste-
śmy i kim będziemy w przyszłości. Mam 
nadzieję, że na kształt mojej dorosłości 
wpłynie moja pasja i już na stałe będzie 
obecna w moim życiu.

Ową pasją jest taniec towarzyski. Nie jest 
to dla mnie zwykłe zajęcie, forma odpo-
czynku czy chwilowa fanaberia, lecz kawa-
łek życia, dla którego muszę wiele poświę-
cić. Nie jestem przeciętnym nastolatkiem, 
który może w każdej chwili spotkać się 
ze znajomymi czy ponarzekać na ,,nudę” 
w domu. Taniec mi na to nie pozwala, 
ponieważ wypełnia praktycznie cały mój 
wolny czas.

Trenuję codziennie, minimum kilka go-
dzin. Robię to w szkole tańca i w domu. 
Znoszę trudy dojazdów na treningi i tur-
nieje, a także zmiany partnerek. Żadne 

II miejsce w etapie dziennikarskim

Człowiek... z pasją
przeciwności losu nie są jednak w stanie 
zatrzymać mnie w dążeniu do wyzna-
czonego celu, jakim jest zostanie zawo-
dowym tancerzem. Mój poziom zaanga-
żowania jest tak duży, ponieważ wiem, 
że tylko dzięki temu mogę stawać się co-
raz lepszym. Mam nadzieję, że wielogo-
dzinne ćwiczenia przyniosą efekt. Zaowo-
cują udoskonaloną techniką oraz większą 
tężyzną fizyczną, która z kolei wpłynie 
na poprawę formy. W tym miejscu 
właściwe wydaje się być przysłowie  
,bez pracy nie ma kołaczy”. Bardzo umie-
jętnie podsumowuje ono bowiem mój 
sposób myślenia o tańcu. Jestem prze-
konany, że obecne wyrzeczenia sprawią, 
iż w przyszłości będę mógł pochwalić się 
umiejętnościami, które nie byłyby możli-
we do osiągnięcia w inny sposób.

Moje osiągnięcia nie zależą jednak tyl-
ko ode mnie. Pracuje na nie sztab ludzi, 
których dotychczas spotkałem na swo-
jej drodze. Doskonałym przykładem jest 
mój trener, będący jednocześnie moim 
wzorem. Jeden z największych autoryte-
tów w Europie. Bazując na doświadczeniu 
kształtuje we mnie zapał, wytrzymałość, 
systematyczność, wytrwałość i umie-
jętność podnoszenia się po porażkach. 
Pan Kamil ma dwoistą naturę. Potrafi 
krzyknąć, ale także pocieszyć i dać przy-
słowiowego ,,kopa”. Czasami jest to ko-
nieczne, ponieważ mi także, jak każdemu, 
zdarzają się chwile załamania i zwątpie-
nia. Nie mogę jednak stać w miejscu i się 
poddać, gdyż w ten sposób niczego bym 
nigdy nie osiągnął. Trenuję z partnerką, 
bo jak wszyscy wiemy ,,do tanga trzeba 
dwojga” Osiągnięcia są zależne od nas, na 
sukcesy pracujemy wspólnie, ale wspól-
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nie ponosimy również porażki. Razem 
staramy się dążyć do postawionych celów. 
W tym przypadku współpraca ma kluczo-
we znaczenie. Musimy umieć się komuni-
kować, ponieważ od tego zależy taniec, 
jego spójność i harmonia. Emocje, które 
przeżywamy są widoczne na naszych twa-
rzach i w naszych ruchach. Nie możemy 
zatem przenosić konfliktów na parkiet.

W życiu wznosimy się i upadamy. Każ-
dy przechodzi etap sukcesów i porażek. 
Tak było również w moim przypadku. 
Był czas, kiedy wygrywałem każdy turniej. 
Już na zawsze zapamiętam to jako jeden z 
najwspanialszych okresów w mojej karie-

rze tanecznej. Był również czas porażek. 
Wówczas jednak się nie poddałem. Wie-
rzyłem, że „po deszczu zawsze wychodzi 
słońce” i że w myśl tych słów kiedyś nastą-
pi zwrot, po którym znowu zacznę zwycię-
żać. Sukces nigdy nie jest wieczny, a poraż-
ka nigdy nie jest ostateczna. Nie myliłem 
się. Cytat zapisany w mojej szkole mówi: 
,,nie wątp w błękit nieba, gdy nad Tobą sto-
ją ciemne chmury”. Wierzyłem w sukces, 
wiedziałem, że w końcu musi się udać. Jak 
pokazało życie – miałem racje. W pewnej 
chwili znowu zaświeciło nade mną słońce, 
a ciemne chmury zniknęły. Porażki jed-
nak miały sens, były wartością dodaną. 
Z każdą kolejną stawałem się coraz silniej-

Pełnia szczęścia Magdalena Kowalska, Czyżowice
zgłoszenie indywidualne
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szy. Chociaż ów proces nie był dla mnie 
łatwy, to ostatecznie sprawił, iż stałem 
się lepszym tancerzem. Doceniłem zwy-
cięstwa, ponieważ wiedziałem już, że nie 
są stałe i mogą przeminąć. Nie brałem 
niczego za ,,pewnik” i nieustannie dosko-
naliłem swoją formę. Doceniłem także 
kunszt i umiejętności innych zawodników. 
Zamiast im zazdrościć, gratulowałem. 
Jednocześnie szukałem słabych punktów, 
czynników, które sprawiają, że nadchodzi 
kryzys. Analizowałem każdy swój błąd. 
Wyciągałem wnioski, w czym pomagał mi 
trener. Dzięki tym poturniejowym rozmo-
wom dowiedziałem się, co należy popra-
wić, udoskonalić, nad czym jeszcze muszę 
popracować i co jest moim słabym punk-
tem.

Taniec to nie tylko sport, to także (a może 
przede wszystkim) wyraz artystyczny. Nie 

byłoby go bez muzyki. Ważne jest rów-
nież poczucie rytmu czy wsłuchanie się 
w utwór. Taniec to proces, w którym wy-
korzystujemy ciało, ale odsłaniamy także 
duszę. Ruszamy nie tylko rękoma, nogami, 
głową, stopami, ale także twarzą. Poprzez 
mimikę, emocje ukazane na naszych twa-
rzach budujemy dramatyzm i nastrój ko-
respondujący z muzyką. Taki zabieg spra-
wia, że nasz występ staje się dla widza 
dużo bardziej interesujący. Każdy taniec 
ma inny charakter. Przykładowo w tangu 
ukazywana jest złość i gniew, a w rumbie 
uczucia do współpartnera, tak zwany ,,fe-
eling”. To wszystko pokazuje, jak ważne 
jest ukazywanie naszych uczuć, jak bar-
dzo wpływa to na ostateczny kształt tań-
ca i jego odbiór. Takie odsłonięcie się jest 
bardzo intymne i wymaga odwagi, zwłasz-
cza w warunkach turniejowych, gdzie 
dodatkowo jesteśmy narażeni na wiele 

Czy tylko sam, czy już samotny? Łukasz Sołtys, Łaziska Górne
Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
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rozpraszających czynników, takich jak po-
zostałe pary rywalizujące w konkursie czy 
widownia. Przełamanie się, wygranie z 
własnymi barierami, ograniczeniami czy 
wstydem do okazywania uczuć jest proce-
sem długofalowym i trudnym, ale gdy już 
go przejdziemy stajemy się lepsi i bardziej 
świadomi. Wiemy, jakie doznania chcemy 
pokazać i jak to zrobić. 

Niektórzy uważają, że taniec nie jest zbyt 
męski. Dla wielu jedynym przykładem ta-
kiego sportu jest piłka nożna. Widać to 
między innymi na przykładzie mediów 
czy ilości boisk do gry, które ciągle po-
wstają. Nie rozumiem, dlaczego tak się 
dzieje. Myśląc w ten sposób sami siebie 
ograniczamy, nie dajemy sobie szansy na 
spróbowanie czegoś innego. Taniec w 
świadomości wielu osób jest dziwny i nie-
zrozumiały. Traktuje się go jako typową 
rozrywkę dla dziewcząt. Mało kto wie i 
próbuje zrozumieć, jakiego wymaga tru-
du. Ile trzeba wysiłku i zaangażowania. Za 
to prawie wszyscy wiedzą, kto jest bram-
karzem reprezentacji Niemiec czy najlep-
szym strzelcem roku. Kiedyś zaprosiliśmy 
piłkarzy na nasz trening i udowodniliśmy 
naszą wyższość. Oni nie dali rady. Dopiero 
wtedy zrozumieli, że taniec to nie tylko za-
bawa, lecz przede wszystkim ciężka praca.

Taniec jest sportem kosztownym. To spra-
wia, że nie wszyscy mogą go uprawiać. 
Wymaga zainwestowania w zakup po-
trzebnych ubrań, butów szytych na mia-
rę w specjalnych pracowniach, a także 
szkoleń i lekcji prywatnych u najlepszych 
trenerów i tancerzy. W zależności od po-
ziomu wkład jest różny – wzrasta analo-
gicznie wraz z umiejętnościami.

Świadomość społeczna i sposób postrze-
gania tańca ewoluuje. Przyczynił się do 
tego program telewizyjny ,,Taniec z gwiaz-
dami”. Chociaż ukazywane tam treści w 
pewnym stopniu odbiegają od rzeczy-
wistości tańca towarzyskiego, pozwala 
on na promocję tego sportu. Oglądając 
wspomniane wcześniej widowisko musi-
my mieć jednak świadomość, że tam na 
pierwszym miejscu jest show. Wszystko 
reżyserowane jest tak, by zachwycić wi-
dza, przenieść go w bajkową rzeczywistość 
pełną uśmiechniętych par. Na prawdzi-
wych turniejach ta rzeczywistość wyglą-
da nieco inaczej. Pary są zobligowane do 
przygotowania od 5 do 10 tańców, w za-
leżności od kategorii i klasy. Z każdą kolej-
ną rundą wysiłek jest więc coraz większy. 
Ilości par determinuje liczbę rund wyma-
ganych do przejścia do finałowej szóstki. 
Po każdym małym sukcesie poziom wzra-
sta, a siły maleją. Sędziowie natomiast nie 
dają chwili na odpoczynek, coraz baczniej 
obserwują szczegóły i wyłapują nawet 
najmniejszy błąd. W programie natomiast 
gwiazdy przygotowują jeden taniec. Nie 
wymaga on więc tak dużego wkładu i za-
angażowania.

Każdy z nas ma z góry określony cel. Dla 
jednych jest to szkoła, bycie najlepszym 
w danej dziedzinie, dla innych sport, dla 
jeszcze innych założenie rodziny. Jedno 
jest pewne i niezaprzeczalne: nasze życie 
nie może być puste. Musi po nas pozo-
stać jakiś ślad, musimy zaznaczyć naszą 
obecność w świecie. Sprawić, by śmierć 
nie była ostatecznym końcem. Pozostaje 
pytanie, jak to zrobić? Odpowiedź – choć 
prosta – jest jednocześnie bardzo trudna. 
Powinniśmy bowiem żyć tak, by w chwili 
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odejścia niczego nie żałować, mając jed-
nocześnie przy sobie kogoś, kto będzie 
pielęgnował pamięć o nas, o naszych 
sukcesach i porażkach. By zaś mieć owe 
sukcesy musimy podążać za swoimi ma-
rzeniami. Nie możemy pozostać bierni, 
obawiając się porażki. Nie bójmy się więc 
iść swoją drogą. Nie warto chodzić prze-
tartymi szlakami. Nawet jeżeli ścieżka, 
którą wybierzemy, będzie trudna i wybo-
ista, będzie nasza i tylko nasza. Podejmu-
jąc pewnego rodzaju ryzyko nie będziemy 
musieli w przyszłości zadawać sobie pyta-
nia „co by było, gdyby?”.

To właśnie pasja dodaje nam skrzy-
deł, buduje poczucie własnej wartości, 
uczy wytrwałości w dążeniu do celu, 
sprawia radość. Pasja to jest to, co czło-
wiekowi pozwala wzrastać. Ważne to, 
co w głowie. Fizycznie dojrzewamy, ale 
mentalnie i emocjonalnie niekoniecznie. 
Do bycia najlepszym trzeba dorosnąć. 
Nawet nie wiemy, do czego jesteśmy zdol-
ni. Jak mówi Phillip Butah „wszystkiego 
uczymy się przez ćwiczenia. Zaczynacie 
z maleńką iskierką – cała reszta zależy 
od tego, czy uda się wam sprawić, 
by ta iskra nie zgasła. Trzeba ją rozniecić i 
pielęgnować”.

Staram się czerpać z powyższych słów. 
Doskonale oddają one bowiem sens 
ludzkiego istnienia, jego ewentualnych 
umiejętności i możliwości. Phillip Butah 

słusznie zauważa, że nie są one dane czło-
wiekowi raz na zawsze. Uważa, iż to pew-
nego rodzaju dar. Dar, o który należy dbać 
i pielęgnować. Tylko wtedy iskra, która 
w nas drzemie, może stać się prawdziwym 
płomieniem oświetlającym całe nasze 
dalsze życie.

W obecnej chwili nie mogę jednoznacz-
nie stwierdzić, jak będzie wyglądała moja 
przyszłość. Mogę jedynie snuć plany 
i marzenia, mając jednocześnie nadzieję, 
że się spełnią. Bez względu na to, jak 
potoczą się dalsze koleje mojego losu, 
zależy mi na tym, by taniec na stałe zagościł 
w moim życiu. Dlaczego? Ponieważ to 
moja pasja, a z pasji nie należy rezygno-
wać.

Arkadiusz Ryba, Czyżowice
zgłoszenie indywidualne

Człowiek

Aneta Synecka, Bytom
zgłoszenie indywidualne



11

w
w

w
.k

lu
bk

on
tr

a.
pl

III miejsce w etapie dziennikarskim

Ja i e-świat
Przemierzając szkolny korytarz…
Codziennie to samo. Wchodzę do szkoły. 
Zatapiam się w tłum sunących do szatni 
uczniów. Pierwsza myśl? Uciekać stąd! 
Ale nie… Pora zmierzyć się z dzisiejszym 
dniem. Ktoś wciska mi do ręki ulotkę, 
z której krzyczy czerwony napis „ Pamiętaj 
o Dniu Bezpiecznego Internetu!”.

O co chodzi? Czego oni ode mnie chcą? 
Pierwsza rzuca mi się w oczy dziewczy-
na z rzęsami do samych brwi. Oczywiści, 
torebeczka z Michael’a Kors’a, koszulka 
Calvin’a Klein’a i te perfumy, które muszę 
wąchać jeszcze przez całą drogę do mojej 
sali lekcyjnej.

Założę się, że ta dziewczyna nie ma od-
robionej pracy domowej, nie nauczyła 
się na dzisiejszy sprawdzian z matmy, 
klnie jak najęta i jeszcze na dodatek 
pali papierosy. Za to ma miliony obser-
watorów na Twitterze, wymarzonego 
e-blondyna z niebieskimi oczami i… pusto 
w głowie? Mdli mnie na samą myśl o tym, 
co by sobie pomyślała o mnie… grzecz-
niutkiej dziewczyneczce w okularkach, 
bez make-up’u i na domiar złego posługu-
jącej się nieco bardziej kulturalną wersją 
naszego pięknego języka polskiego.

Chwilę później, gdy już prześwietliłam 
(prawie) wszystkie, jakże wspaniałe, 
ale bezbarwne twarze, siadam na ławce, 
wyjmuję książkę do polskiego i zaczynam 
czytać. Mija chwila, gdy dostrzegam jakąś 
durną e-parkę trzymającą się za rączki. 
Wyraźnie widzę, że się śmieją pod no-

sem, patrząc na mnie. Wiadomo, jest mi 
przykro. Wiem, co sobie o mnie pomy-
śleli – „ale Dziwadło”. E-dziewczyna wła-
śnie hejtuje swoją najlepszą przyjaciółkę, 
która idzie tuż za nią. Pewnie po prostu 
pokonała ją zazdrość. Boli ją to, że – tak 
samo jak tamta – nie ma najnowszego 
iPhone’a 8. Jakby to było najważniejsze 
w życiu… Idący obok niej e-chłopak właśnie 
próbuje na swoim najnowszym tablecie 
włamać się do dziennika elektronicznego. 
Oj, mamusia chyba nie będzie zado-
wolona z tych trzech jedynek z chemii. 
To podobno najlepszy haker w szkole. 

Idą tak sobie, aż w końcu potykają się 
o moje nogi. Brakuje jeszcze tylko e-psa, 
który obszczekałby mnie w imieniu swo-
ich państwa. E-ludziom prawie wyślizgują 
się telefony z rąk. Palce mają rozgrzane 
do czerwoności. Czy to nie jest okrop-
ne? Nie mogę znieść tego, że ktoś może 
być tak popularny wśród swoich rówie-
śników. Zna go każdy. Na szkolnych ko-
rytarzach odmieniają ich nazwiska przez 
wszystkie przypadki. I jeszcze ten „fejm” 
na Facebook’u. Co?! O-s-i-e-m-s-e-t lajków 
pod zdjęciem?!

Szczerze mówiąc nie chciałabym tak żyć. 
Co mi po tych głupich lajkach? Co mi po ja-
kimś przystojnym e-blondynie, który i tak 
jest nic nie wart? Niekończące się prze-
siadywania nie wiadomo gdzie, jedynki 
za jedynkami. Prawdziwi przyjaciele?

Ściska mnie w gardle, kiedy widzę tę 
przerażającą liczbę e-znajomych. I co 
najśmieszniejsze, zawsze – jak głupia 
– zastanawiam się, ilu z tych „e-znajo-
mych” może kiedykolwiek zostać praw-
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dziwymi przyjaciółmi? Nie jestem pewna, 
czy chciałabym to wiedzieć. Tak czy siak 
to kompletnie nie moja bajka, nie mój 
„stajl” i przede wszystkim to nie moje 
prawdziwe „ja”.

Uwaga! Nabywanie wiedzy i mądrości 
grozi karą pozbawienia wolności …

Gdy tylko przywołam wspomnienia 
z podstawówki, łzy same cisną mi się do 
oczu. Kiedyś przeczytałam takie słowa: 
„Wiedzy i mądrości nikt ci nie ukradnie”. 
Niestety był czas, kiedy przestałam w nie 
wierzyć. A przez kogo? Przez H-E-J-T-E-R-
-Ó-W! Przecież działają tylko w Internecie, 
a nie w realnym życiu, na szkolnym koryta-
rzu… ja ich jednak spotkałam. To właśnie 
z ich powodu odliczałam dni do ukoń-
czenia podstawówki i rozpoczęcia nauki 
w gimnazjum.

Kogo obchodzi, jak wygląda moje popołu-
dnie, jak spędzam weekendy? Kogo inte-
resuje życie szarej myszki-okularnicy, nie-
rozstającej się z ukochanymi książkami? 
Ich obchodziło tylko to, że wypasionym 
ajfonem nie robię sobie selfie z dzióbkiem 
i jestem dumna z kolekcji ulubionych ksią-
żek, a nie kolekcji e-adoratorów.

Głupio mi krytykować pokolenie, do któ-
rego SAMA należę, ale ktoś w końcu musi 
poruszyć temat zwariowanych „ego”, 
„młodych e-człowieczków”, którzy po-
zjadali wszystkie rozumki i chcą zniszczyć 
tych, którzy jeszcze „jakoś” się trzymają 
na tej chwiejnej linie rozpiętej nad prze-
paścią między dobrem a złem, prawdzi-
wym życiem a wirtualną rzeczywistością.

Cogito ergo sum…

Nie, nie, to niemożliwe. Co ja właściwie 
robię… Kto dał mi prawo osądzać innych? 
Skąd wiem, że e- dziewczyna z rzęsami 
do samych brwi na pewno pali, a e-blon-
dyn czeka tylko na okazję, aby włamać się 
do elektronicznego dziennika? Bo ktoś 
tak powiedział, bo ktoś tak napisał na 
facebooku, bo… A może ta torebka z Mi-
chael’a Kors’a nie pojawiła się dla szpanu, 
tylko stanie się częścią Szlachetnej Paczki, 
a rozgrzane do czerwoności palce udo-
stępniają wiadomość, że ktoś potrzebuje 
pomocy?

Spoglądam po raz kolejny na ulotkę, któ-
rą dostałam. Czytam kolejny kolorowy 
wpis „Hejt przez porównywanie, hejt 
na zawołanie. Chodakowska do Konia, 
Alan Kozacki do Słonia, Michał Szpak do 
Kobiety. Przerabianie ludzi na kotlety!”.

Teraz już wiem, czego ode mnie chcą.

Cogito ergo sum! 

Emilia Kozieł, Sosnowiec
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami 
Gimnazjalnymi w Sosnowcu
Nauczyciel: Bożena Kowalik

Smog nas pochłania

Jakub Kania, Katowice
zgłoszenie indywidualne
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wyróżnienie w etapie dziennikarskim

Smog - działajmy razem, by zniknął
Smog możemy nazwać globalnym pro-
blemem, ponieważ występuje on niemal 
na całym świecie. Jest to mieszanka szko-
dliwych, a nawet rakotwórczych sub-
stancji. Jednak w niektórych miejscach 
można spotkać mniejsze, a w niektórych 

większe zanieczyszczenie nim. Na prze-
łomie maja oraz czerwca ubiegłego roku 
problem ten wystąpił w prawie całej Pol-
sce. Mówiono o tym w telewizji, w radiu, 
a także pisano w internecie i gaze-
tach. Ostrzegano przed zagrożeniem 

i polecano nosić maski tle-
nowe, by chociaż trochę 
bronić organizm. Poza tym 
możliwe było darmowe 
korzystanie z tramwajów 
oraz autobusów.

Smog jest bardzo niebez-
pieczny, zwłaszcza dla 
dzieci i osób starszych, 
ponieważ zbiera się 
w organizmie i niszczy go 
od środka, jest również 
przyczyną wielu alergii 
oraz powoduje różne cho-
roby, np. astmę, POCHP 
(Przewlekłą Obturacyjną 
Chorobę Płuc). Ponadto 
w okresie występowania 
smogu można spotkać 
większą ilość udarów mó-
zgu i zawałów serca.

Polska jest jednym z kra-
jów o najbardziej zanie-
czyszczonym powietrzu 
w Unii Europejskiej By temu 
zapobiec stworzono usta-
wę antysmogową, która 
miała wesprzeć obywateli, 
m. in. w zaprzestaniu pale-
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nia w piecach. Szczególnie zwrócono uwa-
gę na spalanie śmieci, ponieważ wydziela-
ją one toksyczne związki, które następnie 
mogą dostać się do naszego organizmu 
poprzez ich wdychanie. Wiele polskich 
miast proponuje udogodnienia dla miesz-
kańców, które mogą ułatwić wprowadza-
nie polityki antysmogowej. By dowiedzieć 
się czegoś o działaniach antysmogowych 
w Zabrzu, przeprowadziłam wywiad 
z Panem Rafałem Kobosem, pełniącym 
funkcję Naczelnika Biura ds. Inwestorów 
w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. 

Kamila Blaszka: Czy w związku z wejściem 
w życie przepisów o polityce antysmogo-
wej w Zabrzu planowane są jakieś inwe-
stycje z tym związane? 

Rafał Kobos: Władze miasta od wielu już 
lat prowadzą działania mające na celu 
poprawę jakości powietrza w naszym 
mieście. Musimy pamiętać, że działania 
na rzecz ochrony środowiska, a w szcze-
gólności ochrony powietrza czy walki 
ze smogiem to działania długofalowe, 
wymagające często wieloletnich starań, 
by móc zauważyć pierwsze efekty. W tym 
roku miasto ogłosiło już po raz siódmy 
nabór do programu ograniczania niskiej 
emisji. W ramach programu miasto po-
maga mieszkańcom w zamianie starych, 
nieekologicznych źródeł ciepła na nowo-
czesne systemy ogrzewania. Program zo-
stał przyjęty już w 2009 roku przez Radę 
Miasta i jest cały czas rozwijany. Bez wąt-
pienia wpisują się w niego również ta-
kie działania, jak największa inwestycja 
w naszym mieście, czyli rozbudowa elek-
trociepłowni Fortum, która zostanie za-
kończona w 2018 roku. Jest to zadanie 

polegające na modernizacji źródła cie-
pła dla Zabrza i Bytomia. Inwestycja bę-
dzie kosztowała prawie miliard złotych. 
W ślad za tym idą oczywiście inwestycje 
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, 
które cały czas podłącza kolejne obiekty, 
zwiększając tym samym udział obiektów 
zasilanych ciepłem systemowym. Kolejną 
inwestycją na rzecz walki ze smogiem jest 
budowa centrum przesiadkowego. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu mieszkańcy będą 
chętniej korzystać z transportu publicz-
nego, co w konsekwencji ograniczy liczbę 
pojazdów na naszych drogach. Centrum 
przesiadkowe to inwestycja, która ma 
przygotować miasto do tak zwanej elek-
tromobilności, czyli zamiany pojazdów 
spalinowych na napędzane elektrycznie. 
To wszystko to działania, które zmierzają 
do poprawy powietrza w naszym mieście.

Kamila Blaszka: Czy mieszkańcy Zabrza 
mogą liczyć na wsparcie władz miasta 
w wymianie starych pieców na nowe? 
Czy są lub będą uruchomione jakieś pro-
gramy z pomocy, których mogą skorzy-
stać? 

Rafał Kobos: Tak, miasto udziela już takiej 
pomocy od wielu lat w ramach programu 
ograniczania niskiej emisji. Miasto do-
płaca do pieców tzw. 5 generacji oraz do 
wymiany ogrzewania na gazowe, solary 
czy fotowoltaikę. Szczegóły znajdują się 
na stronie urzędu miejskiego w zakładce 
„Ekologia”.

Kamila Blaszka: Gdzie w Urzędzie Miej-
skim w Zabrzu można uzyskać informację 
dotyczącą dofinansowania do wymiany 
pieców? 
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Moje miasto
wyróżnienie w etapie fotograficznym

Magdalena Kowalska, Czyżowice
zgłoszenie indywidualne

Rafał Kobos: Wydział Ekologii Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu prowadzi wszelkie 
działania związane z poprawą środowiska 
w naszym mieście. Wydział mieści się przy 
ul. Wolności 286 w pokoju 208. Dodatko-
wo dla zainteresowanych osób informacje 
znajdują się na stronie urzędu miejskiego. 
Dostępne tam są informacje na temat 
programów ekologicznych, regulaminy 
konkursów oraz formularze. 

Kamila Blaszka: Serdecznie dziękuję 
za rozmowę i przybliżenie nam tematu po-
lityki antysmogowej. To ważne, że władze 
miasta nie pozostawiają mieszkańców Za-
brza samym sobie oraz że Zabrzanie mogą 

liczyć na wsparcie zarówno finansowe, 
jak i w wielu innych dziedzinach ze stro-
ny magistratu. Wymiana ogrzewania czy 
ograniczenie spalin samochodowych to 
wspólne działania, które warto podejmo-
wać – dla czystego powietrza, dla naszego 
zdrowia.

Rafał Kobos: Ja również dziękuję. Było mi 
bardzo miło przybliżyć Państwu ten pro-
blem.

Kamila Blaszka, Zabrze
Szkoła Podstawowa nr 36 
im. Juliana Tuwima w Zabrzu
Nauczyciel: Ewelina Orłowska
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Celem jest droga
Marek Kamiński, polarnik, podróżnik, fi-
lozof, jako pierwszy zdobył oba bieguny 
Ziemi w ciągu jednego roku bez pomo-
cy z zewnątrz. Uczestnik wielu wypraw 
w różne zakątki świata. Wpisany do Księ-
gi Rekordów Guinnessa w dziale „Ludzkie 
Możliwości”. W 2017 roku zrealizował ko-
lejny projekt pod nazwą „No Trace Tatra”. 

Założeniem przeprowadzonego projektu 
było przejście ponad 200 km wokół Tatr 
w czasie 8 dni w taki sposób, aby nie 
pozostawić po sobie żadnych śladów 
(śmieci). Jedyny ślad, jaki chciał zostawić 
planując te wyprawę, to ślad odciśnięty 
w świadomości ludzi. Tym samym zwrócił 
uwagę na potrzebę ochrony środowiska 
naturalnego. „Każdego roku wywozi się 
z Tatr 15-20 ton śmieci, do tego dochodzi 
30 mln litrów ścieków” – poinformował 
podróżnik. „Po tej wyprawie pozostało mi 
jedno: Tatry są pięknymi górami, o które 
powinniśmy dbać. Choćby tak, że nie bę-
dziemy śmiecić” – dodał. 

Trasa, jaką pokonał Marek Kamiński pod-
czas „No Trace Tatra”, prowadziła od Kuź-
nic przez Orawice, Zuberec, Kwaczany, 
Liptowski Mikułasz, Podbańską, Smokow-
ce, Tatrzańską Łomnicę, Zdziar, Łysą Pola-
nę, Morskie Oko i z powrotem do Zakopa-
nego. Różnica wzniesień wynosiła od 577 
do 1473 m, a suma podejść to 4240 m. 
W wyprawę Marka Kamińskiego za-
angażował się Filip Zięba, wicedyrek-
tor Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Podkreślił, że najważniejszym elemen-
tem projektu było zwrócenie uwagi na to, 

że Tatry są naszym skarbem i należy je 
chronić. „Jeśli ludzie odkryją, jak unikato-
we są nasze góry, wtedy zastanowią się, 
gdy kolejnym razem będą chcieli wyrzucić 
jakiś papierek” – powiedział. „Pozostaw-
my po sobie ślad w ludzkich umysłach 
swoją ideą oraz odpowiedzialną posta-
wą. Razem twórzmy modę na podróże, 
ale modę taką, aby naturalne środowi-
sko, które dostarcza nam tyle radości, 
nie ucierpiało” – podsumował Marek Ka-
miński.

Podróżnik planuje także zimową edy-
cję akcji „No Trace Tatra”, która będzie 
poświęcona bezpieczeństwu w górach. 
Ale to nie jedyny projekt na najbliższą 
przyszłość. Za rok, w październiku, po-
dróżnik chce wyruszyć z Lukli w Nepalu 
do bazy pod Mount Everestem w ramach 
projektu „Polskie Himalaje 2018”, a potem 
myśli o podróży dookoła świata. Projekt 
„Polskie Himalaje 2018” jest organizo-
wany na 100-lecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Jednym z jego celów 
jest promocja osiągnięć polskich alpini-
stów i przypomnienie tych, którzy zginęli, 
na zawsze pozostając na szczytach ośmio-
tysięczników.

Marek Kamiński podróżuje od ponad 
35 lat. Pierwszy raz wyruszył samodziel-
nie na wyprawę z Gdańska do Łodzi, 
gdy miał zaledwie 8 lat. Jako licealista 
wybrał się w rejs frachtowcem do Danii. 
Rok później statkiem dopłynął do Maroka. 
„To było pierwsze zetknięcie z zupełnie 
inną kulturą, religią, z innymi ludźmi, zwy-
czajami. Ogromne emocje i zachłyśnięcie 
się różnorodnością świata. Od tego czasu 
wyprawy stały się ważną częścią mojego 
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życia” – powiedział podróżnik, wspomina-
jąc młodzieńcze lata.

Później były kolejne podróże: Związek So-
cjalistycznych Republik Radzieckich, Skan-
dynawia, Niemcy, Rumunia, Bułgaria, Gre-
cja, Turcja, Jugosławia i Meksyk. W roku 
1990 odbył pierwszą samotną wyprawę 
polarną na Spitsbergen. Pokonał wte-
dy na nartach ok. 350 km. W roku 1993 
razem z Wojciechem Moskalem wziął 
udział w wyprawie „Trans Grenland Expe-
dition”. Było to pierwsze polskie przej-
ście Grenlandii – ok. 600 km w 35 dni. 
Dwa lata później odbył kolejną wyprawę 
z Wojciechem Moskalem o nazwie „Po-
lacy na Biegun”, zakończoną zdobyciem 

bieguna północnego z wyspy Ward Hunt 
Island – 770 km w 72 dni. Jeszcze w tym 
samym, 1995 roku Marek Kamiński sa-
motnie zdobył biegun południowy z wy-
spy Berkner Island – 1400 km w 53 dni.

W kolejnych latach Marek Kamiński pod-
jął próbę samotnego trawersu Antarkty-
dy, zdobył Kilimandżaro w Tanzanii i Górę 
Kościuszki w Australii. Następnie była Bo-
liwia – wyprawa w Andy i zdobycie szczytu 
Huayna Potosi oraz podróż do Amazonii. 
W roku 1999 przepłynął jachtem Atlan-
tyk razem z Andrzejem Piotrowskim oraz 
przeszedł pustynię Gibsona pokonując 
800 km w 46 dni. Także kolejne lata obfi-
towały w wyprawy. Rok 2000 to wyprawa 

Magiczne piaski
III miejsce w etapie fotograficznym

Adriana Bończyk, Rybnik
zgłoszenie indywidualne
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„Race 2000” czyli przepłynięcie Atlantyku 
katamaranem „Polpharma-Warta” razem 
z Romanem Paszke, wyprawa „Greenland 
Expedition 2000” polegająca na trawersie 
Grenlandii razem z Wojciechem Ostrow-
skim i wyprawa „Amazon Source 2000” 
do źródeł Amazonki pod patronatem Na-
tional Geographic Society.

W roku 2001 do listy wypraw Marek Ka-
miński dopisał Zanzibar i Kilimandżaro 
w Tanzanii, „North Pole 2001” – która 
była wyprawą w charakterze przewodnika 
pierwszych polskich turystów na biegun 
północny oraz wyprawę w centralno-
-wschodnią część Dolomitów. W kolejnym 

roku odbył ponowną 
wyprawę na biegun pół-
nocny w charakterze 
przewodnika oraz w Do-
lomity, a w roku 2003 
podróż do Ziemi Świętej.

Jednym z bardziej zna-
nych i nagłośnionych 
przez media projektów 
Marka Kamieńskiego 
była wyprawa przepro-
wadzona w 2004 roku 
pod nazwą „Razem na 
Biegun”. Razem z nie-
pełnosprawnym Jankiem 

Melą zdobyli wtedy dwa bieguny w jed-
nym roku. To był przełom w życiu nastolat-
ka: „Po zdobyciu biegunów odbyłem kilka 
innych wypraw, w tym samotną wyprawę 
po Azji. Otworzyłem też swoją fundację, 
by móc pomagać innym. Nie uczyniłbym 
tego bez Fundacji Marka Kamińskiego 
i wspólnej wędrówki z Markiem. To wtedy 
Marek zainspirował mnie do walki o wła-
sne marzenia i pokazał, że nie ma rzeczy 
niemożliwych” – podkreślił Janek Mela.

W kolejnych pięciu latach Markowi Kamiń-
skiemu udało się zrealizować m.in. pięcio-
dniowy rejs „Pontonem dookoła Bałtyku” 
z okazji obchodów 25-lecia Solidarności, 

Życie bez miłości
jest jak drzewo bez owoców

Anna Sykosz, Lubliniec
zgłoszenie indywidualne
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projekty „Baby on Board – z Polą przez 
Polskę”, czyli podróż przez Polskę wzdłuż 
biegu Wisły razem z żoną Katarzyną oraz 
córką Polą i „Baby on Board – z Polą przez 
Świat”, czyli podróż do Norwegii w tym sa-
mym składzie, zdobycie Góry Gunnbjørna, 
najwyższego szczytu Grenlandii oraz wej-
ście na Mont Blanc w Alpach.

W roku 2015 Marek Kamiński wyruszył 
na „3. Biegun”. Tak nazwał swoją pieszą 
wędrówkę do Santiago de Compostela. 
Przez ponad 100 dni pokonał 4000 km. 
Jego trasa prowadziła przez Obwód Kali-
ningradzki, Polskę, Niemcy, Belgię, Fran-
cję aż do Hiszpanii. Wyprawa była dla 
podróżnika szczególna, ponieważ mia-
ła przede wszystkim wymiar duchowy. 
Na miejsce startu Marek Kamiński 
nie przypadkowo wybrał Kaliningrad zwią-
zany z życiem Immanuela Kanta – to był 
symboliczny „biegun rozumu”. Natomiast 
Santiago de Compostela stało się „biegu-
nem wiary”. W ten sposób podróżnik wy-
ruszył „szlakiem wartości”, łącząc bieguny 
rozumu i wiary. Podróż oparł na spotka-
niach z ludźmi. Pytał ich, co w pogrążonej 
w duchowym kryzysie Europie według 
nich jest najważniejsze. Stawiał także py-
tanie, jakie znaczenie współcześnie mają 
prawda, dobro, szczerość, uczciwość, du-
chowość, miłość, szacunek. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem zdobyty-
mi podczas wypraw podróżnik dzieli się 
z innymi. W 1996 roku założył Fundację 
Marka Kamińskiego. Jej naczelna zasada 
brzmi: „Inspirujemy ludzi, aby niemożliwe 
stało się możliwe. Uwierz w siebie i dzia-
łaj!”. Zadaniem Fundacji jest m.in. pomoc 
osobom potrzebującym i niepełnospraw-

nym oraz tworzenie programów eduka-
cyjnych. Fundacja organizuje m.in.: warsz-
taty, obozy i wyprawy dla chorych dzieci, 
zbiera fundusze na rehabilitację, sprzęt re-
habilitacyjny i protezy, jak również udzie-
la wsparcia organizacyjnego, technicz-
nego i instruktażowego dla uczestników 
wypraw oraz organizuje ogólnopolskie 
projekty edukacyjne i ekologiczne. Pro-
jekty te tworzone są po to, by wspierać 
rozwój dzieci niepełnosprawnych i cier-
piących na szczególnie uciążliwe i nie-
uleczalne choroby. Działalność Funda-
cji pozwala spełnić dziecięce marzenia 
o normalnym życiu i pomóc im uwierzyć, 
że to, co pozornie niemożliwie, dzięki pra-
cy i wierze stanie się możliwe. „Myślę, że 
w każdej sytuacji, i w każdym fragmencie 
życia, można mu nadać sens – stwierdził 
Marek Kamiński – I tylko od nas zależy, 
jaki sens mu nadamy”.

Marek Kamiński wielokrotnie był wy-
różniany nie tylko na polu działań tury-
stycznych, sportowych i biznesowych, ale 
przede wszystkim za wielkie zaangażo-
wanie w pracę społeczną. Otrzymał m.in. 
Nagrodę Specjalną International TourFilm 
Festiwal Płock za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie turystyki i promowanie Pol-
ski w świecie; medal Św. Brata Alberta za 
udowodnienie, że osoba niepełnospraw-
na może być pełnoprawnym uczestnikiem 
życia społecznego, realizować trudne za-
dania i spełniać swoje marzenia. Otrzymał 
także tytuł Ambasadora Hansa Christiana 
Andersena (za zasługi dla promowania 
praw człowieka, wartości i ludzkich możli-
wości, a także budowania wiary w te war-
tości wśród niepełnosprawnych i dzieci), 
Super Kolosa 2004 (za największy w histo-

Życie bez miłości
jest jak drzewo bez owoców

Anna Sykosz, Lubliniec
zgłoszenie indywidualne
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rii polskiej polarystyki wyczyn sportowy, 
którym było dotarcie dnia 23 maja 1995 r. 
do bieguna północnego), odebrany z rąk 
prezydenta Lecha Wałęsy Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski (za zdobycie 
bieguna północnego) oraz Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski (za wybitne 
zasługi dla rozwoju i promocji polskiej 
przedsiębiorczości, za osiągnięcia w dzia-
łalności społecznej). 

„Ludzie sądzą, że w życiu najważniejsze 
jest osiąganie sukcesów. Tymczasem tak 
naprawdę liczy się droga, a cel potrzeb-
ny jest tylko po to, żeby w tę drogę wy-
ruszyć – zaznaczył podróżnik. – Liczy się 
droga tu i teraz, a mądra porażka, z której 
dowiadujemy się czegoś o świecie, jest 
lepsza, niż pusty sukces, który powoduje,  
że stoimy w miejscu albo utwierdzamy się 
w błędnych przekonaniach”. 

„Kiedy miałem 5 lat, złamałem rękę, 
spędziłem wiele lat w szpitalach i sana-
toriach bez rodziców. Sam, ze starszymi 
dziećmi. Żartowały, że moi rodzice już do 
mnie nie wrócą. Doświadczenia z tamtego 
okresu były, teraz to rozumiem, filarem, 

na którym zbudowałem swoją umie-
jętność radzenia sobie z samotnością 
i przeciwnościami – powiedział Marek 
Kamiński – Gdyby moje życie było gładkie 
i bez przeciwności, może nie posiadłbym 
umiejętności, które pozwoliły mi dojść na 
biegun?”. Dobrze to ujął Antoine de Saint-
-Exupéry w „Twierdzy”: „Drzewa, które 
mają dużo światła, rosną powykręcane, 
a te, którym tego światła brakuje, strze-
lają wysoko w górę w pogoni za nim. 
I tak też jest często z ludzkim życiem”.

Daniel Janik, Częstochowa
Szkoła Podstawowa nr 7
Nauczyciel: Wioletta Gradek-Konieczna
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Rok 1944. Pluton Pułkownika „Francisz-
ka”, ponieważ tak go zwano, dostał rozkaz 
natychmiastowego wyruszenia w stronę 
klasztoru Monte Cassino. Miał on ogrom-
ne znaczenie, ponieważ zdobycie tej góry 
otwiera drogę do Rzymu. Znaczy to więc, 
że bitwa ta miała duże znaczenie dla lo-
sów wojny. Zostawiając swoje poranne 
obowiązki, przygotowali amunicję i pro-
wiant, następnie weszli do swych Sher-
manów [1] i ruszyli w drogę.

Pluton liczył siedem czołgów, a w każ-
dym z nich znajdowało się pięciu za-
łogantów: dowódca, celowniczy, kie-
rowca, ładowniczy oraz karabinier. 
Droga nie była krótka, a wysoka tem-
peratura nagrzewała czołg, przez co 
w środku było duszno i gorąco. Podczas 
jazdy jeden z Shermanów najechał na 
minę. W konsekwencji gąsienica zosta-
ła zniszczona. Załoga była przekonana, 
że są na celowniku niemieckich czoł-
gów znajdujących się w lesie obok. 
Na ich szczęście mylili się. Naprawa nie 
była skomplikowana, ale potrzebne były 
części zapasowe. Posiadali je, lecz na ma-
sce pojazdu. Wściekły pułkownik przypo-
minał wszystkim o rozkazie, który im po-
wierzono. Problem udało się rozwiązać. 
Naprawa trwała pół godziny – cenne pół 
godziny.

Dwa czołgi posiadały emblemat Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, modlącą się 
z głową skierowaną ku niebu. To właśnie 
jeden z nich najechał na minę.

Droga, którą wyznaczyło dowództwo, pro-

Tu i teraz wadziła jeden kilometr przez las. Pułkow-
nik był bardzo tym zmartwiony z powodu 
możliwości ukrywania się tam nieprzyja-
ciela, szczególnie że warunki były ku temu 
sprzyjające. Kiedy nadszedł moment, 
by wjechać do lasu, na twarzach żołnie-
rzy pojawiły się kwaśne miny. Ale nikt nie 
podważał autorytetu Pułkownika.Po prze-
jechaniu około czterystu metrów padł roz-
kaz – „Zatrzymać się!”.

Każdy był przygotowany na najgorsze. 
Dowódca pierwszego czołgu, śmiejąc się, 
stwierdził – „To sarna!” Wszystkim spadł 
kamień z serca. Wyjeżdżając z lasu ukazał 
się piękny widok na lekko zniszczony klasz-
tor na górze Monte Cassino. Reszta drogi 
minęła spokojnie. Pułkownik zadecydował 
– „Podjazd na górę wydaje się delikatnie 
stromy, lecz czołgi dadzą radę”.

Jechały więc blisko siebie, w odległości 
około dwóch metrów. Gdy pierwszy czołg 
już wjechał, gwałtownie się zatrzymał, 
chociaż nikt nie wiedział, co się stało. 
Nastała cisza, a po krótkiej chwili słychać 
było krzyk dowódcy z pierwszego czołgu 
– „Uwaga!” Następnie wycofał czołg gwał-
townie w tył. Za pierwszym pojazdem je-
chał Pułkownik „Franciszek”, który naka-
zał kierowcy zaparkować w bezpiecznym 
miejscu, następnie wysłał zwiadowcę, 
by zorientował się o co chodzi. To, co uj-
rzał, na zawsze pozostanie w jego pamię-
ci: tysiące Niemców i setki potężnych be-
stii na gąsienicach jadących w ich stronę. 

Po zameldowaniu się zwiadowcy, Pułkow-
nik gorzko przełknął ślinę, lecz zachował 
twarz poważną, a w jego oczach widać 
było strach, jakby ujrzał demona śmier-
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ci. Następnie nakazał opuścić wszystkim 
swoje czołgi oraz, zwołując dwusze-
reg, wypowiedział odezwę: „Nie wiem, 
czy przeżyjemy, lecz pamiętajcie, że krew 
przelana na tej ziemi, będzie krwią boha-
terów walczących za przyszłość waszych 
dzieci i ojczyzny!”.

Tę piękną chwilę zakłócił ostrzał po-
chodzący z podnóża góry. Rozkaz padł 
natychmiast, by wszyscy udali się do 
pojazdów. Każdy zastanawiał się, dlacze-
go dowództwo wysłało ich na tę rzeź, 
nie wiedzieli jednak, że są elementem 
układanki, która tworzy jedną wielką 
całość. Po dziesięciu minutach ostrzału 
nieprzyjaciela, ogień został zaprzestany. 

Pułkownik nakazał wyładowanie pro-
wiantu, wody i amunicji oraz koordyno-
wał prace nad maskowaniem czołgów. 
Organizację kryjówki powierzył swoje-
mu przyjacielowi o pseudonimie „Biały”. 
Był ceniony za swe zdolności strzeleckie. 
Aktywnych było pięć załóg czołgów, a sam 
Pułkownik myślał nad planem utrzymania 
przy życiu jak największej ilość ludzi. Sta-
rał się też wraz ze swoim żołnierzem na-
wiązać łączność z pozostałymi plutonami, 
niestety do tej pory nieskutecznie.

Zbliżał się zmrok. Nikt nie wiedział, jaki bę-
dzie następny krok Niemców. Dwóch star-
szych szeregowych obserwowało przeciw-
nika i starali się coś wywnioskować, lecz nie 

Patrioci
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zauważyli istotnej rzeczy. Dokładnie go-
dzinę temu wróg wysłał dwóch doświad-
czonych żołnierzy, by zbadali stan, ilość 
i narodowość naszego wojska. Ciche wy-
cofanie i wywnioskowanie dało Niemcom 
możliwość swobodnego ataku. Niemcy 
przystąpili do ofensywy. Polacy nie mieli 
czasu na modlitwę. Każdy wziął karabin 
w rękę i walczył do ostatniej kropli krwi. 

Pluton miał bardzo duże szczęście – dru-
ga strona góry była tak stroma, że Tygrysy 
nie były w stanie na nią wjechać. Każdy 
czuł respekt do przeciwnika. Shermany 
powoli zaczęły się wycofywać, by zająć 
lepszą pozycję do obrony. Wiadomo – je-
śli nie ma Tygrysów, to będą Panzerfausty 
[2]. Starszy kapral o pseudonimie „Orzeł” 
poinformował Pułkownika o zmianach 
na polu bitwy – „Zniszczono nam Sher-
mana, oni płonęli i krzyczeli o pomoc!” 
– powiedział z płaczem w oczach. Sytu-
acja pogarszała się coraz bardziej, a sam 
Pułkownik był przygotowany na śmierć. 
Głowę cały czas zaprzątały mu dwa py-
tania: czy przeżyję? Czy jeszcze zobaczę 
swoją rodzinę? Nagle radość zapanowała 
u wszystkich.

Podczas gdy Pułkownik rozmawiał 
z „Orłem”, drugi żołnierz nawiązał po-
łączenie z Arnoldem Keyes jadącym 
w Cromwellu [3]. Był on dowódcą wszyst-
kich brytyjskich plutonów. Powiedział, 
że razem z nim są inni sojusznicy, tacy 
jak Kanada, Stany Zjednoczone czy Nowa 
Zelandia. Dystans był długi do pokona-
nia, lecz sama informacja dała nadzieję 
na zwycięstwo. Obudziła się mobilizacja 
i duch walki w sercach naszych bohate-
rów.

Obrona była skuteczna, lecz wyczerpują-
ca. Niemcy posiadali przewagę liczebną, 
lecz Polacy mieli czołgi, które pomagały 
na każdym kroku. Czołgi pomagały, ale do 
czasu. Utrata kolejnego Shermana była 
ciosem o wielkim znaczeniu. Widok mar-
twych ludzi niszczył psychikę każdemu. 

Na niebie pojawiła się nadzieja! Dywi-
zjony alianckie przyleciały z odsieczą, 
a twarze Niemców zaczęły przesiąkać zło-
ścią i nienawiścią. Ginęli jak szczury bła-
gające o pomoc. Została ich tylko garstka, 
nie mieli szans, by przeżyć, ale doszło 
do starcia z bliskiego dystansu.

„Biały” szedł przed siebie jak burza, lecz 
w ostatnim momencie się zatrzymał. Pa-
trzył na rannego Niemca z litością, nie 
pociągnął za spust, nie potrafił. Przeciw-
nik wykorzystał to perfidnie, strzelając mu 
prosto w serce, które wypełnione było 
krwią patrioty.

Po zabiciu wszystkich wrogów, Pułkownik 
zobaczył zwłoki swojego przyjaciela. Upa-
dając na kolana zaczął szlochać, przeklina-
jąc tę ziemię. Zza widnokręgu ukazały się 
wojska krajów sojuszniczych. Pułkownik 
Franciszek, płacząc, krzyknął – „Krew na-
szych nie poszła na marne!”

Gdy wsparcie dotarło już na miejsce, 
Brytyjczycy zabierając rannych Polaków 
na noszach dziękowali za to, że byli gotowi 
poświęcić własne życie dla sprawy, którą 
im powierzono. Amerykanie w tym czasie 
opatrywali i tłumaczyli, dlaczego Polacy 
byli sami przeciw hordzie Niemców. Gdy-
by nie oni, przeciwnik zająłby klasztor, co 
oznaczałoby trudniejsze zajęcie góry. Kie-
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dy rozbito piechotę wroga, zostały jesz-
cze Tygrysy, największe zmartwienie sił 
alianckich. Na ich nieszczęście przeciwnik 
nie chciał się wycofywać.

Dowódca Brytyjczyków starał się wymyślić 
plan pokonania tych bestii. Podzielono się 
na dwie grupy: dywersyjną oraz strzelecką. 
Dywersanci mieli za zadanie stać na pra-
wej stronie góry i odwrócić uwagę nie-
mieckich dowódców, strzelcy w tym czasie 
mieli ostrzeliwać pozycje nieprzyjaciela. 

„Plan w rzeczywistości jest awykonalny” 
– powtarzał pułkownik „Franciszek”. Opo-
wiedział im o jednym z kilku starć z Tygry-
sami. „Ani Cromwell, ani Sherman nie są 
zdolne do przebicia tak grubego pancerza, 
jaki posiada ten potwór.” – odpowiedział 
stanowczym głosem, lecz Brytyjczyk nie 
słuchał doświadczonego Polaka. Pogrążo-
ny we własnym przekonaniu, szedł krnąbr-
nie w otchłań, z której nie ma wyjścia.

Kiedy miał zapaść decydujący rozkaz, 
jeden z walczących Polaków krzyknął: 
”Patrzcie! Amerykańskie bombowce!”.

Los bitwy był przesądzony. Przeciwnik zo-
stał zrównany z ziemią. Czuć było smród 
metalu i palonych zwłok. Nikt nie spodzie-
wał się takiego obrotu sprawy. Brytyjski 
dowódca bezlitośnie wydał rozkaz dobicia 
ogryzków, a wysoko postawionych ofice-
rów kazał zabrać do niewoli na brutalne 
przesłuchanie. Oficjalnie bitwa została 
wygrana!

Franciszek jednak nie świętował. Patrzył 
z pokorą na stosy ludzi strawionych przez 
bitwę. Spisywał też raport na temat śmier-

ci jego wiernych żołnierzy. Wyjął mały 
obrazek z kieszeni płaszcza, na którym 
widniał Pan Jezus powieszony na krzy-
żu i podnosząc głowę zaczął się modlić. 
Nie tylko za braci z wojska, lecz także za 
stronę przeciwną.

Niestety tę chwilę refleksji przerwał fran-
cuski oficer z rozkazem przyjścia do Bry-
tyjskiego dowódcy, który nie ukrywał zło-
ści. Donośnym głosem odparł: „Nie radzę 
się wychylać przed szereg Polaczku, bo 
źle się to dla ciebie skończy.” Czując nie-
nawiść skierowaną ku niemu odszedł bez 
słowa. Zabierając resztę plutonu, odje-
chali swymi lekko zniszczonymi czołgami 
do najbliższego miasta. Wiedząc, że nie 
usłyszy nawet słowa „dziękuję”, odparł: 
„pora zacząć życie od początku.”

Wjeżdżając dostrzegli grupę Kanadyjczy-
ków świętujących w barze. Ich szczęście 
poprawiło plutonowi nastrój. Zatrzymując 
się przy źródełku „Franciszek” wydał swój 
ostatni rozkaz – rozwiązanie plutonu. Po 
wielu miesiącach pobytu we Włoszech 
rozmyślano o powrocie do domu, lecz 
panował tam ustrój komunistyczny. Każ-
dy odczuwał smutek, ponieważ przekro-
czenie granicy Polski, o którą tak walczy-
li, oznaczało automatyczne zatrzymanie 
przez NKWD, a następnie rozstrzelanie. 
Posiadając parę groszy w płaszczu roz-
dzielili się. „Franciszek” z „Orłem” zostali 
na miejscu, lecz reszta chciała uciec jak 
najdalej. Jako jedyni mieli ochotę patrzeć 
na klasztor, który był tylko kilometr od 
miejsca rozdzielenia się plutonu.

Pracy szukali dwa dni, nie mając dachu 
nad głową. Pułkownik „Franciszek” został 
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barmanem, gdzie obsługiwał włoskich 
szeregowych i tutejszych mieszkańców, 
„Orzeł” zaś sprzedawał gazety w kiosku. 
Zarobki były fatalne, a głód doskwierał. 
Kiedy tutejsza ludność dowiedziała się 
o zasługach bohaterów, nie czekała i na-
tychmiastowo ruszyła z pomocą. Dostali 
nowe ubranie, mieszkanie i ciepły posiłek. 
Łzy same zalewały oczy. Patrząc przez pry-
zmat wojny zapomnieli o szczęściu. 

Po dłuższym czasie życie „Franciszka” 
się ustabilizowało. Uśmiech powrócił na 
twarz, a rany wyrządzone wojną zostały 
już tylko bliznami. Nie myśląc o przeszło-
ści, w tutejszym parku pułkownik poznał 

Włoszkę i po krótkiej rozmowie postano-
wił z nią spędzić resztę spokojnego życia.

Kacper Żełabowski, Bytom
Szkoła Podstawowa nr 51 
z oddziałami integracyjnymi
Nauczyciel: Robert Kunce

[1] Sherman - Czołg średni masowo pro-
dukowany przez Armię Amerykańską 
używany podczas II Wojny Światowej.

[2] Panzerfaust - Głowica o ładunku ku-
mulacyjnym używana przez Niemców 
przeciwko czołgom wroga.

[3] Cromwell - Czołg średni masowo pro-
dukowany przez armię Brytyjską uży-
wany podczas II Wojny Światowej.

Flaga - symbol patrioty Adriana Bończyk, Rybnik
zgłoszenie indywidualne
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Zdrowy styl życia, czyli bądź w formie
Zdrowy styl życia, czyli jaki? Pod słowem 
„styl” mam na myśli cały sposób spędza-
nia wolnego czasu i filozofię, jaka powin-
na nam przyświecać w życiu. Na zdrowy 
styl życia składają się głównie trzy czynni-
ki: odżywianie, aktywność fizyczna i pro-
filaktyka.

„Człowiek zdrowy czuje się mocny, pełen 
życia i siły. Smakuje mu jedzenie i picie, 
znosi wiatr i niepogodę, praca i nauka nie 
jest dla niego ciężarem, jest mu po pro-
stu dobrze”. Cytat pochodzi z Katechizmu 
Zdrowia Bernarda Christopha Fausta. 
Ta myśl jest kluczową tezą mojego arty-
kułu, w którym postaram się udowodnić, 
że tylko zdrowy styl życia może nam po-
móc osiągnąć sukces zarówno w szkole 
jak i w pracy. Posłużę się znaną senten-
cją łacińską „mens sana in corpore sano”, 
czyli w tłumaczeniu „w zdrowym ciele, 
zdrowy duch”.

Jak rozumieć sformułowanie „być w for-
mie”? Moim zdaniem forma to przydat-
ność życiowa, zdolność przystosowania 
się, stała gotowość do podejmowania 
działań. Chcemy być w formie, aby mieć 
chęć do życia, spędzić udany weekend 
czy wieczór, zarażając optymizmem 
swoich bliskich.

Mówiąc o zdrowym odżywianiu 
nie sposób pominąć piramidę ży-
wieniową, stanowiącą model 
idealnego odżywiania. Jest 
to najprostsze przedstawie-
nie kompleksowej idei ży-
wienia, której realizacja 

daje nam szansę na zdrowe i długie życie 
oraz na zachowanie sprawności intelektu-
alnej i fizycznej do późnych lat życia. Oczy-
wiście na pierwszym miejscu, tzw. pod-
stawą tej piramidy jest ruch, aktywność 
fizyczna, ale tym zagadnieniem zajmę się 
w dalszej części artykułu. Nasze ciało po-
trzebuje energii do nauki i pracy. Ważne 
jest, aby nasz codzienny jadłospis był jak 
najbardziej urozmaicony, co pozwoli nam 
ustrzec się niedoborów pokarmowych. 
Należy jeść rozsądnie. Powinniśmy się sta-
rać jeść pełne ziarno, obojętnie czy będzie 
to chleb pełnoziarnisty, niełuskany ryż, 
czy płatki owsiane. Pamiętajmy o co-
dziennym piciu szklanki pełnego mleka 
lub spożyciu produktów z mleka zakwa-
szonego. Należy się wystrzegać spożywa-
nia nadmiernych ilości białka zwierzęcego. 
Ryby, chudy ser, chude mięso spożywane 
z umiarem w zupełności wystarczą. Głów-
nymi składnikami naszego pożywienia są: 
węglowodany, białko, tłuszcze. Pamiętaj-
my, że całkowita rezygnacja z tłuszczów 
nie jest dobra dla naszego zdrowia. Sta-
nowią one składnik hormonów, są no-
śnikami witamin, stanowią surowiec do 
budowy ściany komórkowej, a więc także 

naszej skóry. Niezbędny w odżywianiu 
jest wielonienasycony kwas linoleno-

wy, który pochodzi przede wszyst-
kim z dobrych, tłocznych na zim-

no olejów. Z tłuszczów pochodzi 
40% energii.

Nieodzownym składnikiem 
naszego wyżywienia są 

także węglowodany. Wy-
stępują one w większo-
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ści produktów pochodzenia roślinnego. 
Zboża, owoce, warzywa, a także cukier są 
ich źródłem. Węglowodany w postaci cu-
kru przenikają do krwiobiegu i stanowią 
źródło energii dla mięśni. Bardzo ważnym 
składnikiem racjonalnego odżywiania 
jest białko. Jeden gram białka dostarcza 
tej samej ilości energii, co gram węglo-
wodanów. Białko nie jest nam jednak 
potrzebne jako źródło energii, lecz jako 
składnik enzymów, przeciwciał i substan-
cji nośnikowej materiału genetycznego. 
Jest niezbędne w ciągłym procesie odno-
wy komórek. Białka mogą być pochodze-
nia zwierzęcego lub roślinnego. Najwyż-
szą wartość biologiczną ma mieszanka 
złożona z jaj i ziemniaków. Korzystne są 
także mieszanki pszenicy z mlekiem czy 
warzyw strączkowych ze zbożem. Należy 

jednak pamiętać, że nadmierne spożycie 
białka niekorzystnie wpływa na pracę ne-
rek.

Niezbędne dla naszego organizmu są 
również sole mineralne. Składniki mi-
neralne stanowią budulec dla kości, zę-
bów, włosów i krwi. Pierwiastki, które 
we współczesnej diecie występują w zbyt 
małych ilościach, a które są szczególnie 
ważne dla zachowania zdrowia i urody, to 
wapń, magnez, żelazo, fluor i jod. Wapń 
stanowi składnik kości i zębów, zawierają 
go przede wszystkim produkty mleczne 
i pełnoziarniste. Magnez zapewnia wraz 
z wapnem przekazywanie bodźców, jego 
brak objawia się kurczami mięśni, mro-
wieniem stóp i rąk. Bogate w magnez 
są np. ziemniaki, banany i, tak jak w wy-

Bieganie to zdrowie Adriana Bończyk, Rybnik
zgłoszenie indywidualne
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padku wapnia, produkty zawierające peł-
ne ziarno. Żelazo stanowi składnik krwin-
ki czerwonej, która jest odpowiedzialna 
za transport tlenu do komórek. Jest ono 
najlepiej przyswajane z witaminą C, obec-
ną np. w sałatce z surowych warzyw lub 
owoców albo w soku. Żelazo występuje 
w mięsie, soi i ziarnach zbóż. Fluor na-
tomiast jest częścią składową kości oraz 
szkliwa zębów. Jego źródłem jest dla nas 
woda i herbata. Jod jest odpowiedzialny 
za hormon tarczycy. Występuje on w ry-
bach morskich i w wodzie. Zaopatrzenie 
organizmu w jod jest często niewystar-
czające, z tego powodu należy używać jo-
dowanej soli, spożywać raz lub dwa razy 
w tygodniu rybę morską lub inne owoce 
morza.

Pamiętajmy również, że bez witamin nasz 
organizm nie będzie funkcjonował prawi-
dłowo. Witamina A bierze udział w proce-
sach widzenia i regeneracji skóry. Należy 
więc jeść dużo żółtego sera, marchwi, 
brokułów i szpinaku, a także brzoskwiń, 

aby nasze oczy były zdrowe. Witamina D 
jest odpowiedzialna za harmonijną budo-
wę kości. Wystawiajmy buzię do słońca, 
ponieważ właśnie wtedy witamina ta jest 
wytwarzana w skórze. Zimą pijmy tran 
lub, jeżeli nie znosimy jego smaku, mo-
żemy stosować tran w granulkach. Wita-
mina E pośrednio odpowiada za zdrową, 
sprężystą skórę. Można ją znaleźć w peł-
nych ziarnach zbóż i orzechach. Witamina 
C wzmacnia nasz system odpornościowy. 
Bogatym jej źródłem są owoce cytruso-
we, jagody i świeże warzywa. Natomiast 
niedobór witaminy B1 prowadzi do zmę-
czenia, nerwowości i depresji. Dlatego 
też należy sięgać po kiełki, pełne ziarno 
czy wieprzowinę. Witamina B2 jest nie-
zbędna do prawidłowego rozwoju bio-
logicznego człowieka. Możemy się w nią 
zaopatrzyć pijąc mleko, jedząc sery, jajka 
i płatki owsiane. Witamina B6 działa po-
zytywnie na system nerwowy. Znajdziemy 
ją w mięsie, ziarnie, rybach (śledzie), soi 
i bananach. Witamina B12 bierze udział 
w procesie tworzenia krwi. Wegetarianie 

Wyjście z psem

Natalia Płomińska, Bytom
zgłoszenie indywidualne
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spożywają jej zwykle zbyt mało, ponie-
waż znajduje się ona tylko w produktach 
zwierzęcych, takich jak: mleko, sery, mię-
so, ryby. Kwas foliowy jest również bardzo 
ważny dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Wpływa na jakość naszej krwi. 
Zawarty jest w surówkach z warzyw oraz 
w sokach z owoców cytrusowych. Bioty-
na natomiast odpowiada za zdrowe włosy 
i skórę. Występuje w wątróbce i kiełkach. 
Kwas pantotenowy jest niezbędny dla za-
chowania zdrowej skóry. Występuje w se-
rach pleśniowych, brokułach, kalafiorach 
i grzybach.

Uważam, że słowa piosenki dla dzieci 
„Witaminki, witaminki dla chłopczyka 
i dziewczynki. Wszyscy mamy dziarskie 
minki, bo zjadamy witaminki” mogą być 
dla nas wskazówką, której przestrzeganie 
uchroni nas od wielu chorób związanych 
z niedoborem witamin. Należy jeszcze 
wspomnieć o podstawowym, niezbęd-
nym dla naszego życia produkcie, którym 
jest oczywiście woda. Nasze ciało skła-
da się z niej w około 60%. W zależno-
ści od temperatury powietrza i wysiłku 
fizycznego powinniśmy wypijać od 1,5 
do 3,5 litrów wody dziennie. 

Zdrowe odżywianie to jednak nie wszyst-
ko. Ważna jest również aktywność fizycz-
na. Należy więc podejmować działania, 
które pozwolą nam „być w formie”.

Przede wszystkim trzeba trenować, inne-
go rozwiązania nie ma. Siedząc w domu 
przed komputerem lub telewizorem 
i zajadając się niezdrowymi przekąskami 
na pewno nie doprowadzimy swojego 
organizmu do pełnej sprawności fizycz-

nej i intelektualnej. Wychowanie fizyczne 
należy do najdawniejszych form wycho-
wania. W społeczeństwach pierwotnych 
sprawność fizyczna była warunkiem prze-
trwania, zdobycia pożywienia, dlatego już 
od najmłodszych lat uprawianie sportu 
i ćwiczeń było bardzo ważnym elemen-
tem kształtowania dzieci. Wszystkie za-
bawy i ćwiczenia podnosiły sprawność, 
a różnego rodzaju zawody miały za cel 
przygotować dziecko do dorosłego życia. 
Większość zawodów i ćwiczeń w starożyt-
ności było związanych z działaniami mili-
tarnymi, które miały za cel ochronę swo-
jego terytorium lub zdobycie sąsiednich.

Zajmijmy się jednak czasami teraźniejszy-
mi. Oczywiście bycie w formie jest bar-
dzo istotną kwestią. Jak wspominałam na 
wstępie artykułu: „w zdrowym ciele zdro-
wy duch”. Istotne jest, aby wprowadzić 
równowagę w swoim życiu i w równym 
stopniu korzystać z rozrywek intelektual-
nych, ale nie zapominać o sferze fizycznej. 
Obecnie w naszym mieście powstają jak 
grzyby po deszczu kluby zajmujące się 
kulturą fizyczną. Można korzystać z bo-
gatej oferty umożliwiającej doskonalenie 
swojej formy. Dla nas –  uczniów – bardzo 
ważną rolę mogą spełniać sportowe zaję-
cia pozalekcyjne. Powinniśmy mieć sze-
roki wybór dyscyplin i nauczycieli, którzy 
potrafią w sposób fachowy i zachęcający 
prowadzić takie zajęcia. Jak mówi wybitny 
polski mówca i trener motywacyjny, Jacek 
Walkiewicz: „Żeby kogoś zapalić, samemu 
trzeba płonąć”.

Czas wolny ucznia to czas, który powinien 
być przeznaczyć na odpoczynek, rozrywkę 
i zaspokajanie osobistych zainteresowań. 

Wyjście z psem

Natalia Płomińska, Bytom
zgłoszenie indywidualne
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Niezastąpioną rolę w jego zagospodaro-
waniu odgrywają właśnie pozalekcyjne 
zajęcia sportowe. Sport dziecięcy i mło-
dzieżowy zawsze wiązał się ze szkołą. 
Wychowanie fizyczne jest nieodzowne 
w procesie rozwoju młodego człowieka. 
Sportowe zajęcia pozalekcyjne stanowią 
tzw. wentyl bezpieczeństwa zajmując 
czas, ucząc zdrowej rywalizacji i współpra-
cy z rówieśnikami.

Sformułowania „wentyl bezpieczeństwa” 
użyłam mając pełną świadomość zagro-
żeń wynikających z nieumiejętnego za-
gospodarowania czasu wolnego. Niestety 
wielu z moich rówieśników popada w złe 
towarzystwo, niszcząc swoje zdrowie róż-
nymi używkami, lekceważąc obowiązek 
szkolny i wychowawców. Bardzo często 
popadają w konflikt z prawem. 

oim zdaniem jedną z recept stano-
wią dobrze zorganizowane i prowa-
dzone w profesjonalny sposób spor-
towe zajęcia pozalekcyjne, które 
powinny przede wszystkim rozszerzać 
i uzupełniać lekcje wychowania fizycz-
nego, służyć poprawie ogólnego stanu 

zdrowia, podnosić wydolność i sprawność 
fizyczną oraz rozwijać zainteresowania 
i uzdolnienia sportowe uczniów. Waż-
ną kwestią w osiągnięciu dobrej formy 
fizycznej jest systematyczność. Musimy 
pamiętać, że tylko regularny trening może 
przynieść oczekiwane rezultaty. Zwykła 
poranna gimnastyka, codzienny spacer, 
jazda na rowerze, uczęszczanie na pływal-
nie lub inne formy aktywności stosowane 
systematycznie na pewno poprawią naszą 
kondycję. Najważniejszą rzeczą jest stwo-
rzenie tzw. planu działania, czyli zapla-
nowanie treningów. Bez planu po prostu 
zginiemy, a nasza sporadyczna aktywność 
nie da żadnego rezultatu.

Spróbuję podsunąć Wam taki tygodniowy 
plan:
Poniedziałek: poranna gimnastyka, 

a po przyjściu ze szkoły wyjście na ba-
sen z przyjaciółmi.

Wtorek: poranna gimnastyka i popołu-
dniowa przejażdżka rowerowa.

Środa: poranna gimnastyka oraz wieczor-
ny trening biegowy.

Czwartek: poranna gimnastyka i udział 
w zajęciach sportowych w pobliskiej 

Szklanka na mrozie

Jessica Sobczyk, Katowice
Szkoła Podstawowa nr 36
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siłowni.
Piątek: poranna gimnastyka, a po lek-

cjach w szkole wybranie się ze znajomy-
mi na trening piłki nożnej.

Sobota: poranna gimnastyka i południo-
wa wycieczka rowerowa z rodzicami.

Niedziela: poranna gimnastyka i długi 
spacer w ulubionym parku.

Przez często powtarzające się sformuło-
wanie „poranna gimnastyka” rozumiem 
ćwiczenia rozciągające mięśnie i rozgrze-
wające stawy. Z własnego doświadczenia 
mogę szczerze polecić poranne treningi 
typu kardio, czyli trening mający za zada-
nie poprawić wydolność naszego serca.

Poza zdrowym odżywianiem i aktywno-
ścią fizyczną ważna jest również profilak-
tyka, którą każda osoba dbająca o swoje 
zdrowie powinna stosować. Chociaż raz 
w roku powinniśmy wykonać badanie 
krwi, cukru i cholesterolu. Każdy młody 
człowiek nie może ignorować swojego 
złego samopoczucia lub innych dolegliwo-

ści. Należy jak najszybciej o zauważonym 
problemie poinformować rodziców lub 
opiekunów. Pamiętajmy, że wczesna dia-
gnoza, bardzo często ratuje życie.

Zachęcam wszystkich do dbania o swoje 
zdrowie i życie, ponieważ jak pisał nasz 
wybitny poeta Jan Kochanowski: „Szla-
chetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako 
smakujesz, aż się zepsujesz”.

Nina Ambroży, Częstochowa
Szkoła Podstawowa nr 7
Nauczyciel: Wioletta Gradek-Konieczna
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Współczesny patriotyzm
Większość z nas – Polaków – słyszała 
o wielkich naszych zwycięstwach, np. pod 
Grunwaldem czy Wiedniem lub kiedy 
powstańcy – mimo nikłych szans na uda-
ny zryw – walczyli z carskim okupantem, 
ginąc za wolną Polskę. Te wydarzenia były 
natchnieniem dla pisarzy tamtego okresu, 
np. Adama Mickiewicza czy Juliusza Sło-
wackiego. Dzisiaj patriotyzm nie polega 
na zbrojnej walce z wrogami, a na dbaniu 
o wspólne dobro, jakim jest nasz kraj.

Dobitnie przekonaliśmy się o tym w XVIII 
wieku, gdy krajem wstrząsały niepoko-
je spowodowane niezdecydowaniem 
szlachty, kiedy na przykład podczas ca-
łego okresu panowania Augusta III Sasa, 
na siedemnaście zwołanych Sejmów, 
wszystkie kończyły się krzykiem jednego 
ze zgromadzonych szlachciców: „Liberum 
Veto!”. W tym samym czasie w Austrii, 
Rosji i Prusach monarchie oświecone tych 
krajów stworzyły idealne warunki do roz-
woju gospodarczego i militarnego tych 
potęg. Jaki był wynik starcia tych dwóch 
ustrojów? Rozbiory Polski i zniknięcie na-
szego kraju z map świata na okres 123 lat. 
Dlatego uważam, że ustrój, w którym rzą-
dzi jednostka, jest skazany na ograniczony 
rozwój ze względu na niemożność kontro-
li przywódcy. Ale gdy owym wodzem jest 
człowiek mądry, tak jak np. Katarzyna II 
(w Rosji) czy Kazimierz III Wielki (w Pol-
sce), wtedy naród ma większe szanse 
przetrwania. Warto się jednak zastanowić 
nad znaczeniem słowa „naród”.

Naród jako kraj czy naród jako grupa 
etniczna? Jak mówi Wikipedia: „na-

ród – wspólnota o podłożu etnicznym, 
gospodarczym, politycznym, społecznym 
i kulturowym wytworzona w procesie 
dziejowym, przejawiająca się w świa-
domości swych członków[1]”. Roman 
Dmowski natomiast interpretuje pojęcie 
narodu tak: „Ojczyzna to przede wszyst-
kim naród, a potem państwo: bez narodu 
nie ma państwa.[2]” I trafna to wypowiedź, 
bo czy zrusyfikowany Polak będzie Rosja-
ninem czy Polakiem? Tylko w jego umy-
śle tkwi przekonanie, że jest Rosjaninem. 
Bo narodowość a poczucie przynależności 
narodowej to według mnie zupełnie inne 
rzeczy. Narodowość nawet nienarodzo-
nego dziecka jest przed jego urodzeniem 
już z góry określona, a przywiązanie na-
rodowe to tylko stan umysłu. Jako przy-
kład można wskazać wojnę koreańską, 
która ostatecznie rozdzieliła Koree na dwa 
państwa – Koreę Północną i Południową. 
Naród jest jeden – koreański, ale propa-
ganda rządów obu tych państw wmówi-
ła im, że jest inaczej, że obywatele KRLD 
są narodowości północnokoreańskiej, 
a obywatele Republiki Korei – narodo-
wości południowokoreańskiej. Naród da-
lej jest jeden, ale sytuacja geopolityczna 
zmusiła ludzi z obu tych państw do prze-
konania się do innej przynależności naro-
dowej. Nie można więc mówić o patrioty-
zmie mieszkańców tych państw, bo gdyby 
byli prawdziwymi patriotami, to stwo-
rzyliby państwo koreańskie, obejmujące 
swym zasięgiem cały półwysep.

Jednak czy jest on nam potrzebny?  
atriotyzm to poczucie miłości do Ojczyzny, 
to odpowiedzialność za swój naród, 
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to chęć pielęgnowania ojczystej kultury, 
historii i języka. W Polsce patriotyzm za-
czął się dynamicznie rozwijać po III rozbio-
rze Polski – przed nim, mówiąc szczerze, 
jednymi z nielicznego grona patriotów 
byli m.in. Tadeusz Rejtan czy Stanisław 
Staszic – większość z pozostałych posłów 
była skorumpowanymi szlachcicami, któ-
ra głosowała, jak tylko sobie Rosja zaży-
czyła. Była to zdrada Ojczyzny – a według 
mnie najgorszą hańbą jest właśnie zdrada 
własnego kraju, który zapewniał eduka-
cję, ochronę i opiekę zdrowotną. Potwier-
dzenie moich założeń znajduję u Dmytra 
Glukhovsky’ego, który mówi: „A Ojczyzna 
(...) jest jak kobieta. Kochasz inną, znaczy 
zdradzasz tę pierwszą.[3]”.

Lecz jest różnica między patriotyzmem 
a nacjonalizmem. Nacjonalizm głosi 
w dużej mierze wrogość do innych na-
rodów, a każdy nacjonalista uważa za 
największe dobro swój kraj i swoją Oj-
czyznę. Głosi on również konsolidację 
wszystkich grup społecznych w celu 
zabezpieczenia państwa od środka. 
„Być nacjonalistą znaczy walczyć o koniecz-
ności swego narodu wszystkimi środkami, 

jakie stoją do dyspozycji.[4]”. Jeśli więc 
ot tak zacznę uważać, że np. Litwa zagra-
ża mojej państwowości, to „wszystkimi 
środkami” mogę się „obronić”? Czyli bez 
konsekwencji mogę ją najechać i uznać, 
że „wypełniłem konieczność” swego na-
rodu, ponieważ wykonałem prewencyjne 
uderzenie? Te problemy stawiają nacjo-
nalizm w niekorzystnej sytuacji: po pierw-
sze jego skrajność zniechęca, po drugie 
styl rządzenia jest głęboko autorytarny, 
co już przecież w zdemokratyzowanej Eu-
ropie ludziom się po prostu nie podoba, 
a po trzecie w relacjach międzynarodo-
wych trudno jest dogadać się z rządem 
nacjonalistycznym. W Polsce na pewno 
najznamienitszym przedstawicielem na-
cjonalizmu był Roman Dmowski – obok 
Piłsudskiego twórca Niepodległej, uczest-
nik konferencji w Wersalu, a następnie 
założyciel Obozu Narodowo-Radykalnego. 

Jednak wróćmy do patriotyzmu. Kiedyś 
bycie patriotą polegało na chwyceniu 
za szablę i walce o Ojczyznę. Dziś owa wal-
ka też jest ważna, ale Polska od II Wojny 
Światowej nie musiała bronić swojego 
kraju przed innymi. Jakie więc obecnie 
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Patriotyzm lokalny charakteryzuje się 
szczególnym przywiązaniem do krainy 
etnograficznej, z której się pochodzi. 
Na swój region patrzy się pod innym ką-
tem. Ale nie można tu mówić o narodo-
wości. Dobrym przykładem tego odła-
mu jest chęć uzyskania autonomii przez 
Ślązaków. Śląsk, który przez wiele lat był 
pod wpływami kultury polskiej, czeskiej 
i niemieckiej wykształcił swoją tożsamość 
i usposobienie. To tu, jako pierwszej dziel-
nicy kraju, doszła rewolucja przemysłowa 
na szeroką skalę, przez co region ten ma 
swój robotniczy charakter. Śląsk ma wła-
sną gwarę, którą posługują się przecież 
nie tylko starsi ludzie. Wiele słów przeszło 
do języka polskiego, którym się posługu-
ją Ślązacy (np. zdecydowana większość 
mieszkańców tego regionu na śmietnik 
mówi „hasiok”). Dla Ślązaka są te słowa 
zrozumiałe, ale już dla Krakowianina nie. 

Ale ta kraina nie chce niepodległości – 
przez dziesięciolecia chciała powrócić do 
Polski i nie zamierza się z nią rozstawać. 

Kochamy, co nasze
i co nas otacza

Sandra Rapacewicz, Bytom
zgłoszenie indywidualne

formy przybiera patriotyzm? Można 
wskazać trzy – gospodarczą, narodową 
oraz lokalną.

Patriotyzm gospodarczy swoje początki 
bierze z okresu między porażką powsta-
nia styczniowego a początkiem XX wie-
ku. Wtedy najmocniejsze były tendencje 
antyniepodległościowe. Zakładał on pro-
mowanie ojczystej gospodarki poprzez 
wspieranie produktów z Polski i wytężoną 
pracę na rzecz rozwoju państwa. Formą 
tego patriotyzmu jest również zakładanie 
własnych przedsiębiorstw oraz inwesto-
wanie w rodzime projekty.

Patriotyzm narodowy jest natomiast naj-
bardziej znanym odłamem patriotyzmu. 
Zakłada przywiązanie do swojego pań-
stwa, a gdy naród jest ubezpaństwowio-
ny – to do narodu znajdującego się pod 
butem innego. Często w tym przypadku 
mamy również do czynienia z patrio-
tyzmem gospodarczym. Jego przykła-
dem będzie niewątpliwie „nacjonalizm 
kosowski”, gdzie przez lata obywatele 
Serbii zamieszkujący Kosowo czuli się 
trochę Serbami, ale jednak innymi, 
niż ci np. z Belgradu. Ogłosili niepodle-
głość i starają się być niepodlegli. Jednak 
ten temat jest ściśle powiązany z ostatnim 
rodzajem patriotyzmu, czyli regionalnego, 
lokalnego. Bo pytanie jest takie: gdzie leży 

granica mię-
dzy tymi odła-
mami? Gdzie 
leży granica 
między chęcią 
niepodległości 
a autonomii?

NMP

Sandra Rapacewicz, Bytom
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Lecz inne krainy, w innych częściach Eu-
ropy, chcą. Takim przykładem będzie 
Katalonia, w której tendencje niepodle-
głościowe są już obecne od czasów dykta-
tury gen. Francisco Franco. Katalończycy 
wytworzyli odrębność kulturową wzglę-
dem Hiszpanii już w XVIII wieku. Ów re-
gion od zawsze miał do czynienia nie tylko 
z napływem tradycji hiszpańskich, ale też 
francuskich i włoskich. Z tej mieszani-
ny właśnie wytworzyli się Katalończycy. 
Zresztą już współtworzyli własne pań-
stwo – Królestwo Aragonu – jednak wtedy 
sytuacja geopolityczna zmuszała ich do 
unii z Kastylią. Sytuacja analogiczna do 
unii polsko-litewskiej. Tylko Litwini nigdy 
nie stanęli do walki przeciwko Polakom, 
a Katalończycy tak. W roku 1700 umiera 
Karol II i rozpoczyna się wojna sukcesyj-
na. Katalonia, Walencja, Holandia, Anglia 
i Austria stają po stronie Karola Austriac-
kiego. Kastylia i Francja popierają Filipa V 
z dynastii Burbonów. Gdy Karol obejmuje 
tron Austrii po śmierci cesarza, Holan-
dia i Anglia wycofują się z wojny. Katalo-
nia została zdradzona przez sojuszników. 
11 września 1714 roku, po dwuletnim ob-
lężeniu Barcelony, wojska Filipa V dokonu-

ją egzekucji przywódców rewolty. Zgodnie 
z wydanym wówczas dekretem zlikwido-
wana zostaje konstytucja katalońska, 
zamknięty zostaje Uniwersytet w Barcelo-
nie, zaś Katalończykom zakazane zostają 
studia za granicą. A gdy Katalonia zostaje 
zajęta przez wojska Napoleona, Barcelo-
na wręcz wpada w euforię – w 1810 ce-
sarz Francuzów wydaje dekret, zgodnie 
z którym Katalonia, Aragonia, Biskaja i Na-
warra zostają odłączone od korony hisz-
pańskiej. W Katalonii powstaje rząd pod 
patronatem Francji, język Kataloński zo-
staje ogłoszony językiem oficjalnym (wraz 
z francuskim) i zostają wywieszone flagi 
Katalonii. Stan ten nie utrzymał się długo 
– wraz z porażką Napoleona przegrywa 
też Katalonia. Jednak należy tutaj zadać 
pytanie: czy jednostronne ogłoszenie nie-
podległości jest wiążące? 

Z całą pewnością nie musiałbym zada-
wać tego pytania, gdyby nie przypadek 
kosowski. Do 2008 roku kraj, który chciał 
uzyskać niepodległość, musiał uzyskać ja-
kiegoś typu pozwolenie czy miał podpisać 
traktaty, gdzie udział brały obie strony 
– kraj, który chce uzyskać suwerenność 

Kochamy, co nasze
i co nas otacza

Sandra Rapacewicz, Bytom
zgłoszenie indywidualne
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i jego poprzedni „właściciel”. Od czasu 
ogłoszenia „jednostronnej” niezależności 
przez Kosowo moda ta zaczęła być coraz 
bardziej popularna. Po Kosowie takie de-
klaracje ogłosiły Abchazja, Osetia Połu-
dniowa, Krym oraz Doniecka i Ługańska 
Republika Ludowa. Ta tendencja może 
w niedalekiej przyszłości dotyczyć również 
np. Katalonii, Kraju Basków oraz Górskie-
go Karabachu. Dlatego uważam, że Kata-
lonia może powtórzyć rozdział kosowski 
– będzie wpół uznawana, co przyhamuje 
jej rozwój gospodarczy i spowoduje izola-
cję względem innych gospodarek. Kosowo 
uznały m.in. Stany Zjednoczone czy Fran-
cja, ale nie uzyskało poparcia od Rosji, 
Serbii czy Hiszpanii – krajów rozwiniętych 
gospodarczo (może nie licząc Serbii).

Podsumowując tę pracę, chciałbym za-
cytować Jana Pawła II: „Naród ginie, gdy 
znieprawia swojego ducha, naród rośnie, 
gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza 
i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają 
zniszczyć[5]”. Te słowa tłumaczą wszyst-
kie aspekty omawiane w tym artykule. 
Gdy naród nie chce istnieć i nie pielęgnuje 

swojej kultury, języka i tradycji, to jest ska-
zany na pożarcie, gdy dba o siebie i chce 
żyć – rozwija się i zwiększa swoje szanse 
na przetrwanie, inaczej umrze, zginie 
w odmętach historii. A jak tylko znajdzie 
się w tym narodzie jednostka mądra, któ-
ra poprowadzi go do zwycięstwa, będzie 
w chwale zaspokajał potrzeby swoich 
obywateli. 

Piotr Dyja, Katowice
zgłoszenie indywidualne
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Zadbaj o ziemię
Ekologia jest bardzo ważna w życiu każ-
dego człowieka. Każdy z nas powinien 
dbać o środowisko. Jeśli nie będziemy se-
gregować odpadów i wykonywać innych 
czynności związanych z ekologią możemy 
poważnie zanieczyścić naszą planetę i do-
prowadzić ją do takiego stanu, że nie bę-
dzie mogło na niej istnieć życie. Nasuwa 
się więc pytanie, czy ludzkość przetrwa? 
Czy konieczna będzie podróż na inną pla-
netę, np. na Marsa? A może w niedalekiej 
przyszłości technologia rozwinie się aż do 
takiego stopnia, że będzie możliwa po-
dróż na planetę ziemiopodobną znajdu-
jącą poza naszym Układem Słonecznym? 
Czytając ten artykuł dowiesz się m.in. 
jak dbać o środowisko naturalne oraz jak 
zapobiegać różnego typu zanieczyszcze-
niom środowiska. 

Podstawową czynnością związaną z eko-
logią jest recykling. Polega na powtórnym 
wykorzystaniu pozyskanych odpadów, 
które ulegają przetworzeniu, a z uzyska-
nego w ten sposób materiału powsta-
je nowy produkt. Recykling pozwala na 
zmniejszenie korzystania ze złóż natural-
nych oraz ograniczenie ilości odpadów. 
Podstawową zasadą jest maksymalne wy-
korzystanie dostępnych odpadów przy jak 
najmniejszym nakładzie energetycznym 
i surowcowym. Za logo recyklingu przyję-
to trzy strzałki obrazujące przepływ prze-
twarzanych odpadów.

Recykling 
Największą część pozyskiwanych do 
recyklingu odpadów stanowią śmieci 
z gospodarstw domowych. Mieszkańcy 

– w celu uzyskania niższej ceny za wywóz 
nieczystości – mogą się zobowiązać do 
ich segregacji. Na osiedlach ustawiane 
są oznakowane odpowiednimi kolorami 
kontenery, a w przypadku domków jedno-
rodzinnych często zdarzają się oznakowa-
ne worki, które w odpowiednim terminie 
wystawiane są przed posesję.

Odpady dzielone są na 4 podstawowe gru-
py: papier – kontener lub worki w kolorze 
niebieskim, plastik – kontener lub worki 
w kolorze żółtym, szkło – kontener lub 
worki w kolorze zielonym (szkło kolo-
rowe) lub białym (szkło białe), metale 
– kontener lub worki w kolorze czerwo-
nym lub pomarańczowym. Dodatkowo 
na osiedlach domków jednorodzinnych 
dostarczane są do każdej posesji małe 
kontenery lub worki w kolorze brązowym, 
które przeznaczone są na odpady biode-
gradowalne (resztki żywności, chwasty, 
trawa i inne odpady z ogrodów). Jeśli zaś 
nie ma osobnych pojemników na metale, 
należy wyrzucać je razem z plastikami. 
Dodatkowo z reguły pojawia się także 
jeden pojemnik na szkło. Szczegółowy 
wykaz rzeczy, które możemy wrzucać 
do każdego z kontenerów znajdziemy 
na plakatach, które można pobrać z Inter-
netu lub uzyskać w zakładzie oczyszczania 
miasta.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile czasu 
trwa rozkładanie się np. plastikowej bu-
telki? Trwa aż 1000 lat! Najkrócej, czyli 
dwa tygodnie, trwa rozkładanie się ręcz-
nika papierowego. A najdłużej – milion 
lat – trwa rozkładanie się słoika. Śmie-
ci z naszych domów lądują na wysy-
piskach, gdzie leżą do czasu rozkładu. 
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Dlatego recykling jest tak ważny. Zamiast 
jednorazowo wykorzystać dany materiał, 
recykling umożliwia jego powtórne wyko-
rzystanie.

Na jednym z portali został przeprowadzo-
ny wywiad, w którym trzeba było odpo-
wiedzieć na dwa następujące pytania: 
„Czy segregujesz śmieci?” i „Czy Twoim 
zdaniem recykling jest ważny i dlacze-
go?”. Na te pytania odpowiedziały dwie 
osoby. Pierwsza osoba wypowiedziała 
się następująco: „Nie segreguję śmieci, 
ponieważ nie mam takowej możliwo-
ści. Moim zdaniem recykling jest ważny, 
gdyż dzięki niemu dbamy o środowisko”. 
Natomiast druga osoba wypowiedziała 
się w taki sposób: „Tak, segreguję śmieci. 
Recykling jest ważny, ale wiele ludzi się 

do niego nie przykłada. Przykre jest to,że 
ludzie dbają tylko o siebie samych, bo kie-
dyś tej natury może przecież zabraknąć.”.

Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenia powietrza są główny-
mi przyczynami globalnych zagrożeń 
środowiska. Zanieczyszczone powietrze 
to takie, które składa się z substancji ga-
zowych, stałych i ciekłych, znajdujących 
się w powietrzu w większych ilościach, 
niż ich średnia zawartość. Wpływa ono 
szkodliwie na zdrowie człowieka, roślin 
i zwierząt, a także na inne elementy śro-
dowiska.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń są: 
uprzemysłowienie i wzrost liczby lud-
ności, przemysł energetyczny, przemysł 

Próbuję bronić się sama - Ziemia
II miejsce w etapie fotograficznym

Wiktor Pajączkowski, Sosnowiec
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Gimnazjalnymi
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transportowy oraz źródła naturalne, któ-
re są największym źródłem zanieczysz-
czeń powietrza. Źródłami zanieczyszczeń 
powietrza są między innymi: chemiczna 
konserwacja paliw, wydobycie i transport 
surowców, przemysł chemiczny, prze-
mysł rafineryjny, przemysł metalurgiczny, 
cementowanie, składowiska surowców 
i odpadów, motoryzacja. Natomiast natu-
ralnymi źródłami zanieczyszczeń powie-
trza są wybuchy wulkanów, wietrzenie 
chemiczne skał, pożary lasów i stepów, 
procesy biologiczne, wyładowania atmos-
feryczne, pył kosmiczny.

Zanieczyszczenia powietrza wchłaniane są 
przez ludzi głównie podczas oddychania. 
Przyczyniają się do powstawania schorzeń 
układu oddechowego, a także zaburzeń 
reprodukcji i alergii.

Jeden lot przez Atlantyk pochłania 60 tys. 
litrów paliwa, czyli więcej niż przeciętny 
kierowca zużyje przez 50 lat. Co roku sa-
moloty pasażerskie wyrzucają z dysz silni-
ków odrzutowych około 140 ton dwutlen-
ku węgla i 750 kilogramów tlenków azotu. 
Związki te niszczą ochronną warstwę ozo-
nową, a smugi kondensacyjne zostawiane 
na niebie sprzyjają powstawaniu chmur, 
które niczym ekrany odbijają energię 
cieplną emitowaną z Ziemi i zatrzymują ją 
w atmosferze (efekt cieplarniany). Zanie-
czyszczenia, które dostają się do atmosfe-
ry na wysokości ok. 10 km, gdzie latają od-
rzutowce, pozostają w powietrzu sto razy 
dłużej niż emitowane przy powierzchni 
ziemi. Ocenia się, że samoloty pasażerskie 
zanieczyszczają atmosferę cztery razy bar-
dziej niż kominy stojące na ziemi.

Skutki zanieczyszczeń powietrza to wy-
stępowanie kwaśnych deszczy (opadów 
atmosferycznych zawierających: kwas 
siarkowy, powstały w atmosferze zanie-
czyszczonej tlenkami siarki ze spalania 
zasiarczonego węgla, kwas azotowy, 
powstały z tlenków azotu), które przy-
czyniają się do zwiększenia śmiertelno-
ści niemowląt i osłabienia płuc, smog 
(zanieczyszczone powietrze zawierające 
duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, 
których źródłem jest głównie motoryzacja 
i przemysł), odory (niepożądane zapachy), 
dziura ozonowa (spadek zawartości ozonu 
na wysokości 15–20 km głównie w obsza-
rze bieguna południowego, obserwowa-
ny od końca lat 80), efekt cieplarniany 
(zjawisko zachodzące w atmosferze pla-
nety powodujące wzrost temperatury 
planety, w tym i Ziemi).

Jak zmniejszyć zanieczyszczenie powie-
trza? Jest to możliwe dzięki modernizacji 
zakładów przemysłowych i stosowaniu 
mniej szkodliwych dla środowiska tech-
nologii, ograniczeniu strat energii w prze-
myśle i budynkach mieszkalnych, stosując 
mierniki energii, ocieplenie budynków, 
likwidacji małych kotłowni opalanych 
węglem i indywidualnych palenisk domo-
wych, ograniczaniu ilości dwutlenku wę-
gla emitowanego do atmosfery poprzez 
poszukiwanie innych źródeł energii takich 
jak energia wodna, wiatrowa i słoneczna, 
eliminowaniu ciężkiego transportu w mia-
stach, ograniczaniu ruchu samochodowe-
go i przestawanie komunikacji na pojazdy 
elektryczne, stosowaniu w samochodach 
benzyny bezołowiowej, filtrów oczyszcza-
jących gazy spalinowe (katalizatorów), 
tworzeniu stref dla pieszych w centrach 
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miast i osiedli, korzystanie z miejskiej ko-
munikacji lub roweru.

Na jednym z portali został przeprowa-
dzony wywiad, w którym trzeba było 
odpowiedzieć na następujące pytania: 
„Czy Twój budynek mieszkalny/dom jed-
norodzinny jest ocieplony?”, „Czy stosu-
jesz mierniki energii elektrycznej?”, „Jeśli 
mieszkasz w domu jednorodzinnym, pa-
lisz w piecu czy posiadasz centralne ogrze-
wanie? Jeśli palisz w piecu to czym?”, 
„Jeśli jeździsz samochodem, stosujesz 
benzynę bezołowiową i filtry oczyszczają-
ce gazy spalinowe (katalizatory), a może 
jeździsz samochodem elektrycznym, 
rowerem lub korzystasz z komunikacji 
miejskiej?” i „Czy korzystasz z odnawial-
nych źródeł energii (energii słonecznej, 
wiatrowej i wodnej)?”. Na wymienione 
wcześniej pytania odpowiedział jeden 
z użytkowników tego portalu.

Wypowiedź tego użytkownika brzmiała 
następująco: „Mój budynek nie jest ocie-
plony. Stosujemy mierniki energii elek-
trycznej. Korzystam z baterii słonecznej. 
Mieszkam w kamienicy, palę w piecu wę-
glem kamiennym. Korzystam z komunika-
cji miejskiej.”.

Zanieczyszczenia gleby
Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są 
wszelkie związki chemiczne i pierwiast-
ki promieniotwórcze, a także mikroor-
ganizmy, które występują w glebach 
w zwiększonych ilościach. Pochodzą m.in. 
ze stałych i ciekłych odpadów przemy-
słowych i komunalnych, gazów i pyłów 
emitowanych z zakładów przemysłowych 
(chemicznych, petrochemicznych, cemen-

towni, hut, elektrowni itp.), gazów wyde-
chowych silników spalinowych oraz z sub-
stancji stosowanych w rolnictwie (nawozy 
sztuczne, środki ochrony roślin).

Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod 
względem chemicznym, fizycznym i bio-
logicznym. Obniżają jej urodzajność, czyli 
powodują zmniejszenie plonów i obniże-
nie ich jakości, zakłócają przebieg wege-
tacji roślin, niszczą walory ekologiczne 
i estetyczne szaty roślinnej, a także mogą 
powodować korozję fundamentów bu-
dynków i konstrukcji inżynierskich, 
np. rurociągów.

Zanieczyszczenia gleby można zmniej-
szyć dzięki prawidłowym zabiegom rol-
niczym, stosowaniu odpowiednich pło-
dozmianów, właściwemu rozmieszczeniu 
użytków rolnych i leśnych, wapnowaniu 
gleb zakwaszonych, przeciwdziałaniu ero-
zji, odnowie terenów zdewastowanych, 
wykorzystywaniu mineralnych surowców 
odpadowych pojawiających się przy wy-
dobywaniu różnego rodzaju minerałów, 
zagospodarowaniu odpadów komunal-
nych przez ich utylizacje i kompostowanie 
oraz oczyszczanie ścieków, racjonalnemu 
użytkowaniu gleb i ich ochronie przed za-
nieczyszczeniami.

Zanieczyszczenia gleb mogą ulegać de-
pozycji do środowiska wodnego na sku-
tek wymywania szkodliwych substancji. 
Powodują tym samym zanieczyszczenie 
wód.

Czynnikami degradującymi i dewastu-
jącymi glebę są zjawiska naturalne – za-
chodzące bez udziału człowieka (trzę-
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sienia ziemi, erozja, susza, pożary) oraz 
zjawiska antropogeniczne – powodowane 
działalnością człowieka. Erozja gleby jest 
procesem rozmywania lub rozwiewania 
powierzchniowej warstwy gleby i może 
być spowodowana m.in. wycinaniem 
i wypalaniem lasów, intensywnym wy-
pasem zwierząt, nieprawidłową uprawą 
ziemi. Nadmierne wylesianie, prowadze-
nie intensywnej gospodarki rolnej i eks-
ploatacja wód może prowadzić również 
do efektu stepowienia gleb.

Zanieczyszczenia wody
Zanieczyszczenia wód to niekorzystne 
zmiany właściwości fizycznych, chemicz-

nych i bakteriologicznych wody, spowo-
dowane wprowadzaniem w nadmiarze 
substancji nieorganicznych (stałych, płyn-
nych, gazowych), organicznych, radioak-
tywnych czy wreszcie ciepła, które ograni-
czają lub uniemożliwiają wykorzystywanie 
wody do picia i celów gospodarczych.

Zanieczyszczenie wód jest spowodowane 
głównie substancjami chemicznymi, bak-
teriami i innymi mikroorganizmami, obec-
nymi w wodach naturalnych w zwiększonej 
ilości. Substancje chemiczne, organiczne 
i nieorganiczne (mineralne) występują 
w postaci roztworów, roztworów koloidal-
nych i zawiesin. Skład chemiczny zanie-

Plastik nie śnieg - szybko nie znika Łukasz Sołtys, Łaziska Górne
Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
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czyszczeń jest kształtowany czynnikami 
naturalnymi, np. rozkładaniem substancji 
z gleb i skał, rozwojem i obumieraniem or-
ganizmów wodnych oraz czynnikami an-
tropogenicznymi. Do najczęściej występu-
jących antropogenicznych zanieczyszczeń 
wód powierzchniowych należą pestycy-
dy, substancje powierzchniowo czynne, 
węglowodory ropopochodne, fenole, 
chlorowe pochodne bifenylu oraz metale 
ciężkie: ołów (Pb), miedź (Cu), chrom (Cr), 
kadm (Cd), rtęć (Hg) i cynk (Zn), a także 
wody podgrzane (zanieczyszczenie ter-
miczne), które są szczególnie niebezpiecz-
ne dla wód powierzchniowych o małym 
przepływie lub wód stojących. Większość 
antropogenicznych zanieczyszczeń wód 

działa toksycznie na organizmy wodne. 
Zanieczyszczenia bardzo trwałe w środo-
wisku wodnym i bardzo trudno ulegające 
chemicznym i biochemicznym procesom 
nazywa się substancjami refrakcyjnymi.

Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód 
razem ze ściekami. Innymi źródłami za-
nieczyszczeń wód są transport wodny 
i lądowy, stosowanie pestycydów i nawo-
zów sztucznych oraz odpady komunalne 
i przemysłowe. Wody ulegają zanieczysz-
czeniu także w wyniku eutrofizacji. Obieg 
wody w przyrodzie został zakłócony przez 
człowieka – wycinanie lasów, monokul-
turę rolnictwa, niewłaściwe i nadmierne 
zabiegi rolnicze, urbanizację.

Jakie metody oczyszczania stosuje się 
w oczyszczalniach ścieków? Mechaniczne 
stosują grube sita i kraty, które zatrzymują 
odpady stałe, chemiczne polegają na utle-
nianiu i zobojętnianiu ścieków przy użyciu 
różnych związków chemicznych (w zależ-
ności od rodzaju ścieku) lub na usuwaniu 
metali ciężkich w postaci trudno rozpusz-
czalnych osadów, biologiczne wprowa-
dzają zespoły bakterii, pierwotniaków 
i grzybów, które rozmnażając się przy sta-
łym dostępie tlenu, rozkładają substancje 
organiczne do substancji nieorganicznych, 
takich jak tlenek węgla (IV), woda, azota-
ny i fosforany.

Plotki ploteczki

Katarzyna Muc, Bytom
zgłoszenie indywidualne
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Smog w Polsce
Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) 33 z 50 miast w Unii Europejskiej 
o największym stężeniu pyłu PM2.5 znaj-
duje się w Polsce. Najbardziej zanieczysz-
czonymi miastami w Polsce są kolejno: 
Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Ślą-
ski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Godów, 
Kraków, Skawina i Nowy Sącz. Po zamon-
towaniu monitoringu zapylenia miast, 
do najbardziej zanieczyszczonych zaliczają 
się także Gliwice oraz Zabrze. W większo-
ści tych miejscowości smog powodowany 
jest tzw. niską emisją (znaczne nagroma-
dzenie emitorów o wysokości do 40 me-
trów nad poziom gruntu, w miejscach 
o dużej gęstości zabudowy, na małej 
powierzchni). Smog w Polsce występu-
je więc głównie w sezonie grzewczym 
(wrzesień–kwiecień).

W styczniu 2017 w południowej Polsce 
wystąpiło rekordowo wysokie zanieczysz-
czenie powietrza. Normy pyłów PM10 
i PM2,5 zostały przekroczone nawet 
o ponad 3000%. Według Głównego In-
spektora Sanitarnego poziomy alarmowe 
(300 mikrogramów na metr sześcienny, 
kiedy to samorządy powinny podjąć spe-
cjalne doraźne działania) przekroczone 
zostały w Radomsku, Rybniku, Żywcu, 
Zabrzu, Częstochowie i Wodzisławiu Ślą-
skim. Z kolei w Warszawie stężenie pyłu 
PM 10 przekroczyło 200 mikrogramów 
na metr sześcienny.

Kraków doczekał się swojej ustawy anty-
smogowej (w całej Małopolsce obowiązu-
je od lipca 2017r.), dzięki czemu problemy 
ze smogiem powinny przestać doskwie-
rać mieszkańcom. W uchwale antysmo-

gowej nie ma zakazu używania węgla. 
Od 1 lipca tego roku zabronione będzie 
jednak korzystanie z paliw niskiej jakości, 
m.in. mułów i drewna o wilgotności po-
wyżej 20 proc. Nowo instalowane kotły 
i kominki będą musiały spełniać wymaga-
nia ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł 
– zwłaszcza podczas pracy na niepełnej 
mocy – nie może emitować więcej niż 
40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza 
również emisję toksycznych tlenków azo-
tu. Od 2020 r. kotły, które nie spełniają 
norm ekoprojektu, nie będą dostępne 
w sprzedaży na terenie UE.

Siła i energia fal
Kto kąpał się w morzu wie, że fale potrafią 
uderzać z ogromną siłą. Naukowcy z ame-
rykańskiego Instytutu Badań nad Energią 
Elektryczną (EPR) oceniają, że energia za-
warta w falach bijących w wybrzeża USA 
mogłaby zaspokoić 7% zapotrzebowania 
kraju na prąd. W oceanach kryje się naj-
więcej mocy ze wszystkich naturalnych 
źródeł energii. Do tego łatwo ją zloka-
lizować, a co istotniejsze, jest ona stała 
– nie zanika, jak ma to miejsce w przypad-
ku energii promieni słonecznych i wiatru. 
Niestety, jej efektywne wykorzystanie, 
wciąż sprawia duże trudności. Jednak, 
w świetle ostatnich osiągnięć w tej dzie-
dzinie, przyszłość energetyki morskiej 
rysuje się obiecująco. Gdyby umiejętnie 
wykorzystać siłę prądów morskich, moż-
na by rozwiązać wiele energetycznych 
problemów świata. Jednak prądy morskie 
mają fundamentalne znaczenie dla klima-
tu. Według wielu specjalistów nawet nie-
znaczne „uszczuplenie” ich energii, mo-
głoby być fatalne w skutkach, prowadząc 
do nieobliczalnych zmian klimatycznych, 
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a tym samym do ekologicznej katastrofy 
i prawdopodobnie do zagłady milionów 
ludzi. W tej sytuacji lepiej, żeby prądy 
morskie pozostały nietknięte. O wiele 
bezpieczniej jest czerpać energię z pły-
wów i fal. Obydwa zjawiska są nieporów-
nywalnie lepiej poznane.

Energia z kosmosu
Kosmos bez przerwy ostrzeliwuje nas 
cząstkami o energii tak wielkiej, że nie da 
się jej osiągnąć w najpotężniejszych akce-
leratorach. Promienie kosmiczne, które 
dały początek pękom atmosferycznym, 
miały energię około 1000 TeV. Jednak re-
kordowe były te, które 15 listopada 1991 
roku wtargnęły do naszej atmosfery. Mia-
ły one energię 300 mln TeV. W ciągu 17 lat 
zarejestrowano ich kilkadziesiąt tysięcy, 
w tym kilkadziesiąt o energii przekracza-
jącej 50 mln TeV. Energia dostępna z ko-
smosu ma niewyobrażalną moc. Problem 
przed nauką pozostaje stale ten sam. 
Należy znaleźć sposób na jej przechwyce-
nie i przetworzenie. Wówczas wystarczy 
jej dla wszystkich.

Polskie Stonehenge
Białowieża znana jest w Polsce i na świe-
cie z majestatycznych żubrów, żyjących 
w nieprzebranych ostępach puszczy. 
Niewielu jednak wie, że tuż obok wsi 
leży miejsce, którego natura nie jest do 
końca wyjaśniona. Polskie Stonehenge 
– miejsce mocy na Podlasiu.

Miejsca mocy to punkty koncentracji sty-
mulującej energii przyrody. Pulsują dziw-
ną, nie do końca poznaną energią. Chory 
organizm szybciej wraca tam do zdrowia. 
Są rozsiane po całym świecie. To między 

innymi piramida w Gizie, Machu Picchu, 
Świątynia na skale w Jerozolimie, wyrocz-
nia w greckich Delfach czy kaplica na Wa-
welu.

„Magiczne miejsce” na Podlasiu jest 
o tyle niezwykłe, że znajduje się w środku 
puszczy i dlatego łatwo zaobserwować, 
jak bardzo odróżnia się od reszty lasu. 
Na swego rodzaju polanie rosną jabłonie, 
grusze i głogi, w miejsce typowych dla 
tutejszych lasów dębów, olch, świerków 
i brzóz. Możliwe, że w XIX w. istniało tu 
obozowisko pasterzy wypasających bydło 
w lesie. Trudno jednak wyjaśnić, dlaczego 
wiele drzew otaczających polanę rozgałę-
zia się z jednego pnia na dwa, trzy i cztery 
drzewa. Osoby znające puszczę twierdzą, 
że jest to zjawisko dość rzadkie, zdumiewa 
zwłaszcza nagromadzenie tylu „zmutowa-
nych” drzew w jednym miejscu.

Misja na Marsa
NASA chce wysłać załogową misję na 
Marsa i potrzebuje do tego wyszkolonych 
ludzi – odkrywców, inżynierów, farmerów, 
nauczycieli. Już teraz więcej osób chce zo-
stać astronautami, niż kiedykolwiek w hi-
storii. A NASA dodatkowo podgrzewa at-
mosferę. Na szkolenie astronautów, które 
rozpocznie się w 2017 r. zgłosiło się po-
nad 18,3 tys. osób. To absolutny rekord, 
poprzedni (8 tys. zgłoszeń) padł w 1978 r.

NASA zakłada, że załogową misję na Mar-
sa wyśle po roku 2030. Elonowi Muskowi 
ze SpaceX bardziej się spieszy – planuje 
misję na 2026 r. Mimo tak dużego zain-
teresowania, NASA nadal oswaja ludzi ze 
świadomością załogowej misji na Marsa. 
Po to opublikowała plakaty stylizowane 
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na retro propagandę. Pierwotnie zostały 
przygotowane na wystawę Kennedy Spa-
ce Center w 2009 roku, teraz każdy może 
je wydrukować i powiesić np. w biurze.

Wędruj po Valles Marineris, najwięk-
szym kanionie w Układzie Słonecznym.

Gdybyś szukał zasobów na Fobos, księ-
życu Marsa, miałbyś „biuro” z widokiem 
Czerwonej Planety na tle nocnego nieba.

Będziemy potrzebować nowych metod 
uprawy żywności, by utrzymać przy życiu 
naszych dzielnych odkrywców.

Chcemy odkryć to, co leży tuż za tym kra-
terem, wzgórzem, doliną. Na początku 
za pomocą łazików, później ludzi.

Nieważne, gdzie żyjemy, zawsze możemy 
nauczyć się czegoś nowego. Szczególnie 
od nauczycieli–bohaterów, prowadzą-
cych nas ku marzeniom i rozwojowi.

Nie ma znaczenia, czy twoim zadaniem bę-
dzie naprawa anteny w ekstremalnym środo-
wisku Marsa, czy założenie placówki na księ-
życu Fobos. Wszystko, czego potrzebujesz, 
to odwaga i umiejętności techniczne.

Zdobądź się na odwagę, by kształtować 
z nami przyszłość kosmicznej ery – musimy 
zbudować statki do przetransportowania 
nas na Marsa i z powrotem oraz siedliska, 
w którym znajdziemy tam schronienie.

Potrzebujemy wielu rzeczy w podróży na 
Marsa, ale kluczowym składnikiem jesteś TY!

Możliwe, że jeśli misja przebiegnie prawidło-
wo i uda się zagospodarować Marsa, będzie 
on planetą, na którą będzie mogła uciec ludz-
kość.

Piotr Krzysilski, Częstochowa
Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie
Nauczyciel: Wioletta Gradek-Konieczna
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Wszystko wychodzi na wierzch

Magdalena Szołtysik, Zabrze
zgłoszenie indywidualne
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Żyjemy w dobie internetu. Kontakty mię-
dzyludzkie zastąpiły nam media społecz-
nościowe, takie jak Facebook, Instagram, 
Snapchat. Wielu ludzi swój wolny czas 
spędza przed komputerem, zanurza-
jąc się w internetowy świat. Część z nas 
(a szczególnie młodzież) nie pamięta 
o przeszłości swojego kraju, swoich rodzin. 
Panuje wielka moda na bycie nowoczesnym, 
na bycie zawsze w centrum uwagi. 
Najbardziej interesuje nas to, w jaki sposób 
zostaniemy odebrani, jak będzie się o nas 
mówić. Czy w tym nowoczesnym i pędzą-
cym do przodu świecie znajdzie się jeszcze 
miejsce na myślenie o swojej ojczyźnie? 
Część naszego społeczeństwa nie przykła-
da wagi do interesowania się naszym kra-
jem. Ta część, myśląc o naszym kraju, my-
śli o nim raczej źle. Dostrzega jego wady 
i rzeczy, które denerwują nas samych. 
Nie jest dumna z tego, że są Polakami. 
Niestety część z tej grupy idzie jeszcze 
o krok dalej. Słysząc pytanie o swoją na-
rodowość mówią, że są Europejczykami, 
światowcami. Tak właściwie czym dla nas 
jest patriotyzm? Dla mnie to miłość do 
ojczyzny, dbanie o nią, interesowanie się 
jej losami i historią. Patriotyzm w wie-
lu krajach świata zanika. A jak jest z nim 
w Polsce?

Polska Według badań aż 75% Polaków uważa się 
za patriotów. Wynik ten cieszy, bo poka-
zuje, że zainteresowanie ojczyzną jednak 
istnieje, że dla dużej części społeczeństwa 
patriotyzm jednak się liczy i Polacy chcą 
się dowiadywać więcej o swojej ojczyźnie. 
Do polskiego patrioty niestety przylepi-
ła się łatka agresora i faszysty, który jest 
bardzo agresywny i zależy mu tylko na 
budzeniu strachu. Czy jednak jest tak rze-
czywiście?

Teraz dużo ludzi pokazuje swój patriotyzm 
w kulturalny i bardzo grzeczny sposób, 
odchodząc od agresywnego przejawiania 
miłości do swojego kraju. Także za granicą 

Bytom i jego ludzie

Sandra Rapacewicz, Bytom
zgłoszenie indywidualne

Praca popłaca

Katarzyna Muc, Bytom
zgłoszenie indywidualne
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o Polakach mówi się coraz lepiej. Wielu 
ludzi nie uważa już Polaków za złodziei 
i oszustów, a za pracowitych i uczci-
wych ludzi. Jesteśmy coraz bardziej do-
ceniani przez inne narody. Także nasz 
kraj dynamicznie się rozwija i daje nam 
dużo powodów do dumy i zadowolenia. 
Uważam, że kto jak kto, ale Polacy mają 
bardzo dużo powodów do bycia dumnym 
z Polski. Mamy wspaniałą historię, której 
bardzo wiele narodów mogłoby nam pozaz-
drościć. Nasi przodkowie zawsze walczyli 
o Polskę i o jej ducha, przez co naszego 
narodu nie dało się złamać. Teraz często 
patrzymy na rozwinięty zachód i wpada-
my we frustrację, załamujemy się, że za-
robki nie są u nas tak wysokie jak tam, 
że służba zdrowia jest u nas gorsza, 
że infrastruktura również pozostaje daleko 
z tyłu.

Ale czy nie powinniśmy popatrzeć na to 
z drugiej strony? Kraje Europy Zachod-
niej osiągnęły już swój okres świetności, 
a my się do tego zbliżamy coraz większy-
mi krokami. Nasze społeczeństwo jest 
bardzo dobrze wykształcone i z naszego 
kraju wyrasta dużo wspaniałych inicjatyw, 

które cieszą się ogromnym szacunkiem na 
świecie. Jesteśmy społeczeństwem jed-
nolitym etnicznie, dzięki czemu poziom 
bezpieczeństwa jest tu bardzo wysoki. 
Nie ma w naszym kraju zamachów ter-
rorystycznych i nie musimy się bać prze-
mocy lub agresji ze strony innych państw. 
Jesteśmy w Unii Europejskiej, dzięki cze-
mu zyskaliśmy wiele praw i przywilejów, 
które bardzo ułatwiają nam życie. Mamy 
wspaniałą faunę i florę oraz bardzo ładnie 
urozmaicony teren. W ostatnim czasie co-
raz więcej turystów z zagranicy odwiedza 
i jest zachwycona naszym krajem. Polskie 
produkty są szanowane na świecie.

Można znaleźć jeszcze o wiele więcej 
pozytywnych rzeczy w naszym kraju. Po-
winniśmy przestać narzekać i dziękować 
za to co mamy, bo mamy naprawdę dużo. 
Polska to wspaniały kraj i jako przedstawi-
ciel młodego pokolenia Polaków jestem 
bardzo dumny z mojej ojczyzny i cieszę się 
z tego, że jestem Polakiem.

Piotr Kamała, Czyżowice
Szkoła Podstawowa 
im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach

Bytom i jego ludzie

Sandra Rapacewicz, Bytom
zgłoszenie indywidualne
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