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Opowiem o małych stworzeniach, których niektórzy się boją…

Pszczoły – przyjaciele ludzi

Pszczoły to
zwierzęta, które są
bliskie wyginięcia.
Gdyby ich
zabrakło, cały
łańcuch
pokarmowy
rozpadłby się, a
zwierzęta i ludzie
umarliby z głodu.
Te owady zapylają
kwiaty, warzywa,
owoce i ogólnie
rośliny. Dzięki
pszczołom ludzie
mają miód i
rośliny, które nie
zapylają się przez
wiatr. Gdyby

pszczoły nie
zapylały, życie
przestałoby
istnieć, ponieważ
roślinożerne
organizmy bez
roślin umarłyby z
głodu, co
skończyłoby się
wyginięciem
mięsożerców, w
tym ludzi.

MIÓD -
LEKARSTWO
CZY SŁODYCZ?

Miód to
substancja

produkowana
przez pszczoły.
Jest on słodki,
ponieważ zawiera
glukozę i fruktozę
(czuli rodzaje
cukrów). Miód jest
lepszym
słodzikiem niż
cukier i słodziki,
bo nie zawiera
związków
chemicznych i nie
zawiera cukrów
prostych. Zawiera
on właściwości
lecznicze, są one
bardzo bogate.
Wpływ na nie

ma wiele
czynników: pora
roku, rodzaj roślin,
z których pszczoły
spijały nektar,
sposób, w jaki
miód był zbierany i
przechowywany.
Już od początków
medycyny ludzie
używali miodu do
leczenia. Dziś nie
używa się miodu
jak kiedyś. W
dzisiejszych
czasach miód jest
dodatkiem do
potraw i napojów.
Miód można

dodawać na
przykład do
herbaty, ciasta,
ciasteczek, jako
dodatek do sosów
i polew i ogólnie
do słodyczy. Tak
samo jak do
potraw mięsnych,
na przykład do
podkreślenia
smaku.

Mateusz Wojdyła
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Społeczniaka
Kolejna ważna sprawa...

Plastik - czyli problem wszech czasów

Plastikowych
toreb używamy
prawie
codziennie,
spotykamy je
w sklepach  i
na pewno
każdy z nas
ma ich kilka w
domu. Są
bardzo
przydatne,
choć niektóre
z nich szybko
się rwą.
Pomimo
swojej
użyteczności,
są one bardzo
nieekologiczne

i poważnie
szkodzą
naszemu
środowisku.
Część z nich
można oddać
do recyklingu,
ale niewielu
ludzi dba, żeby
owe plastiki
trafiły do
odpowiedniego
śmietnika.
Właśnie, gdy
wyrzucamy
plastikowe
torby gdzie
popadnie,
najbardziej
szkodzimy

naszej
planecie,
ponieważ
plastik w tej
postaci bardzo
zanieczyszcza
ziemię, na
której leży.
Przez takie
właśnie
wyrzucanie
plastiku,
niedbanie o to,
gdzie on
wyląduje,
codziennie
umierają
kolejne
zwierzęta -
poprzez

zatrucie
plastikiem po
zjedzeniu
takiej
reklamówki.
Każdego dnia
rosną nowe
góry śmieci na
wysypiskach i
nikt nic z tym
nie robi albo
robi aż za
bardzo - paląc
taki plastik.
Spalony
plastik, nie
dość że
śmierdzi,
wydziela CO2
(dwutlenek

węgla) i wiele
innych
trujących
substancji,
które my
wdychamy. Są
one bardzo
szkodliwe dla
układu
oddechowego
oraz
nerwowego,
co przyczynia
się do gorszej
wydolności
płuc, a jeśli
ktoś pali
papierosy,
przyspiesza to
rozwój

nowotworów
złośliwych.
Oprócz
reklamówek,
duży problem
stanowią także
plastikowe
butelki, które
są wszędzie.
W każdym
lesie, parku, w
oceanach i
jeziorach,
problem jest
tak duży, że
na Oceanie
Spokojnym
jest wielka
wyspa śmieci, 
(cd. na str. 3.)

Sprytne, ekologiczne rozwiązania! Julia Banasiak
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Społeczniaka
która swoją
powierzchnią
przekracza
pięciokrotnie
wielkość Polski!
To bardzo
poważne, ale
cofnijmy się
kilkadziesiąt lat
wstecz, kiedy
nasze babcie
były w naszym
wieku. Wtedy
nie było tyle
plastiku, a kiedy
dzieci szły po
oranżadę,
każda butelka
była szklana i
miała na szyjce
tak zwany
„patent”. Butelki
po wypiciu
zawartości
trafiały na
zaplecze,
stamtąd do
rozlewni, gdzie
były myte a
potem czyste
flakoniki były
ponownie
napełniane.
Miało to sens i
było EKO!
Niestety,
obróbka
plastiku jest o
wiele tańsza i
przynosi więcej
dochodów, niż
za czasów
oranżady w
szkle. Takie
rozlewnie
mogłyby wrócić
i pomóc naszej
planecie oraz
zmniejszyć
zanieczyszczenia.
Udałoby się
oczywiście,
gdyby wszyscy
szanowali

szklane butelki,
z których piją, a
nie wyrzucali
bezmyślnie na
chodnik, tłukąc
je. Wszystko
zależy od
naszego
podejścia do
recyklingu i
wielokrotnego
używania,
czego tylko się
da. Polska jest
jednym z
najbardziej
zanieczyszczających
Europę krajów.
Powinniśmy
brać przykład
ze
Skandynawii,
która jest
jednym z
najczystszych
regionów
świata. Na
żadnym z
chodników,
trawników ani w
żadnym
jeziorze nie ma
tam nawet
jednego
niedopałka
papierosa.
Butelek nie
znajdziesz tam
w lasach, tylko
w śmietnikach.
Wszyscy
bardzo dbają
tam o
środowisko,
więc nic
dziwnego, że w
Norwegii, czy
Szwecji jest tak
czysto. Z takim
zanieczyszczeniem
jak u nas
ludzkość nie
przetrwa do
następnego

milenium, ale
jeśli teraz się
przyłożymy do
oczyszczania
Polski, a
następnie
naszej planety,
to coś uda nam
się zdziałać.
Teraz
zastanówcie
się, czy WY nie
wyrzucacie
śmieci na
chodnik, każdy
z osobna.
Trzeba zacząć
teraz, a nie
później, bo nie
zdążymy
zapewnić
przyszłym
pokoleniom
dogodnego
życia.
Pamiętajcie o
tym i
postarajcie się
zmienić swoje
złe nawyki na
takie, które
pomogą
naszemu
środowisku.
Wszystko
zależy od nas i
od naszych
starań. Oby ten
artykuł skłonił
Was do
jakichkolwiek
refleksji. Natura
sama sobie nie
poradzi, liczymy
na Was.

Anna Pelak i
Alicja Fijołek

Jak zapewne
wiecie, jakiś
czas temu
odbyła się
Eurowizja
Junior 2019.
Tym razem
impreza odbyła
się w Polsce, a
konkretniej w
Gliwicach,
ponieważ rok
temu zwyciężyła
Roksana Węgiel
z piosenką
„Anyone I want
to be”. W tym
roku 14-latka
była
prowadzącą

z wraz z Idą
Nowakowską.
Tym razem
nasz kraj
reprezentowała
Viki Gabor. Jej
piosenka
„Superhero”
spodobała się
wielu osobom,
dzięki czemu
Polska drugi raz
została
laureatem
Eurowizji Junior!
Drugie miejsce
zajął
reprezentant
Kazachstanu, a
trzecie miejsce

Hiszpania.
Moim zdaniem
piosenka jest
ciekawa i
dobrze jej się
słucha.
Gratuluję
wygranej Viki!!!

Amelia Ekiert

Eurowizja 
Junior 2019 

Viki Gabor Wolne źródła
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Społeczniaka
Czasami czytam dziwne komentarze…

Dlaczego Polacy są... tacy?

Witajcie, dzisiaj
opiszę wam
temat, chyba
każdemu
Polakowi
dobrze znany,
czyli potężna
zazdrość, ciągłe
walki między
sobą i śmianie
się z siebie
nawzajem.
Co tu dużo
mówić, Polska
to naród, który
zawsze się
kłócił między
sobą i zyskiwali
na tym nasi
wrogowie.
Niestety, gdy się
godziliśmy, było
już za późno.
Jednak nigdy
się nie
poddawaliśmy
się i walczyliśmy
razem. Niestety,
w czasach
pokoju znowu to
wraca, politycy
zamiast dbać o
państwo, kłócą
się o to, kto
więcej ukradł,
ile imigrantów
zaprosił, kto ma
więcej afer itd.
To samo jest u

zwykłych ludzi,
wczoraj
oglądałem
występ Viki
Gabor na
YouTube i
zajrzałem do
komentarzy.
Większość osób
się cieszyła,
jednak znalazły
się "trolle", które
mówiły, że
Polska nie
powinna
wygrać, że Viki
nie umie
śpiewać, jest
jakimś
dzieciakiem,
który nie
powinien
wygrać, pojawiły
się też inne
wyzwiska. Tak
samo niektórzy
odnoszą się do
Roksany
Węgiel. Nie
wiem, czy to
zazdrość, czy
po prostu są
ludzie na
świecie, 

którzy mają cel
w życiu, by
obrażać Polskę.
Takie
komentarze
można też
znaleźć pod
filmami o
Polsce czy
pieśniami
patriotycznymi,
gdzie niektórzy
twierdzą, że
polscy

bohaterowie
byli jak Niemcy
czy Rosjanie.
Jak widzę takie
osoby, to robi
mi się wstyd i
myślę, skąd w
ogóle tacy
ludzie się biorą.
Czy są to jakieś
zagraniczne
trolle, których
zadaniem jest
denerwowanie

naszych
rodaków.
Naprawdę nie
wiem. Moim
zdaniem ktoś
powinien w
końcu się za to
wziąć i
wprowadzić
jakieś kary za
stosowanie
takich wyrażeń
jak: "polskie
obozy śmierci"

itp. Dziękuję
wam za
przeczytanie i
proszę was,
szanujcie swój
kraj.

Kuba Gromek 

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Anna Pelak, Alicja Fijołek, Amelia Ekiert, Jakub Gromek, Mateusz Wojdyła
Zdjęcia: Julia Banasiak
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Dlaczego hejtujemy? Julia Banasiak
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