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Odważna i bezkompromisowa…

Recenzja książki „Quo vadis”

Każdy chyba jako
lekturę szkolną
musiał przeczytać
„Quo vadis"
Henryka
Sienkiewicza.
Musiał, dobrze
powiedziane. Do
normalnego
nieobowiązkowego
czytania raczej
bym tego nie
polecił. Książka
opowiada o
przygodach
rzymskich
patrycjuszy i
chrześcijan.
Marek

Winicjusz
zakochuje się w
Ligii, którą
planowo ma
odebrać od
Cezara, który
jakby wziął ją na
przechowanie do
pałacu. Niestety
(no kto by się tego
w spodziewał)
uciekła. Winicjusz
postanawia ją
więc odszukać. Po
tym jego
postanowieniu
autor „Quo vadis”
zasypuje nas
tonami ciągłych

i to jakże
przewidywalnych
zdarzeń. Nudną
akcję stara się
urozmaicić
dodając nowego
bohatera i
opisując losy
bohaterów w
czasie pożaru
Rzymu oraz
igrzysk. Mimo
tego i w
perypetiach
Chilona
Chilonidesa (bo
tak dodany przez
autora bohater się
zwał) i w wielkim

pożarze Rzymu,
zdarzenia tworzą
najłatwiejszy
chyba do
odczytania w
historii literatury
ciąg przyczynowo-
skutkowy. Nie
wspominając o
„igrzyskach”, które
były niepotrzebną,
niszczącą
psychikę „rzezią”,
która tylko
przeświadczała
czytelnika o tym,
że cała książka
jest tylko
nieudanym

dziełem autora,
które ten próbował
ratować nawet
takimi pomysłami
jak wyżej
wspomniane
igrzyska. Jednym
słowem książka
nie nadaje się do
nieobowiązkowego
czytania, a nawet
można się pokusić
o stwierdzenie, że
do sprzedaży. To
mój wniosek z tej
recenzji.

Maciej Makowski

W tym
numerze:

Sytuacja polskich
rolników

Zakupy z
rodzicami...

Skąd się bierze
smog?

Czy w szkole
powinna być
lekcja
odpoczynku?

Wspaniała, fascynująca, trzymająca w napięciu lektura? JZ
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Czy mamy wpływ na to, 
co kupują nam rodzice?

Codziennie od
poniedziałku do
piątku
uczniowie
muszą chodzić
do szkoły.
Niektóre
zajęcia są
spokojne i
"luźne", ale
inne dużo
wymagają.
Czasami na
ostatnich
godzinach
lekcyjnych
niektórzy nie
potrafią się
skupić. Do tego
czasem po
powrocie do
domu trzeba
odrabiać
zadania i nie

zawsze jest
czas na
odpoczynek.
Niektóre osoby
mają jeszcze
zajęcia
dodatkowe.
Kiedy te
wszystkie
obowiązki się
zbiorą, często
chodzi się spać
bardzo późno.
Moim zdaniem
przydałaby się
w ciągu dnia
szkolnego
lekcja
odpoczynku.
Nie tylko
uczniowie, ale i
nauczyciele by
z niej
skorzystali.

Dzięki takiej
"lekcji"
obowiązki
szkolne byłyby
łatwiejsze do
wykonywania.
Dzięki niej nie
myślałoby się
tylko o
powrocie do
domu, ale
można by lepiej
skupić się na
kolejnej lekcji.
Według mnie
takie zajęcia
bardzo by się
przydały i
pomogłyby nie
tylko uczniom,
ale i
nauczycielom. 

Ala Starzec 

Większość
młodzieży aby
zrobić zakupy
udaje się
samemu lub z
przyjaciółmi do
galerii
handlowej i
kupuje to, co im
wpadnie w oko.
Inni natomiast
kupują rzeczy w
Internecie. 
Chyba każdemu
zdarzyło się
dostać prezent
w postaci bluzki
czy swetra od
rodziców lub
dziadków. Nasi
członkowie
rodziny mimo
tego, że są nam
najbliżsi, nie
zawsze znają
nasz gust i styl,
co może być
przyczyną
nieudanych
podarków. Z
reguły takie
niespodzianki

dostajemy od
dziadków,
którzy niezbyt
umieją odnaleźć
się we
współczesnym
świecie i stylu
młodzieżowym. 
Przyczyną tego
może być chęć
ubrania
ukochanego
wnuczka w strój
taki, jaki podoba
się innym
członkom
rodziny, który
nie zawsze
pasuje do
wieku.
Wyobraźcie
sobie
trzynastolatka w
sweterku z
Myszką Mickey.
Z pewnością
wyglądałoby to
nieco
komicznie, a
wśród
rówieśników
mogłoby

wzbudzić
śmiech. Z tego
powodu
nastolatkowie
wolą
szczegółowo
opowiedzieć o
tym, co im się
podoba, a co
nie, zanim
wyślą rodziców
na zakupy.
Dobrym
rozwiązaniem
jest również
wspólne
nabywanie
ubrań z bliskimi,
jeżeli mają oni
ochotę nam w
tym
towarzyszyć. Z
pewnością
zapobiegnie to
niechcianym
upominkom i nie
sprawi
przykrości
innym członkom
rodziny.

Monika Żołud

Czy powinniśmy 
mieć w szkole 

"lekcję odpoczynku"? 

Lekcja odpoczynku przy sztuce...

Zakupy...

Julia Banasiak

Pixabay
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Witajcie, w tym artykule opiszę wam słabą sytuację naszych rolników.

Sytuacja polskich rolników

Może zacznę
od obalenia
stereotypu, że
rolnicy to
bogaci ludzie.
Nie, większość
rolników ma
drogie
maszyny, ale
jest to często
wynik pracy
wielu pokoleń,
np. pradziadek
przeniósł się na
wieś, kupił dom
i sporą działkę i
zaczął hodować
króliki, później
dziadek, który
sprzedał
wszystkie króliki
i kupił traktor,
pole oraz
potrzebny
sprzęt. Ojciec
powiększył
pole, rozpoczął
hodowlę świń i
kupił kolejny
sprzęt.
Następnie jest
syn, ten za
datki od Unii
Europejskiej
kupuje nowszy
sprzęt i rozwija
gospodarstwo.
Jest to dość
prosty przykład,
jednak myślę,
że dobrze
pokazuje, że
rolnicy nie
bogacą się w
jeden dzień. 

Ta praca jest
bardzo
odpowiedzialna,
przecież
musisz
wyżywić cały
naród. Nie
można
zapomnieć o
wielu
zagrożeniach,
np. suszy,
wielkiej
epidemii u
zwierząt itd.
Jednak rolnik
nawet jak ma
udane plony,
kilka tysięcy
kilogramów
jabłek i nie ma
gdzie je
sprzedać, bo
handlarz mówi,

że da 40
groszy za kilo i
rolnik musi się
zgodzić, bo
inaczej
handlarz powie,
że jak rolnik nie
zgadza się na
takie warunki,
to on weźmie
jabłka z
Portugalii lub
innego
państwa, a w
efekcie my
kupujemy w
Biedronce
kilogram jabłek
za 4 zł. Tak
działa ten
rynek. Żeby
zmienić cenę,
wystarczy
przez jeden

rok importować
jedzenie ze
swojego
rodowitego
kraju i cena np.
jabłka spada o
przynajmniej
kilka groszy, a
my jako
kupujący cenę
mamy tę samą,
a czasem i
droższą, bo
jabłka, które
płyną do Polski
kilka dni, są o
wiele droższe
niż te z
polskich
sadów. Kolejny
przykład - za
kilogram
wieprzowiny
hodowca

dostanie trochę
ponad 5 zł, a
my za kilogram
szynki ze świni
płacimy około
20 zł, a i tak nie
ma tam tylko
mięsa, bo
większość
artykułów
mięsnych
zawiera około
80-90% mięsa.
Wracając do
jabłek, na
targach
rolniczych, jest
coraz mniej
osób, bo
przyzwyczailiśmy
się do "super"
marketów
dużych sieci i
wolimy kupić

w Lidlu, niż
przejść się
troszkę dalej
do jakiegoś
polskiego
sklepu (ABC,
Dino, Lewiatan,
czy Społem). A
nie patrzymy
na to, że
przeważnie w
sklepach, gdzie
dominuje
kapitał
zagraniczny, są
produkty z ich
rodzimych
krajów i nie
tylko. 

(cd. na str. 4.)

Warzywa - skąd pochodzą? JZ
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W Biedronce
można było
znaleźć
ziemniaki z
Egiptu - jaki jest
sens
wprowadzania
ziemniaków z
krajów
afrykańskich?
Jak by
były braki, to
lepiej by było
już sprowadzić
z krajów, które
są bliżej nas,
np. z Ukrainy
czy Białorusi.
Ale wątpię, by
w Polsce jakiś
sklep szukał
warzyw takich
jak kapusta czy
ziemniaki i nie
mógł znaleźć,
bo rolnicy na
proteście w
Warszawie
wyrzucali całą
naczepę sałaty
(kilka ton).
Rolnicy
protestowali nie
tylko tam, bo
robią to też tak,
że nikt nie widzi
i ludzi to nie
interesuje. I
może mi ktoś
nie wierzyć, ale
nie jest to wina
rolników. Po
pierwsze,
nasze Polskie
gospodarstwa
są o wiele

mniej
rozwinięte niż
te francuskie, a
dostajemy dwa
razy mniejsze
dotacje i nie
dostajemy tego,
ile wynosi
średnia unijna.
Unia zniosła cła
na granicach
między jej
członkami, więc
transport stał
się o wiele
tańszy, i można
sprowadzać do
swojego sklepu
szynkę z
Bawarii i
zapłacić tylko
trochę więcej,
niż za tę z
Polski.
Dziękuję za
przeczytanie i
pamiętajcie,
kupujcie w
polskich
sklepach, a jak
nie możecie, to
kupujcie
chociaż polskie
produkty.

Kuba Gromek

Smog to
zanieczyszczenie
powietrza
spowodowane
spalinami oraz
dymem z fabryk
czy paleniem w
piecu plastikiem
lub gumą. Dym
w niektórych
miejscach jest
tak duży i gęsty,
że można go
zobaczyć gołym
okiem. Smog
jest bardzo
często

spotykany, lecz
nie zawsze.
Najczęstszą
przyczyną
powstawania
smogu jest
niepoprawne
zachowanie
społeczeństwa.
Skutkami
smogu są
alergie, astmy
czy choroby
nowotworowe.
Szkodzi to nie
tylko ludziom,
ale i

zwierzętom,
które cierpią
wyłącznie z
naszej winy.
Lecz  można
także uporać
się ze
szkodliwym
dymem, na
przykład
możemy
poruszać się
rowerem,
hulajnogą czy
rolkami – to
ograniczy
wydzielanie

spalin. Inny gest
bardzo dobry
dla środowiska
to trzymanie w
domu roślin,
takich jak
kaktusy czy
paprocie.
Moim zdaniem
każdy z nas
powinien dbać
o środowisko
jak najbardziej
może.

Julia
Maćkowiak
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Przyroda jest piękna!

Smog - skąd się bierze 
i jak się go pozbywać?

Julia Maćkowiak
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