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Znają ją ludzie prawie z całego świata. 

 ,,Gwiazda'' wielkiego formatu, przejawiająca delikatną 

próżność. Gdy się pojawia, obsypuje wszystkich swoimi bogactwami. Zostawia za sobą ślady, które 
są rozpoznawalne dla każdego oka – słońce ogrzewające glebę, zieleniącą się trawę; kwitnące: 
przebiśniegi, krokusy, pierwiosnki, przylaszczki, zawilce; pąki na krzewach. Potrafi być kapryśna  
i chłodna, ale szybko wraca do normy i znowu jest hojna. Oto ona! Długo wyczekiwana, ale jak  
zwykle punktualna... WIOSNA! 

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej ustalony jest umownie na 21 marca, jednak wiosna astrono-
miczna rozpoczyna się w chwili, gdy Słońce przekracza równik. Ma to miejsce zazwyczaj 20 lub 21 
marca. Podczas wiosny astronomicznej dzień jest dłuższy od nocy, a z każdą kolejną dobą dnia przy-
bywa, a nocy ubywa. Astronomiczna wiosna kończy się przesileniem letnim, czyli najdłuższym 
dniem w roku, 20/21 czerwca, tak więc 21 czerwca to ostatni jej dzień. Wiosna w rolnictwie to okres 
intensywnej pracy. Gdy stopnieje śnieg i zazielenią się łąki, zaczyna się wypas zwierząt hodowla-
nych. Wczesną wiosną topi się marzannę, boginię mroź-
nej zimy i śmierci. Zwyczaj ten oznacza zakończenie 
okresu zimowego i rozpoczęcie wiosny. Obecnie obrzęd 
łączony jest z nastaniem kalendarzowej wiosny 21 marca. 
Wiosną wszystkie organizmy zwiększają swoją aktyw-
ność po zimowym uśpieniu. Świat zwierząt przechodzi 
okres budzenia się do życia, a następnie rozpoczyna się 
pierwsza faza okresu rozmnażania. czyli dobieranie się  
w pary i zapłodnienie u zwierząt, niektóre ptaki powra-
cają z cieplejszych stref klimatycznych. 

Wiosna, jako jedna z czterech podstawowych pór roku  
w strefie klimatu umiarkowanego, związana jest od  
zarania dziejów z wieloma formami kultu, np.: 

W starożytnej Mezopotamii obchodzono uroczystości związane ze zbiorem zbóż. Święto to nosiło 
nazwę Akitu. Uroczystości noworoczne obchodzono w większości miast starożytnej Mezopotamii. 
Gdy pomiędzy sobą stanęli Marduk i Aszur akitu zyskało nowe znaczenie jako święto narodowe,  
obchodzone na początku roku w stolicy z udziałem króla, oraz elit dworskich i kapłańskich. 

Nouruz to tradycyjne irańskie święto nowego roku, obchodzone w dniu równonocy wiosennej, 
od 2010 obchodzone na arenie międzynarodowej. Nazwa święta pochodzi z języka staroperskiego  
od słów nava (nowy) i rəzaŋh (dzień), i zachowuje swoje znaczenie również we współczesnym języku 
perskim. 

Holi– hinduistyczne święto radości i wiosny, obchodzone przeważnie w dniu pełni księżyca  
w miesiącu phalguna (luty-marzec). Nazywane jest również Festiwalem Kolorów i kojarzone z kolo-
rowymi farbami do obrzucania przyjaciół. To święto obserwuje się przede wszystkim w Indiach, 
Nepalu i innych regionach świata z populacji Hindusów lub osób pochodzenia indyjskiego.  
Festiwal w ostatnich czasach rozprzestrzenił się w częściach Europy i Ameryki Północnej jako święto 
miłości i kolorów wiosny. Uczestnicy odgrywają pościg polegający na wzajemnym obrzucaniu się  

i wylewaniu na siebie kolorowych farb z wodą, trochę tak jak 
nasz śmigus-dyngus, ale z dawką koloru. 

Mimo tych wszystkich informacji, wiosna kojarzy nam się 

przede wszystkim z wszechobecnym budzeniem się do życia. 

Ludzie nabierają nowej energii, siły do funkcjonowania.  

Wiosna napawa nas radością, nadzieją na lepsze jutro. Można  

z całą pewnością nazwać ją prezentem podarowanym przez 

matkę naturę. Niech i dla Was, drodzy Czytelnicy, będzie ona 

początkiem czegoś nowego i wspaniałego w Waszym życiu. 

                                                                                                        Paulina 
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Wielkanoc to święto obchodzone przez chrześcijan na pamiątkę Zmartwychwstania Pana 
Jezusa. Czas świętowania poprzedza Wielki Tydzień, a ostatnie trzy doby tego tygodnia: 
Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania 
znane są jako Triduum Paschalne. Poświęcone w kościele pokarmy spożywa się podczas 
uroczystego  rodzinnego śniadania. W koszyczku wielkanocnym obowiązkowo powinny 
znaleźć się:  kiełbasa, jajka, chlebek, chrzan, masło, sól oraz czekoladowe jajeczka, które 
dzieci bardzo lubią. Koszyczek zazwyczaj przystrojony jest borowiną oraz przykryty ser-
wetką. Symbolami Wielkanocy są pisanki, cukrowy baranek, zajączek oraz rzeżucha, ale 
także palemka, która poświęcona w Niedzielę Palmową, ma zapewnić nam szczęście 
przez cały rok. Wielkanocny czas to także okres, w którym odbywają się konkursy na naj-
ładniejszą pisankę. Każdy może zachwycić swoimi umiejętnościami i dać upust wyobraź-
ni. Z okazji świąt przygotowuje się też  kartki Wielkanocne wysyłane do najbliższych wraz 
z życzeniami. Miłym wiosennym akcentem są stroiki Wielkanocne zdobiące świąteczny 
stół. Najpiękniejsze są oczywiście te, wykonane samodzielnie, w które wkładamy swoje 
serce i zdolności. Innym elementem dekoracji, która gości w domach są świece wielka-
nocne w wiosennych kolorach, z motywami jajeczek czy bazi lub baranka. Symbolizują 
one zespolenie się rodziny oraz radość z zmartwychwstania.  

Polską tradycją wielkanocną jest ''lany poniedziałek'' nazywany inaczej ''śmigusem-
dyngusem''. Pierwotnie  
oblewanie się wodą miało 
 symbolizować oczyszczenie się 
z wiosennego brudu i dolegli-
wości zdrowotnych. Współcze-
śnie to raczej psikus zrobiony 
dziewczętom lub (niestety) 
przypadkowym przechodniom. 
Innym zwyczajem, przejętym  
z tradycji niemieckich świąt 
jest też szukanie zajączka, czyli 
wspólna rodzinna zabawa 
 polegająca na poszukiwaniu 
małej niespodzianki.  

Wielkanoc jest świętem dzieci, 
ponieważ to im największą frajdę sprawia kolorowanie pisanek i przygotowywanie 
koszyczka ze święconką. Dla dorosłych święta to okazja do odpoczynku, odpuszczenia  
sobie innych spraw, zrobienia wiosennych porządków. To także wspólna modlitwa  oraz 
rachunek sumienia, po którym nastaje radosny czas zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Nasza redakcja wszystkim Czytelnikom życzy: 

Pisanych jajeczek, wierzbowych bazieczek,  

kiełbasy święconej, dużo chrzanu do niej,  

baby polukrzonej, kukiełki plecionej,  

zmartwychwstania w duszy i wiosny po uszy !  

 

                                                                                                                                                                         Arleta 
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Autorką wielkanocnego działu kulinarnego jest nasza redakcyjna koleżanka Natalia. Swój gastrono-

miczny talent zaprezentowała podczas klasowej Wigilii, kiedy cierpliwie od samego rana gotowała 

barszczyk. Bo…..jak sama stwierdziła, „z proszku jeść nie będziemy”. I nagotowała go tyle,  

że wystarczyłoby dla uczniów z całej szkoły :)  

Natalia przygotowała dwa przepisy,  które możecie wykorzystać  zarówno na Wielkanoc,  

jak i w każdej porze roku. Ja dorzuciłam  jeszcze sprawdzoną recepturę na postny pasztet i wspólnie  

zapraszamy do  wypróbowania naszych dań. 

Ciasto mech leśny 

200g mrożonego szpinaku (rozdrobnionego) 
1 i 1/3 szklanki cukru 
3 jajka 
1 szklanka oleju 
1 szklanka mąki tortowej 
1 szklanka mąki kukurydzianej 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
500ml śmietany kremowej 30% 
2 łyżki żelatyny  
2 łyżki cukru pudru 
cukier waniliowy 
pestki z owocu granatu, owoce do śmietany 

Rozmrozić szpinak i odsączyć z wody lekko odciskając dłońmi. Jajka miksujemy z cukrem na puszystą masę, aż do rozpusz-

czenia cukru, następnie powoli wlewamy olej ciągle miksując. Wsypujemy mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, 

 a gdy połączą się składniki, dodajemy szpinak i mieszamy aż wszystko się połączy. Wlewamy do tortownicy (26 cm)  

wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika, pieczemy ok 50 min. 

 Po wystudzeniu ścinamy nożem wierzch ciasta i rozdrabniamy go. Schłodzoną śmietanę kremówkę ubijamy na sztywno, 

dodajemy cukier  waniliowy i cukier puder i rozpuszczoną żelatynę. Ciasto można naponczować osłodzoną wodą z cytryną, 

wyłożyć śmietanę z dowolnymi owocami. Na bitą śmietankę sypiemy okruszki z ciasta, lekko je dociskamy dłonią  

i obsypujemy pesteczkami z granatu. 

Pasztet z jajek i pieczarek 

300 g pieczarek, startych na tarce o grubych oczkach 

1 średnia cebula, pokrojona w kostkę 

10 jajek ugotowanych na twardo 

2 surowe jajka 

1 pęczek szczypiorku, posiekanego 

1 pęczek natki pietruszki, posiekanej 

1 pęczek koperku, posiekany 

2 łyżki majonezu 

1 łyżka śmietany 18% 

1 bułka namoczona w mleku 

0,5 szklanki bułki tartej 

sól i pieprz do smaku 

1 łyżka masła 

 

Pieczarki i cebulę podsmażyć z masłem na patelni. Podsmażyć 

do momentu gdy odparuje cała woda. Jajka na twardo  

wymieszać z ziołami, śmietaną, majonezem, bułką namoczoną 

w mleku i bułką tartą. Dodać roztrzepane surowe jajka,  

podsmażone pieczarki i cebulę, doprawić pieprzem i solą.  

Dokładnie wymieszać. Przełożyć do natłuszczonej formy kekso-

wej. Zapiecz w rozgrzanym piekarniku do 200°C przez około  

1 godzinę. 

Comber jagnięcy z pieczonymi 
ziemniakami 

300 dag jagnięciny  
160 dag ziemniaków  
20 dag cebuli  
20 dag bekonu  
30 ml śmietany  
20 dag sera żółtego  
sól, pieprz 
1 ząbek czosnku 
 rozmaryn  
ocet balsamiczny  
oliwa z pestek winogron 

Marynata do mięsa: czosnek, rozmaryn, ocet  

balsamiczny, oliwę łączymy i do marynaty wkładamy 

mięso, odstawiamy do lodówki na ok. 12 godzin. 

Ziemniaki: surowe ziemniaki ścieramy na tarce  

w talarki. Cebulę, bekon, czosnek oraz żółty ser kroimy 

w cienki paski. Całość mieszamy ze śmietaną,  

doprawiamy solą, pieprzem i wkładamy do  

żaroodpornego naczynia. Pieczemy w piekarniku  

w t emp.  180 s topni  ok .  35  minut. 

Mięso po zamarynowaniu grillujemy na patelni z obu 

stron po ok. 1,5 minuty. Mięso powinno być soczyste  

i różowe. 
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Wiosna jest idealną porą na zmiany. Zamieńmy szarą codzienność na pełną  

kolorów rzeczywistość. O tej porze roku wszystko rozkwita i budzi się do życia,  

więc i my się obudźmy z ponurego zimowego snu. 

Wiosna wyznacza nowe trendy w modzie. Wybór garderoby jest kwestią indywidualną,  

nie trzeba koniecznie wydawać na ubrania majątku, aby być na topie.  

Co  będzie modne w tym sezonie? Ważny jest dobór fasonu oraz koloru. Nie zawsze 
jednak warto sugerować się trendami ze światowych wybiegów, zdecydowanie lepiej dobrać 
odzież do figury i typu urody. 

Skąd czerpać inspiracje? Oto pytanie. Z pewnością z gazet, blogów oraz portali modo-
wych, ale przede wszystkim liczy się własna wyobraźnia i indywidualne podejście do stylu. 

Dziewczęta, mogę wam podpowiedzieć, że w wiosennych stylizacjach będą dominować  
przede wszystkim pastele, które nie wychodzą z mody. 

Modny krój spodni i spódnicy, czyli co na dół? Tej wiosny noś cygaretki 
pełne elegancji. Odpowiedni wzór sprawi, że sprawdzą się w każdej sytuacji.  
Możesz też postawić na spódnicę maxi w odjazdowym kolorze, np. żółci, która  
z pewnością ożywi twoją stylizację. 

Modny drobiazg, czyli dodatki W codziennych stylizacjach wygrywają małe, 
ale za to kobiece torebki na ramię. Nie zapominajcie o biżuterii, dzięki której 
wasz wizerunek stanie się ciekawszy. Według najnowszych trendów należy  
postawić na duże bransolety oraz okulary typu  ,,Muchy''.  

Faceci! tej wiosny postawcie na kolor! Mowa  
tu o kurtkach, krój może być dowolny, odpowiedni do  

budowy ciała, w sportowym młodzieżowym wydaniu. Kupując koszulę, pamiętajcie, że w tym 
okresie dominuje trend na kolor bordo oraz błękit. 

Spodnie? ale jakie? Tym razem coś zupełnie innego - szersze na górze, a zwężane ku  
dołowi, wybierz klasyczne lub np. w paski. Kolorowe buty to dopiero hit! Postaw na kolorowe 
w sportowym wydaniu lub buty na wysokiej platformie, czarne lub brązowe, skórzane  
w eleganckim wydaniu.  

                                                                                                                                                   Arleta 

Fryzury: Wiosenne upięcia powinny być gładkie  

i czysto wyczesane, pełne elegancji. 

Modne będą stylizacje na mokro,  jak po wyj-

ściu spod prysznica  

i upięciu na szybko. 

Pasują do odkrytych 

pleców a także odmła-

dzają  

Dziewczęcy i naturalny 

wygląd uzyskamy,  

wyczesując luźne fale. 

W tym sezonie na męskiej głowie 

dobrze widziane będą wygolone 

przedziałki, dłuższa góra i krótko 

ścięte boki.  

Makijaż na wiosnę powinien być  

delikatny, pełen kolorów. Powinien rozświetlać naszą twarz, żeby  

wydawała się promienna, nadawała dziewczęcego wyglądu i pobudzał 

do życia. Pamiętaj by tej wiosny podkreślać usta, a nie oczy. 

 

                                                                                                                                                                                            S. Lisak, S. Matyja 

Wiosenne inspiracje 
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Z problemem anoreksji zetknęłam się po raz pierwszy 17 lat temu. W ramach zajęć  
z neuropsychiatrii rozwojowej uczestniczyłam w spotkaniu z 14-letnią dziewczyną, 
borykającą się z problemem odchudzania. W pamięci utkwiła mi ogromna piżama, 
spod której wystawały patykowate nogi i kościste ręce. Z wychudłej szarej twarzy  
spoglądały smutne oczy……… Kasia opowiadała o odchudzaniu, które z dnia na dzień 
przybierało drastyczniejszą formę. O degradacji fizycznej i psychicznej, której stop-
niowo ulegała. Wreszcie o podjęciu decyzji o leczeniu zamkniętym, które było ostatnią 
szansą na powrót do normalności. Nigdy więcej nie spotkałam Kasi, choć wielokrot-
nie pytałam o jej los. Nie mogłam jej spotkać, bo przegrała walkę z anoreksją. Odeszła 
przekonana, że wciąż jeszcze jest za gruba…. 
Po latach znów spotkałam na swojej drodze dziewczyny, które dążąc do ideału, utraciły kontrolę nad 
odchudzaniem. Są ładne, inteligentne, sympatyczne. Mają pełną świadomość  swojego problemu. 
Otwarcie rozmawiają ze mną o chorobie, choć nie są to łatwe rozmowy.  Postanowiły opowiedzieć o 
swoich zmaganiach z anoreksją, by przestrzec swoich rówieśników . 
 

Dla większości z nas przychodzi taki etap w życiu, w którym zaczynamy zwracać szcze-
gólną uwagę na wygląd zewnętrzny. Wówczas właśnie zauważamy w naszym ciele man-
kamenty, które bardzo przeszkadzają, wydaje nam się, że wszyscy wokół widzą je i z tego 
powodu wyśmiewają nas . Z biegiem czasu zadajemy sobie pytania.. Czy mam duży nos? 
Czy moje uszy są odstające? Czy ja jestem gruba? W ten sposób pogrążamy się w kom-
pleksach. Lecz problem narasta, gdy inni zaczynają dostrzegać nasze niedoskonałości  
i z tego powodu ubliżają nam.  

Piszę…..ponieważ od dłuższego czasu sama borykam się z problemem odchudzania.  
Kiedyś nie zwracałam uwagi na to co jem. Jadłam co chciałam i kiedy chciałam, nie ogra-
niczałam się. Ważyłam wtedy 61 kilogramów. Nie przeszkadzało mi to bardzo, choć zda-
wałam sobie sprawę, że nie należę  do szczupłych osób. Spotkałam jednak ludzi, którzy 
uważali, że jestem za gruba. Moja niska samoocena sprawiła, że również zaczęłam zau-
ważać moją tuszę i zadałam sobie pytanie- czy naprawdę jestem za gruba?. Szukałam 
diet i ćwiczeń, desperacko chciałam szybko schudnąć, byłam przygnębiona, było mi smut-
no. Nie chciałam wyróżniać się  niczym od rówieśników, pragnęłam być akceptowana. 
Wtedy właśnie poznałam pewną koleżankę. Bardzo imponowała mi jej figura, chciałam 
wyglądać tak, jak ona. Zaczęłyśmy częściej rozmawiać, spotykać się po szkole. Rozma-
wiałyśmy o jej i moich problemach. Miałyśmy wspólny temat-utratę wagi. Moja koleżan-
ka opowiadała jak schudła i zaproponowała, że pomoże mi uporać się z problemem nad-
wagi. Czułam, że w końcu ktoś mnie rozumie i nie wyśmiewa. Biegałyśmy razem, ustala-
łyśmy diety, liczyłyśmy kalorie. Potrafiłyśmy godzinami studiować opakowania na pro-
duktach żywnościowych. NASZYM TEMATEM  NR 1 BYŁO ODCHUDZANIE. Ćwiczyłam 
godzinami, głodziłam się. Odizolowałam się od otoczenia, rówieśników. Co czułam  
wtedy? Nie widziałam w swoim zachowaniu niczego złego. Gdy moja waga spadła do 46 
kilogramów, nagle wszyscy mnie zauważyli. Byłam szczęśliwa. Czułam się kochana.  
Byłam z siebie dumna, bo wyznaczyłam sobie cel i dałam radę. Ale......ta historia ma nie-
stety smutne zakończenie.   

Mam ogromne problemy ze zdrowiem.  Włóczę się po klinikach psychologiczno-
psychiatrycznych, ponieważ pomimo starań, nie potrafię poradzić sobie z  problemem  
odchudzania. Nie umiem wyzbyć się starych nawyków.  

Proszę was, nie poddawajcie się sugestiom innych. Ludzie  szybko oceniają innych, lecz 
nie zdają sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządzają w ten sposób. Nie warto rujnować wła-
snego zdrowia, by być akceptowanym przez otoczenie. Zastanówcie  się, jak drastyczne 
mogą być skutki odchudzania i czy naprawdę tego chcecie…. 

                                                                                                                          Natalia  

Walka o siebie 
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Odchudzanie….to dość powszechny problem współczesnych nastolatek. Młodzi ludzie zaczy-
nają dostrzegać wady swojego ciała wraz z rozpoczęciem się okresu dojrzewania.  
Robią to pod presją mediów, z powodu braku akceptacji przez rówieśników oraz dla  
podniesienia poczucia własnej wartości. Chora osoba patrząc w lustro, nie dostrzega rze-
czywistego obrazu swojej osoby.  Mimo niskiej wagi zawsze czuje się za gruba. Nie są to 
wnioski wyssane z palca. Z własnego doświadczenia z odchudzaniem i z anoreksją,  
na którą zachorowałam, wiem, że drastyczne metody walki z nadwagą mogą prowadzić do 
poważnych powikłań zdrowotnych, nawet do śmierci. Każdy zrzucony kilogram cieszy,  
potem czuje się potrzebę by schudnąć jeszcze więcej. W efekcie tracimy kontrolę, cierpi  
nasza psychika, ciało i…..osoby z najbliższego otoczenia. Dla osoby cierpiącej na anoreksję  
najważniejsze jest wsparcie bliskich oraz uświadomienie sobie w porę, że to już choroba,  
bo leczenie daje duże efekty. Jednak typowe zachowania, takie jak: akty buntu i sprzeciwu, 
niezdecydowanie, lęk przed jedzeniem, pozostają do końca życia. A przecież można  
utrzymać prawidłową wagę ciała, odżywiając się racjonalnie. Pamiętajcie, nie trzeba się 
głodzić i wyniszczać swojego organizmu.  

                                                                                                                                   Arleta 

To warto wiedzieć o chorobie (za: portal ABCzdrowie.pl) 
Jakie są przyczyny zachorowania na anoreksję? 

Przyczyny anoreksji dzielą się na te o podłożu biologicznym i psychologicznym. 
B i o l o g i c z n e  p r z y c z y n y  a n o r e k s j i  t o  n p .   
1. Podłoże genetyczne: prawdopodobieństwo wystąpienia anoreksji zwiększa się 
ośmiokrotnie, gdy w rodzinie danej osoby jest inna osoba chora na anoreksję. 
2. Podłoże biochemiczne (hormony, enzymy, czy neuroprzekaźniki) -  
dysfunkcje ośrodków mózgowych regulujących określone procesy  
m e t a b o l i c z n e  ( n p .  z w i ą z a n y c h  z  o d c z u w a n i e m  g ł o d u ) . 
Psychologiczne przyczyny anoreksji możemy podzielić np. na: 
3. Osobowościowe przyczyny anoreksji - osoby dobrowolnie poddające się 
głodówkom są inteligentne, uparte w dążeniu do wyznaczonego celu,  
przesadnie ambitne, oraz mają niskie poczucie wartości odnośnie swojej osoby,  
a także swoich osiągnięć. Inne cechy to perfekcjonizm, chłód emocjonalny,  
podatność na krytykę ze strony innych ludzi, brak zaufania zarówno do siebie  
samej, jak i do innych ludzi, a także niska samoświadomość. 
4. Lęk przed dorosłością - U wielu osób choroba ta wykształca się w okresie  
dojrzewania, kiedy ciało zmienia swój kształt, nabiera kobiecości, powodując 
w z m o ż o n e  u c z u c i e  n i e p e w n o ś c i  c o  d o  w ł a s n e j  o s o b y .  
5. „anorektyczna rodzina” – rodzina posiadająca następujące cechy:  
usidlenie (granice między członkami rodziny ulegają zatarciu, problemy  
jednego z członków rodziny stają się problemami pozostałych), nadopiekuń-
czość,  mocno nakreślona granica między rodziną, a resztą świata,  
który jest dodatkowo demonizowany, powtarzający się w rodzinie  
element poświęcania się dla dobra rodziny np. kosztem rezygnacji  
z  w ł a s n y c h  a s p i r a c j i ,  p r o b l e m y  m a ł ż e ń s k i e  r o d z i c ó w  
6. Mass media - Wylansowany został nowy standard kobiety sukcesu - kobiety  
zadbanej, eleganckiej, robiącej karierę zawodową, a przede wszystkim szczupłej.  
7. Ryzyko zawodowe - Istnieje grupa zawodów, których wykonywanie zwiększa 
ryzyko zachorowania na anoreksję - są to zawody, w których zwraca się uwagę  
na wygląd zewnętrzny i sylwetkę - tancerki, baletnice, modelki, a także osoby  
uprawiające dyscypliny sportowe takie jak jazda figurowa na lodzie czy gimnastyka 
artystyczna.   

Jakie są objawy anoreksji? 

Kryteria diagnostyczne anoreksji wg 
DSM-IV-TR IV (klasyfikacja zabu-
rzeń Amerykańskiego Towarzystwa 
P s y c h o l o g i c z n e g o ) 
A. Odmowa utrzymywania masy ciała 
na poziomie minimalnej masy prawi-
dłowej dla wieku i wzrostu lub ponad 
tym poziomem (np. spadek masy 
ciała prowadzący do utrzymywania 
masy ciała mniejszej niż 85% oczeki-
wanej albo niepowodzenie osiągnię-
cia oczekiwanego przyrostu masy  
w okresie wzrostu prowadzące do 
masy ciała mniejszej niż 85% oczeki-
w a n e j ) . 
B. Nasilona obawa przed przyrostem 
masy ciała i przytyciem, nawet  
w przypadku niedostatecznej masy 
c i a ł a . 
C. Zakłócenie sposobu przeżywania 
masy i kształtu własnego ciała,  
nadmierny wpływ masy ciała lub  
jego kształtu na samoocenę albo  
zaprzeczanie powadze aktualnie  
n i s k i e j  m a s y  c i a ł a . 
D. U kobiet po rozpoczęciu miesiącz-
kowania, brak miesiączki, tzn. brak 
co najmniej trzech kolejnych cyklów 
miesięcznych (jeśli miesiączka wystę-
puje tylko w następstwie stosowania 
hormonów, np. estrogenów, kobieta 
uważana jest za niemiesiączkującą). 

W jaki sposób osoby z najbliższego otoczenia mogą pomóc chorym na anoreksję? 

Najlepiej namawiając na podjęcie leczenia, które w zależności od stanu psychofizycznego osoby będzie różne. 
Pierwszym krokiem - wizyta u lekarza psychiatry, który zaproponuje odpowiednie postępowanie.  
Należy pamiętać, że choroba sama nie minie i im wcześniej podejmie się leczenie, tym większe szanse na wylecze-
nie z zaburzeń odżywiania. 

Osoba chora i rodzina powinna skorzystać z porad psychoterapeuty, pomaga on i uczy jak radzić sobie z osobą  

chorą i z chorobą, osoba chora powinna skorzystać z całodobowego pobytu w szpitalu z psychoterapią  

dot. anoreksji, jest to długotrwały proces leczenia, pomagają także leki zalecane przez psychiatrę. 
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Telewizyjna przygoda 
Na czym polega praca w telewizji? Jakie należy mieć wykształcenie, 
aby pracować w mediach? Na te i inne pytania odpowiedziała nam 
Pani Agnieszka Leszczuk w trakcie wizyty w studiu TVS. Telewizja 
Silesia działa już 6 lat, a 12 kwietnia tego roku  odbędą się uroczyste  
siódme urodziny stacji. Pani Agnieszka jako osoba odpowiedzialna 
za promocję, zaprosiła nas na wspólne świętowanie. 
TVS to stacja komercyjna. Pewnie teraz połowa z Was zastanawia się 
nad znaczeniem słowa „komercyjna”? Mówiąc najprościej, oznacza 
to, że przedsiębiorstwo nie jest dofinansowane przez państwo i musi 

się samo utrzymywać. Firma musi mieć dobre obroty, aby  jej działalność była opłacalna.  
"Telewizja dla każdego"- to hasło promujące  TVS. Wszyscy znajdziemy tam coś dla siebie - program sportowy, 
rozrywkowy czy informacyjny. W ramówce jest zarówno program dla miłośników podróży - „Podróże”, 
„Reportaż TVS” jak i poradnik dla przedsiębiorczych - „Biznes Klasa”. Muzyczny relaks zapewni „Lista Śląskich 
Szlagierów” oraz „Mały Koncert Życzeń”. Mimo, że jest to stacja związana przede wszystkim z regionem Śląska  
i Zagłębia, można także obejrzeć informacje z Polski i całego świata. 
Korzystając z okazji, zapytaliśmy, jakie cechy powinien posiadać dziennikarz, który chce podjąć pracę  
w telewizji? Pani Agnieszka zwróciła uwagę na najważniejsze z nich-dociekliwość, dobra organizacja i spryt. 
Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy podczas programu „na żywo” gość specjalny spóźnia się. Zadaniem  
prowadzącego jest umiejętne zajęcie widzów, aby nie zmieniali stacji. Można także trafić na dowcipnych  
kolegów z reżyserki, którzy starają się zdekoncentrować prowadzącego, opowiadając dowcipy do słuchawki.  
Pracownik telewizji musi być osobą „elastyczną” w odniesieniu do czasu wykonywanych zajęć.  
Godziny pracy nie są stałe, więc można pracować zarówno dwie godziny jak i dwanaście. A zatem,  
życie dziennikarza nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać.  
Pani Agnieszka zaskoczyła nas stwierdzeniem, że aby pracować w telewizji, nie trzeba mieć ukończonych  
studiów dziennikarskich. Liczy się doświadczenie i umiejętności oraz wrodzone predyspozycje- w końcu,  
praca z kamerą to wyzwanie! Telewizyjne zarobki również nie są tak atrakcyjne, jak nam się wydaje.  
Przeciętna  pensja jest nieco wyższa od średniej krajowej - czyli rewelacji nie ma.  
Ukoronowaniem naszej wycieczki była wizyta w studiu nagrań. Dopiero tam poczuliśmy, że jesteśmy w telewizji! 
Mieliśmy szansę spróbować swoich sił jako pogodynki i zasiąść przy najprawdziwszym ogromnym  
prezenterskim stole. Emocje były nie do opisania. Oślepiający blask lamp i ogromna trema przed kamerą.  
Na zakończenie jeszcze zajrzeliśmy do reżyserki. I gdyby nie pociąg, który miał za chwilę odjechać,  
zobaczylibyśmy nagranie programu. Ale asystowaliśmy przy zakładaniu mikroportów i dowiedzieliśmy się,  
że mikrofon w gwarze dziennikarskiej nazywany jest „tłuczkiem”. 
Wycieczka bardzo nas zmęczyła, ale i wiele nauczyła. Praca dziennikarza jest interesująca, lecz czasochłonna  
i odpowiedzialna. Oczywiście każdy musi sam zdecydować, czy chce skosztować dziennikarskiego życia.  
A Ty? Może zostaniesz prezenterem wiadomości? :) 

Kołłątaj jest cool To Oni– uczniowie klas pierwszych wypełnili ankietę,  

dzięki której dowiedzieliśmy się, jaki jest Kołłątaj. I wyszło, że Kołłątaj jest spoko!!!  

Za co lubicie naszą szkołę? Oto wasze opinie: 

Zaletami szkoły są: „spoko ludzie i fajni nauczyciele”  

Atutem szkoły są: praktyki zagraniczne 

Atmosfera w szkole jest: „dobra”, „OK.”, „pozytywna”, „fajna” 

W 98% nauka w szkole spełnia Wasze oczekiwania. 

Na zajęciach dodatkowych chcielibyście: śpiewać i malować/rysować  

K. Szota 
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