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1. Opinie: Gerard Lach o swojej fascynacji KULTEM. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



2. Trzymaj formę - Bulimia i anoreksja. 

 

 

ANOREKSJA- jest to bardzo poważna choroba znana również pod nazwą 

„jadłowstręt psychiczny’’!!! 

NA CZYM POLEGA ANOREKSJA? 

Osoba chorująca na anoreksję wyznacza sobie za cel coraz niższe limity 

minimalne dotyczące swojej masy ciała. Anoreksja polega przede 

wszystkim na dążeniu do zmniejszania swojej masy ciała. Czynniki 

wywołujące anoreksję dzieli się na przyczyny psychiczne i somatyczne. 

Osoby chorujące na anoreksję nie traktują poważnie swojego stanu 

zdrowia, lecz uważają to za całkowicie normalne. 

JAKIE SĄ OBJAWY ANOREKSJI? 

Początki są bardzo trudne do zdiagnozowania. Pierwsze, jakie się 

objawiają to wyrzuty sumienia, które pojawiają się za każdym razem, gdy 

zje się bardziej obfity posiłek. Dochodzi do tego, iż osoby chore zaczynają 

znacząco ograniczać wartość energiczną swoich posiłków. Anorektyczki 



oraz anorektycy są ciągle niezadowoleni z kształtów swojej sylwetki  

i wagi. Dochodzi do sytuacji, gdy swe wychudzone ciało ukrywają pod 

luźnymi ubraniami. Organizm jak i psychika osoby chorej ulega 

stopniowemu wyniszczeniu. 

Anoreksja to poważna choroba psychiczna, której konsekwencje są często 

tragiczne. 

 

JAK ZACZĄĆ LECZENIE?  

Musisz wiedzieć, że leczenie jest bardzo długie i ciężkie i potrwa długo. 

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od wizyty u internisty  

i psychoterapeuty, a następnie u dietetyka. Metodami leczenia anoreksji 

to: 

-psychoterapia,  

-leczenie żywieniowe,  

-farmakologia.  

Należy mieć na uwadze, iż terapia stanowi najważniejszy element walki. 

Leczenie anoreksji trwa długo i jest procesem złożonym, ściśle 



uzależnionym od każdego przypadku. Zbyt wczesne przerwanie terapii 

może wywołać nawrót choroby. 

 

BULIMIA- jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zaburzeń 

odżywiania. Choroba wiąże się nieustannym kontrolowaniem masy ciała. 

Chorzy jedzą w sposób łapczywy, niekontrolowany (zwykle pokarmy 

niezdrowe). Po napadzie mają poczucie winy, w wyniku którego prowokują 

wymioty, zażywają środki przeczyszczające lub wydłużają dietę.  

OBJAWY: 

Osoby chore są w stanie podczas napadu zjeść bardzo duże ilości pokarmu 

i zwykle tracą kontrolę nad swoim zachowaniem. 

LECZENIE: 

W leczeniu stosuje się zarówno psychoterapię jak i farmakoterapię. 

Podczas leczenia choroby uczy się panować nad emocjami, akceptować 

siebie oraz stosować właściwe zwyczaje żywieniowe. Farmakoterapia 

polega na przyjmowaniu odpowiednich leków przeciwdepresyjnych. Dużą 

skutecznością cieszy się również kognitywna terapia behawioralna, która 

bazuje na założeniu, że wpojony przez chorego błędny wzorzec idealnego 

ciała może być w każdej chwili zmieniony.  

 



ZABURZENIA ODŻYWIANIA DOTYKAJĄ PRAWIE 7% 

NASTOLATKÓW I OK. 5% DOROSŁYCH!! TO NIE TYLKO CHOROBA 

CIAŁA, ALE PRZEDE WSZYSTKIM OGROMNE CIERPIENIE 

PSYCHICZNE. ZABURZENIA ODŻYWIANIA TO NIE WYMYSŁ ANI 

WYBÓR, ALE POWAŻNA CHOROBA O BIOLOGICZNYM PODŁOŻU.  

NA ŚWIECIE NA ZABURZENIA ODŻYWIANIA CIERPI PONAD 70 

MLN LUDZI!! A 90% Z NICH TO KOBIETY I DZIEWCZYNKI. 

 

Amelia Baran , kl. 7a 

 

 

  



3. Ciekawostki – Wakacje w różnych krajach. 

Wakacje w Polsce trwają 10 tygodni. Czy faktycznie nasze 

wakacje są długie? 

Wakacje krótsze niż my wprowadziło 12 europejskich państw – 

Austria, Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Norwegia, 

Słowacja, Słowenia, Anglia, Niemcy, Lichtenstein, Dania. 

Najkrótsze wakacje trwają 6 tygodni (Niemcy, Holandia, 

Szkocja). Rekompensowane są kilkoma przerwami w nauce 

podczas roku szkolnego. 

Polskie wakacje możemy porównać do czeskich, słowackich, 

szwedzkich i finlandzkich. Dłuższą przerwą mogą cieszyć się 

uczniowie 10 państw (Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Grecji, 

Islandii, Włoch, Malty, Rumunii i Turcji). 

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się ustalenie czasu wakacji 

zależnie od poziomu szkoły – w wielu państwach wprowadzono 

inny wymiar wypoczynku dla szkół podstawowych, a inny dla 

szkół średnich. 

Na przykład w Grecji maluchy wypoczywają 12 tygodni, a starsi 

tylko 10. Na Litwie – starsi 11, młodsi 13, na Cyprze – młodsi 

11, starsi 9. Odwrotnie zaś jest w Islandii i Irlandii (10-11 

tygodni dla młodszych, 13 dla starszych). 

Rekordowe wakacje są 3 tygodnie dłuższe niż w Polsce i mogą 

się nimi cieszyć dzieci w Turcji, na Malcie i na Łotwie. 

 

 

 

                                                               Michał Ficek, kl. 6a 

  



4. Dodatek specjalny – Co wiemy o Ukrainie. 

 
 

1. Stolica- Kijów 
 

 

Kijów jest jednym z największych 
i najstarszych miast Europy, 
położony nad rzeką Dniepr. Jest 
stolicą niepodległej Ukrainy  
od 1991 roku. Miasto pełni 

funkcję politycznego, 
ekonomicznego, transportowego, 
oświatowego i kulturalnego 

centrum na Ukrainie oraz liczy około 3 milionów mieszkańców. 
 
Kijów jest często nazywany miastem złotych kopuł czy też 
miastem kasztanowców, był przez wiele lat wielkim ośrodkiem 
polskości. Wielu Polaków wykładało na tamtejszych 
uniwersytetach i tworzyło elitę intelektualną miasta. Początkiem 
XX wieku, w Kijowie Polacy stanowili aż 1/4 mieszkańców 

miasta. Ukraina jako państwo należące do Związku 
Radzieckiego, nie mogła się wyzbyć wpływów radzieckich  
w architekturze. 
 

Kijów powstał w V wieku n.e. – był placówką handlową 
Waregow, czyli skandynawskich Wikingów. Blisko 500 lat 
później miasto, będące wówczas stolicą Rusi Kijowskiej, stało 
się miejscem chrztu ówczesnego księcia Włodzimierza I 
Wielkiego, dziś świętego Kościoła katolickiego i Kościoła 
prawosławnego. Miasto dwukrotnie podbijali polscy władcy  
– w 1018 roku zdobył je Bolesław Chrobry, a w 1069 roku 

Bolesław Śmiały. Z kolei w 1240 roku Kijów został niemalże 
zrównany z ziemią przez Tatarów, którzy rządzili tam przez 
kolejne stulecie. Z ich rąk został odbity przez Litwinów,  
a w 1569 roku na mocy unii lubelskiej stał się częścią Korony 
Polskiej. Jednak w 1649 roku miasto zdobyli Kozacy pod wodzą 
hetmana Bohdana Chmielnickiego. To nie koniec burzliwej 
historii – w 1667 roku Kijów stał się częścią Carstwa 
Rosyjskiego. Późniejsze dzieje były również gwałtowne  
– na początku XX wieku toczono boje z bolszewikami,  



a podczas II wojny światowej miała miejsce bitwa o Kijów. 
Obecnie, od 1991 roku, miasto jest stolicą Ukrainy.  
 

 

 
 
2. Strój ludowy 
 

 
 

W przypadku ukraińskiego stroju ludowego 
nie można mówić o jednolitym, 
ogólnonarodowym wzorcu ubioru. Strój jest 
długi, biały, posiada wyszywaną koszulę 

sroczką ze wstawkami, tkanka kraciasta jest 
płachta z rękawami, fartuch oraz zapaska 
zawiązywany wokół talii, jest ozdobiona 
kersetką (jest to bezrękawnik z kosztownej 
wyszywanej tkaniny), przewiązany wokół 
talii szeroki pojas, ozdobiony 
różnokolorowymi tasiemkami, wianek jest  
z żywych lub sztucznych kwiatów, będący 
elementem damskiego stroju weselnego. 
Strój męski początkowo był skromniejszy  

niż strój damski, wykonywano je tak samo jak koszule kobiece, 

z płótna konopnego, gdy przeznaczone były do pracy bądź  
z lnianego w przypadku koszul noszonych odświętnie. Spodnie 
miały początkowo wąskie nogawki i takie też pozostały 
charakterystycznie na zachodniej Ukrainie. 
 
 
 
 



3. Najczęstsze zwroty 
 
 
 

 
 
 
4. Tradycje ukraińskie 

 
 

- Niebieskie ściany domów mają odstraszać muchy. 
 
- Maslenica jest to uroczystość, w której główną rolę odgrywają 
tańce i śpiewy. Nie wrzuca się Marzanny, ale zajada naleśnikami 

(bliny), których każdy kolejny kęs ma przywoływać słońce. 
 
- W kulturze ukraińskiej dużą rolę odgrywają też przesądy. 
Uznaje się na przykład, iż po narodzeniu dziecka aż do czasu 
jego chrztu, nie powinno się zapraszać do domu obcych. Mają 
oni mieć zły wpływ na duszę noworodka. To przesąd obecny 
również u nas. 
 
-Kolejny przesąd dotyczący najmłodszych Ukraińców to taki, 
zgodnie z którym w obecności dzieci nie powinno się pożyczać 
innym żadnych przedmiotów domowego użytku. Aby maluch był 

zdrowy, kąpie się go w mieszance miodu i ziół. Aby dziecko było 
mądre, pod wanienkę kładzie się zaś książkę.  
 
 

Adrian Rosiek, kl. 7a 


