
   Brakuje w naszej szkole miejsca, gdzie można by wypocząć. Obecnie uczniowie muszą odpoczywać, leżąc na twardych ławkach, tak jak na zdjęciu obok. Często też siedzą na parape-cie na półpiętrze, ale wtedy marzną przez nieszczelne okna.    Plany Samorządu Szkolnego są takie, aby zakupić kanapy, na których wygodnie moglibyśmy odpoczy-wać w czasie przerw. Być może uda się też zorganizować miękkie poduszki na parapety. Na to jednak potrzeba funduszy. Został zor-ganizowany kiermasz wyrobów kulinarnych przygotowanych przez uczniów klas 2 

gimnazjum i 1 LO. Do-chód, który uzyskali-śmy, choć trochę przy-bliża nas do wymarzo-

nego celu. Dodatkowo cały zysk z bieżącego numeru naszej gazety zostanie przeznaczony na zakup kanapy.    Mamy nadzieję, że najpóźniej na wiosnę doczekamy się strefy relaksu z prawdziwe-

go zdarzenia. Zachęca-my wszystkie klasy do współpracy i zgłasza-nia różnych pomy-

słów, jak zdobyć fun-dusze. Każdy pomysł się liczy, w końcu wszystkim nam zale-ży, aby w naszej szko-le uczniowie czuli się jeszcze lepiej.  
Antoni Kłembukowski, Aleksandra Kuźniar 

RELAKS W REJU – (NIE)MOŻLIWE?! 

WKRÓTCE FERIE!!! 
Za nami przerwa świąteczna, przed nami utęsknione ferie. Skąd wzięło się słowo ferie?  
Jest to starorzymskie określenie dni odpoczynku poświęconych ob-rzędom religijnym dla któregoś z bóstw, obecnie używa się w od-niesieniu do dni wolnych od nauki szkolnej. 
Jak wszystkim wiadomo, czytanie wpływa pozytywnie na nasz roz-wój oraz samopoczucie. Ważne jest, abyśmy wolny czas dobrze wy-korzystali. A komu chciałoby się wychodzić na mróz, gdy jest -10? Czas, który spędzimy w domu, możemy choć częściowo wykorzy-stać na czytanie książek.  Polecamy recenzję książki na stronie 5. 

Marta Pluta 
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Michał Balas -  to nasz kolega 
z 3A, słynny wiolonczelista  
światowego formatu, którego 
nie spotkacie w szkole  w ża-
den poniedziałek.  
- Słyszałem, że nie ma Cię w 
szkole w każdy poniedziałek, 
to prawda? Nie lubisz ponie-
działków?  - Lubię , ale  w poniedziałki nie 
przychodzę do szkoły, ponieważ 
mam lekcje w Łodzi na Akade-
mii Muzycznej. Jest tam świetny 
profesor, który po prostu zapra-
sza mnie na lekcje i uczę się u 
niego. 
- Dlaczego akurat w Ło-
dzi? Chce Ci się jeździć 
tak daleko? - Prof. dr hab. Stanisław 
Firlej jest wybitnym  pe-
dagogiem i wspaniały 
wiolonczelistą. Znamy 
się już  od bardzo dawna 
i myślę, że dobrze się ro-
zumiemy. Świetnie mi się 
z nim pracuje, więc jeż-
dżę. 
- Od jak dawna grasz 
na wiolonczeli? - Od 8 lat. 
-  Wcześnie zacząłeś. A 
kto zainspirował Cię do 
grania na tym  instru-
mencie? - W sumie to sam sobie 
wybrałem wiolonczelę…
W szkole muzycznej, na 
pierwszym spotkaniu  
dyrektor zapytał mnie, na 
jakim instrumencie chcę 
grać. Odpowiedziałem: 
wiolonczela, ponieważ była to 
jedyna nazwa instrumentu, jaką 
wtedy zapamiętałem. Po prostu 
wpadła mi w ucho. 
- Czy masz w rodzinie kogoś 
związanego z muzyką? - Tak. U mnie wszyscy w rodzi-
nie grają. I rodzice, i siostra,i 

wujek,  i kuzyn  grają na róż-
nych instrumentach - od akor-
deonu przez perkusję do in-
strumentów smyczkowych. Ja 
gram na wiolonczeli, a siostra 
na fortepianie. 
- To chyba musisz dużo ćwi-
czyć ? -  Codziennie !  Popołudniami 
chodzę do szkoły muzycznej, 
dlatego nie mam często czasu 
na odpoczynek w trakcie dnia, 
ale głównie ćwiczę w domu, 
ponieważ mam do tego wa-
runki. Instrument można prze-
nosić, więc jest dobrze. 

-  To znaczy, że w ciągu ro-
ku szkolnego masz  mało 
wolnego czasu. A jak spę-
dzasz wakacje ?  - W wakacje jeżdżę na dwa 
tygodnie do Łańcuta, gdzie 
organizowany jest specjalny 
kurs,  a  dwa lata temu byłem 

na miesięcznym kursie w Kana-
dzie. 
-Jakie są Twoje największe suk-
cesy? - Ostatnio byłem na konkursie w 
Poznaniu i ,skromnie mówiąc, 
zdobyłem pierwszą nagrodę. 
-Gratulujemy!!! Czy wiążesz z 
tym instrumentem swoją przy-
szłość ? -Tak, wiążę. 
- Wolisz grać w orkiestrze czy 
sam?  -Gdybym teraz dostał propozy-
cję, żeby grać w orkiestrze, to 
brałbym ją w ciemno, aczkolwiek 

lubię grać solo. Chociaż 
ostatnio założyliśmy 
zespół w szkole mu-
zycznej, a konkretnie 
kwartet. 
-  Jak Ci się udaje po-
godzić naukę w gim-
nazjum z edukacją  muzyczną   ? 
-  Muszę uzupełnić  
sporo zaległości, jeśli 
opuszczam lekcje. Na 
szczęście mam dobrych 
kolegów, którzy poży-
czają mi notatki.  
A nauczyciele są dla 
mnie wyrozumiali. 
Dzięki temu mogę po-
święcić się swojej pasji. 
- Co  jeszcze lubisz  
robić, jeśli masz tro-
chę czasu, bo chyba 
nie tylko grasz na in-strumentach? 
- Owszem, lubię sport. 
Szczególnie gry zespo-

łowe. Nawet podobno nieźle 
gram w piłkę . Wystąpiłem w re-
prezentacji szkoły w ostatnim tur-
nieju piłkarskim,  pamiętasz? 
- Dziękuję bardzo za rozmowę  
i życzę Ci dalszych sukcesów. 
                                                        
Rozmawiał : Krzysztof Zachwieja 

 CO ROBIĄ UCZNIOWIE GDY NIE MA ICH W SZKOLE 



 Czy młodzież w „Reju” 
jest uzależniona od telefo-
nu komórkowego? 
Co „łączy” uczniów  znajdujących 
się w klasie lub na korytarzu w 
czasie przerw,  w trakcie prze-
mieszczania się na wf lub powrotu 
do szkoły z basenu ? To  Magiczny 
Przedmiot zapewniający tysiąc 
atrakcji na minutę , najświeższe 
wieści z FB,  doskonałą muzykę , 
śmieszne filmiki, dowcipne memy 
i budzące emocje komentarze…. 
Nie sposób wymienić wszystkich 
możliwości, jakie daje współcze-
sne urządzenie zwane potocznie „ 
telefonem komórkowym”. Wielu z 
was nie wyobraża sobie funkcjono-
wania bez tego przedmiotu. Towa-
rzyszy wam od pierwszego otwar-
cia zaspanych oczu aż po  ostanie 
kliknięcie „ lubię to” przed 
snem…  W ciągu dnia czasem na-
wet do kogoś zadzwonicie lub wy-
ślecie sms.  Częściej jednak robicie 
i udostępniacie zdjęcia. Kiedy 
dzwoni dzwonek na lekcję, telefon 
bywa ostatnią rzeczą , której doty-
kacie w czułym geście pożegnania 
na 45 minut…  a nierzadko trzy-
macie go w dłoni  jako amulet tak-
że podczas  zajęć. Sprawdzacie z 
niepokojem , czy aby wygodnie 
mu w ciasnej kieszeni spodni, kon-
trolujecie zgodność czasu na zega-

rze ściennym z super dokładnym 
wyświetlaczem najnowszego mo-
delu smartfona lub czuwacie w 
gotowości, aby nie przeoczyć ko-
lejnego sygnału, że ktoś ze znajo-
mych zameldował się na FB. 
 Czy naprawdę musicie na każdej 
przerwie wpatrywać się w ekran „ 
komórki” ? Z niepokojem obser-
wuję przypadki, kiedy ktoś tak 
jest zajęty telefonem, że zapomina 
skorzystać wciągu 10 minut 
 z wc albo zaabsorbowany prze-
chodzeniem kolejnego  etapu pa-
sjonującej gry nie zauważa, że 
przerwa dawno się skończyła ,a 
następna lekcja zaczęła się wła-
śnie w pracowni chemicznej  na II 
piętrze …  Owszem, kontakty z 
kolegami zacieśniają się 
(dosłownie), gdy przykładowo 
sześciu gimnazjalistów tłoczy się 
wokół niewielkiego ekranu, żeby 
nie uronić ani jednej sekundy  z 
najnowszego „gif-a” ( jak to się w 
ogóle pisze???).   
 Gorzej, jeśli w czasie lekcji ode-
zwie się dobrze znana wam melo-
dyjka lub „plusk” przychodzącej 
wiadomości. (Statut Szkoły wy-
raźnie mówi, że „ w czasie zajęć 
lekcyjnych  nie wolno korzystać z 
telefonów komórkowych”, które 
powinny być wyłączone - tego 
wymaga kultura osobista, a także 
poszanowanie innych – nauczy-
ciela,  koleżanek i kolegów. 
Dźwięk telefonu może przeszko-
dzić w odpowiedzi, w recytacji , 
w pisaniu sprawdzianu lub sku-
tecznie zaburzyć tok wykładu. 
Zastanawiam się , co by było, 
gdyby uczniowie w ogóle nie ko-
rzystali z komórek  na terenie 
szkoły…  Po prostu przed wej-
ściem wyłączaliby je całkowicie i 
chowali do plecaków.  I  nie cho-
dzi mi o odgórne zakazy narzuco-
ne przez Radę Pedagogiczną, ale o 
świadomą decyzję wynikającą z 
poczucia wolności każdego czło-
wieka. Tak, wolności. Bo jeśli nie 

potrafimy się bez czegoś takiego 
obejść, to znaczy, że jesteśmy w 
jakimś stopniu „ przymuszeni”, a 
więc zniewoleni przez zwykłą 
rzecz, przedmiot, modny gadżet, 
któremu nie potrafiliśmy wyzna-
czyć granic i zawładnął naszym 
czasem, umysłem, naszą  wolą.  
Czy naprawdę o to nam chodzi? 
                                                                                                                             
  Grażyna Kuśmider  

KIJ W MROWISKO – zaproszenie do dyskusji na tematy kontrowersyjne i 



 

  Jeśli traktujecie tą historię jako kolejną książkę na półce, proszę bardzo. Ale ostrzegam, że jeśli po jej przeczytaniu zjedzą was potwory, to nie do mnie pretensje. Kiedy można by zacząć? No cóż. Właściwie kiedy się urodziłyśmy. My, czyli ja i moja siostra Raven. Nasza matka opuściła nas zaraz po tym, jak się pojawiłyśmy na tym świecie. Ojciec, Andrew Shadow, był "medium". Ludzie do niego przychodzili, a on im stawiał Tarota. Czasem wychodzili zadowoleni, a czasem przerażeni ucie-kali z domu grożąc policją. A potem, dwa lata temu umarł. Zawsze miałyśmy problemy ze szkołą. Naszym rekordem w wytrzymaniu w jednej to jeden se-mestr.  Po jego śmierci trafiłyśmy do rodziny zastępczej. Raven starała się wytrzymać jak najdłużej w każdej. Ja uciekałam średnio po dwóch tygodniach. I tak, tułałyśmy się po całym Nowym Jorku. Zmieniałyśmy szkołę, rodzinę. Miałyśmy tylko siebie. Ot, takie życie. Ale właściwa historia zaczęła się... nie pamiętam nazwy szkoły, więc nazywajmy ją BOB. A więc wszystko zaczęło się w Bobie.  5.11.2013r. Dobra. Znajdujemy się w dniu tych feralnych wydarzeń, które zapoczątkowały reakcję łańcuchową... Razem z Raven siedziałyśmy w sali gimnastycznej. Ja - nienawidzę sportu, jeśli chodzi wam o granie w gry zespołowe, więc już dawno powiedziałam dyrektorowi, że może mnie wywalić, ale ja na W-F chodzić nie będę. Rav, jako moja siostra, stwierdziła, że w takim razie ona też nie. I w ten sposób, siedziałyśmy pod ścianą pożerając paluszki i czytając "Władcę Pierścieni". Usilnie sta-rałam się nie gapić na nowego chłopaka w klasie, który doszedł dwa dni temu i najwyraźniej też nie ćwiczył. No, tak. Jeśli ktoś uważnie czyta, to zauważył, że napisałam, że się starałam. Było to trudne, zważając na to, że przewiercał mnie i moją siostrę na wylot wzrokiem. - Lizzie. - Rav się poddała i odłożyła książkę. - Ciebie też niepokoi, że on się na nas gapi? - Są dwie opcje. Albo się zakochał, albo jest seryjnym mordercą - mruknęłam obojętnie udając, że czy-tam. - On tu idzie Liz, on tu idzie. - Potrząsnęła mnie za ramię. Wywróciłam oczami. - Czy mógłbym poprosić o paluszka? - spojrzałam w górę. Stał nad nami, czy raczej przed nami i pa-trzył się obojętnie w torebkę paluszków, które moja siostra trzymała na kolanach. No cóż. Trzeba przy-znać, że wywierał przerażające wrażenie. Otaczała go aura tajemnicy, a czarne oczy mówiły jedno: Ne zbliżaj się. Spojrzałam na niego z uniesioną brwią, a Raven wyciągnęła w jego kierunku paczkę. Wziął jednego i usiadł po mojej prawej stronie. Wtedy wydawało mi się to dziwne, obcy chłopak  siada obok nas i wygląda jak... po prostu przerażają-co. Dobra, przyznałam to. Moja duma ucierpiała. Jak już mówiłam, nie lubię ludzi. Oceniają cię zanim cię poznają, chodź to może też moja wina. W sza-fie nie mam ani jednej rzeczy, która nie byłaby czarna.   
W każdym razie Nico po prostu usiadł i się nie ruszał. Tak, on jest przerażający. ~*~ Wbrew wszystkiemu, tydzień później staliśmy się przyjaciółmi. No dobra, to trochę za dużo powie-dziane. Stał się przyjacielem Rav. A ja jak zwykle wlokłam się za nimi i przy każdej okazji chowałam się w świecie książek. Jak już mówiłam, nie lubię ludzi, nie mam przyjaciół (siostra bliźniaczka się li-czy?) Lubię być sama i jeśli ktoś jeszcze raz powie mi, że jestem wredną socjopatką (w zasadzie to prawda) to mu głowę urwę. Przez ten tydzień zauważyłam parę rzeczy. 

CÓRKI HEKATE CZ. 1 



1.Nico się na mnie gapił, kiedy myślał, że nie patrzę. 
2. Mój psychiatra zaczął nosić brodę. 
3. Zbliżał się termin mojej ucieczki z domu. 
Tak właściwie, to dobrze mi było u pani Smith. Była miłą, starszą panią. Po prostu idealną babcią. Ro-
biła na drutach, piekła ciasteczka i szczypała w policzki na powitanie. Siwe włosy zawsze miała spięte 
w kok i chodziła wyłącznie w rzeczach, które sama uszyła. (czyli zasadniczo w sukienkach z wełny). 
Okey... przyznaję. Na razie się nic nie stało, bo przeciągam to i przeciągam ile mogę. Mam nadzieję, że 
ludzie, którzy są tacy jak ja i moja siostra zrozumieją aluzję i przestaną czytać, zanim przyjdzie po 
nich Erynia. 
W każdym razie, tydzień po paluszkowych zajęciach sportowych, wracałyśmy z Rav do domu. Pani 
Smith mieszka na poddaszu bloku na Manhattanie. Nie żeby to był wymarzony dom, ale było w nim 
ciepło, a poza tym ładnie w nim pachniało. Wlokłyśmy się ulicami jednego z największych miast na 
świecie. 
- Pani Smith? Wróciłyśmy! - zawołała Rav, kiedy wdrapałyśmy się do naszego mieszkania. 
Weszłyśmy do środka i zastałyśmy kompletne pobojowisko. Czy wasza mama mówi wam czasem 
jakiego to bałaganu nie narobicie? Chciałabym, żeby to co działo się w mieszkaniu było tylko niepo-
rządkiem. 
Meble były powywracane, zasłony pozdzierane. Na podłodze były plamy... krwi. 
- Pani Smith?! - wbiegłyśmy do środka i potknęłyśmy się o zwłoki naszej opiekunki. 
Okropne? Owszem. Przerażające? Owszem. Czy chciałabym wtedy być gdzie indziej? Zdecydowanie 
tak. 
Wtedy zrobiłyśmy coś tak nielogicznego, irracjonalnego, że mogłybyśmy startować w takim konkur-
sie. 
Zaczęłyśmy wrzeszczeć. Ale tak naprawdę wrzeszczeć. Zatrzasnęłyśmy drzwi mieszkania i zbiegły-
śmy prze dziewięć pięter na parter budynku. Z wrzaskiem wybiegłyśmy na ulicę i... obejrzałam się za 
siebie. 
Za nami biegło... coś. Był to czarny pies z czerwonymi oczami i gigantycznymi kłami. A zapomniałam 
o czymś. Był wielkości samochodu osobowego. Rzuciłyśmy się między ludzi, ale oni nic sobie nie ro-
bili z potwora. Tylko krzyczeli, że jest taki słodki. Nie, zdecydowanie NIE BYŁ słodki. Zwłaszcza, że 
nas gonił. 
Przebiegłyśmy drogę trzem czarnym kotom, przeturlałyśmy się po czterech maskach samochodów 
(trzy jechały, ich kierowcy nie wyglądali na zachwyconych) i wpadłyśmy do trzech kałuż i stawu w 
Central Parku. Zaliczyłyśmy też pięć wpadek na drzewa, trzy ławki parkowe i na niezliczoną ilość 
ludzi, psów i gołębi (jeden z nich tak mnie użarł w obojczyk, że ciągle mam ślad). Plecaki zgubiłyśmy 
gdzieś po drodze. 
A to coś? Nawet się nie zmęczyło. 
Ale ja i Raven owszem. Przebiegnięcie siedmiu kilometrów pełnym biegiem (w tym dwa na sprincie) 
nie jest łatwe. Może jednak powinnam chodzić na W-F? 
W tym momencie między nami pojawił się... Nico. Tak po prostu się zmaterializował.  Walnął psa 
mieczem (skąd od do cholery go wziął?). To coś rozsypało się w piach. 
Stwierdziłam, że mam dość. Równocześnie z Raven straciłyśmy przytomność. 
 
                                                                                                                 (Nazwisko autora znane redakcji) 



 Tym razem bohaterami naszej rubryki są : Harpagon -  tytułowy skąpiec z ko-medii Moliera,  oraz  Petroniusz  - bez wątpienia najciekawsza postać   w powieści „ Quo vadis”. Ich charaktery-styki, jak widać,  stały się nie lada wy-zwaniem dla uczniów. Sami się przeko-najcie…   
HARPAGON :  „Oszukał własnego syna na kredyt z pod-stępnymi zasadami, który potrzebował pie-niędzy.” „ Oferował on bardzo duży procent, a na dodatek nie spieniężyłby całej sumy” „Stara się wydawać jak najmniej na ubra-nia. Sam chodzi w skąpych szatach” „ Ma sześćdziesiąt lat, cierpi prawdopodob-nie na synchroniczny kaszel lub aler-gię  oraz ubiera się skromnie i w książce jest wspomniane o jego brodzie.” „Po usłyszeniu słów krytyki ukarał go ciele-śnie.” „Główny bohater jest przedstawiony przez Moliera w krzywym zwierciadle z przesad-nym charakterem” 
 

PETRONIUSZ : „Stawiał się zawsze po stronie Winicjusza” 
„Petroniusz  był zadbanym o siebie mężczyzną.” 
„Zawsze umiał upodobać się Neronowi wyszukany-
mi przymiotnikami.” 
„Kazał ją[ Eunice] zbiczować tak , by nie było ran 
na ciele.” 
„Zyskał wysokie postawienie na dworze Nerona” 
 „ Jest bohaterem kolorystycznym, chumorzastym, 
ciekawym, nietuzinkowym oraz umie zmusić czytel-
nika do czytania następnej strony.”  

HUMOR Z WYPRACOWAŃ  SZKOLNYCH  CZ.  2.  

JAK CIĘ SŁYSZĄ TAK CIĘ PISZĄ 
 „Niestety moje lekcje nie są takie jak pana Batora i nie zabiję was słowami typu szlifierka kątowa”  ( j. niemiecki) Sytuacja skrajnie nie korzystna- po kolana w wo-dzie, palec w kontakcie.( lekcja techniki) 
Ciąg dalszy nastąpi nieubłaganie.( j. polski) 
Podczas sprawdzania tych wypracowań przeżywa-łam katharsis –  kiedy czytałam wasze wypociny,  ogarnęła mnie litość i trwoga ( j. polski) 
A koleżanka z tyłu już dawno miałaby piątkę dzieci 
i wzięcie w Arabii Saudyjskiej. ( wos ) 



Poprosiliśmy  naszą szkolną panią  psycholog -  Judytę Gawędę o zabranie głosu w tej sprawie .  
czy dwudziestoparolatków. Oczy-
wiście nie każda z tych osób, któ-
re zaczynają  za dużo używać 
telefonu komórkowego, się uza-
leżni, ale jeżeli ktoś zauważy u 
siebie, że jest bardzo niespokojny 
lub rozdrażniony, kiedy nie może 
skorzystać z telefonu, kiedy na 
przykład coś padnie w telefonie, 
kiedy nie jest online lub poza sie-
cią, wtedy na przykład zdarzają 
się  wybuchy złości, jest skłonny 
do konfliktów, to już warto zasta-
nowić się  nad sobą. Często też 
bywa tak, że zazwyczaj otoczenie 
mówi, sugeruje komuś ,że coś z 
nim jest nie tak. Koledzy, kole-
żanki, czasem rodzice  czy inni 
dorośli, mówią „ czy nie mógł 
byś tego telefonu odłożyć” wtedy 
zazwyczaj ta osoba jest już w  
grupie ryzyka i wtedy zazwyczaj 
mocno protestuje i to, niestety, 
może być niepokojący sygnał.”  
Czy według pani uzależnienie 
od telefonu jest  poważnym 
problemem? 
„Tak, jest poważnym problemem, 
jeżeli się nic nie robi, to na pew-
no. Może dojść do tego, że ta 
osoba jakby przestaje korzystać z 
innych sfer życia, czyli głownie 
koncentruje się na  telefonie.. Nie 
jest w stanie rozmawiać bez tele-
fonu, rezygnuje z innej aktywno-
ści np.ze sportu,  nie potarfi po 
prostu wyjść ze znajomymi, gdy 
nie ma ze sobą telefonu i zwykłe, 
normalne czynności np. mycie, 
jazda tramwajem w drodze do 
szkoły czy nawet pokonanie kilku 
metrów chodnikiem czy przejście 
przez ulicę  musi odbywać się 
zawsze z telefonem w ręku. Co 
gorsze, zdarzają się groźne wy-
padki, kiedy młody człowiek za-
miast patrzeć przed siebie czy na 
boki  na ulicy, wpatruje się w 
ekran telefonu. Naprawdę po-

ważnie zaczyna się robić wtedy, 
gdy pojawia się taki lęk , wręcz 
panika, kiedy  telefonu nie ma.  
Mogą się zdarzyć też ataki agresji, 
ale to oczywiście, kiedy występuje 
już mocne uzależnienie.  To na-
prawdę poważny problem, który 
pojawił się w ostatnich latach, 
ponieważ coraz młodsi ludzie za-
czynają korzystać z urządzeń elek-
tronicznych bez umiaru, a zwłasz-
cza z telefonu… 
Co powinna zrobić osoba uza-
leżniona? 
„Jeżeli jest tak, że coś się niepo-
koi, no to najważniejsze, abyś po-
rozmawiał z kimś o tym, może za-
cząć od najbliższej grupy, swojego 
przyjaciela, przyjaciółki, ale jeżeli 
chodzi o ludzi młodych, dobrze 
byłoby, żeby to była też jakaś za-
ufana osoba dorosła. Może też być 
specjalista psycholog, pedagog, 
ktoś kto może pomóc tej młodej 
osobie trafić  do odpowiednich 
miejsc albo wesprzeć w samo-
dzielnej próbie wyjścia z takich  
ryzykownych zachowań. Na pew-
no nie należy pozostawać obojęt-
nym, jeśli widzimy, że nasz kolega 
czy koleżanka albo ktoś z rodziny 
nie rozstaje się z telefonem i re-
aguje ostro , kiedy próbujemy 
zwrócić mu uwagę. Żeby nie do-
puścić do uzależnienia, warto sa-
memu wyznaczać sobie „ prze-
rwy” –  ustalać pory czy czynno-
ści, podczas których odkładamy 
telefon. 
                                                                                     
Wywiad przeprowadziła  Ola Kuźniar  
 
A co o tym myślą  nasi czytelnicy  ? 
Chętnie poznamy wasze zdanie.  
Piszcie do nas na adres : 
 greypfrut.redakcja@gmail.com  
 

Na czym polegają uzależnie-
nia? 
„uzależnienia to jest taki stan, 
nawet stan taki chorobowy, kie-
dy jest przymus albo zażywania 
jakiś środków, na przykład nar-
kotyków czy alkoholu, ale cza-
sem są to też takie uzależnienia 
od jakiś czynności, takie uzależ-
nienia behawioralne gdy ma się 
przymus wykonywania różnych 
rzeczy, na przykład to mogą być 
zakupy lub przymus korzystania 
też z telefonu, korzystania z gier 
komputerowych i innych rzeczy. 
Co jeszcze ważne , uzależnienie 
też jest wtedy, kiedy coś , co na 
początku jest tylko przyjemno-
ścią ,staje się koniecznością.” 
Ile osób w naszych czasach 
jest uzależnionych? 
To zależy w którym kraju,  bo 
bywa różnie i to się zmienia. 
Trudno oszacować, bo osoby 
które są uzależnione, nie zawsze  
się do tego przyznają , więc nie 
zawsze da się to  wykryć, a oso-
by ,które jakoś  niebezpiecznie 
poczynają sobie na przykład z 
jakimiś używkami lub jakimiś 
zachowaniami  są w grupie ry-
zyka albo już są uzależnione. To 
jest tak około kilkunastu pro-
cent.” 
Czy uzależnienia można le-
czyć? 
„Tak, można. Są specjalnie po-
radnie, gdzie się leczy uzależ-
nienia, ale oczywiście dużo pro-
ściej jest wcześniej zareagować, 
zanim pojawi się niebezpieczeń-
stwo uzależnienia. Trzeba jed-
nak  pierwsze takie symptomy 
uzależnienia zauważyć. Kiedy 
rozmawiamy o specyficznym 
uzależnieniu -  od telefonów ko-
mórkowych, które  dotyka głow-
nie ludzi młodych – nastolatków 



13 STYCZNIA BR. NASI UCZNIOWIE ZNÓW MIELI SZANSĘ POMÓC! W ŚRODĘ I CZWARTEK 
MOŻNA BYŁO PRZYNOSIĆ: FILMY, GRY, KSIĄŻKI I ZABAWKI, KTÓRE PÓŹNIEJ UCZNIOWIE 
KLASY I LO SPRZEDAWALI NA SPECJALNYM 
KIERMASZU NA PARTERZE. DOCHÓD ZOSTAŁ W 
CAŁOŚCI PRZEKAZANY NA RZECZ WIELKIEJ OR-
KIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. KIERMASZ 
CIESZYŁ SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM 

UCZNIÓW 
I NAUCZY-

CIELI. PO 
RAZ KO-
LEJNY 
PRZEKO-
NALIŚMY 
SIĘ, ŻE 
POTRAFI-
MY SKU-
TECZNIE 
POMA-
GAĆ. DZIĘKU-
JEMY!  

REJ Z ORKIESTRĄ - KIERMASZ WIELKIEGO SERCA 


