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Motto na luty 

„Prawdziwie kochasz wtedy,  

kiedy nie wiesz, dlaczego.” 

Lew Tołstoj 
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„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy...” 

(Wisława Szymborska) 

 

Dzieo babci i dziadka… Co roku podczas tych dwóch dni 
dzieje się to samo. Występy, pokazy, uśmieszki, które nie 
zawsze są prawdziwe. Niekiedy uczucie tworzone na pokaz, by 
chociaż w ten czas dotrzymad towarzystwa tym jakże ważnym 

osobom w naszym życiu. A przecież to nie prezenty, nie 
uśmieszki, nie tort są powodem tych spotkao. Stanowią 
jedynie elementy budujące nastrój, klimat. Otoczkę dla czegoś 
bardziej wartościowego. Zatem o co chodzi? Czyż te święta 
z roku na rok nie spowszedniały za bardzo? 

Zapewne większośd z nas już od najmłodszych lat miała do 
czynienia z dziadkami lub babciami. Często to właśnie oni 
spędzali z nami więcej czasu niż sami rodzice, pochłonięci 
pracą. Zawsze cieszyliśmy się na ich widok i nie mogliśmy się 
doczekad kolejnego wspólnego spotkania. Podczas gdy mama 

czy tata zanurzali ręce w codziennych obowiązkach, to właśnie 
oni przekazywali nam pewne wartości oparte na 
doświadczeniu i czasie. Były one dla nas niezastąpione 
i stawały się kolejnym krokiem naprzód. Fakt, że działali 
inaczej niż rodzice, powodował u nas większą ciekawośd, 
pobudzał pomysłowośd, kreatywnośd. Było to coś więcej niż 
tylko opieka. Można ich działanie zatem porównad do 
magicznej tarczy, dla której każdy nasz problem jest ważny 
i warty uwagi. 

Jak to się więc stało, że osoby, które były dla nas tak ważne, 
zeszły na drugi, może trzeci, albo ostatni plan? 

Ktoś kiedyś powiedział: „Bóg nie mógł byd wszędzie, więc 
stworzył babcię”. Czyż tak nie jest? Dlaczego więc tak często 
zapominamy o jej istnieniu? 
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Paradoks życia 
 

Joanna Es – Ka 

 

Jakże szybko przemija czas, 

już niektórych nie ma wśród nas. 

Pozostała tęsknota, ból, 

gdyż nasi bliscy wyszli z ról. 

 

Mało ludzi ma długi czas, 

rosną, dojrzewają jak las. 

Poniektórzy żyją z pasją, 

lecz ich oczy zbyt szybko gasną. 

 

Każdy ma prawie cały czas, 

nie wszyscy zaciskali pas. 

Ci obdarzeni łaskami, 

na koniec zostali sami. 

 

Ot... paradoks posiada czas. 

Ci bez serca też wyszli z mas. 

Zda się, że żyją bez końca, 

tymczasem nie mieli wzorca.  

 
Warszawa, 18 października 2021 r. 

 

Nie bądźmy zatem obojętni na to, co dzieje się wokół nas, 
i zdajmy sobie sprawę, tak szczerze, z wartości tych starszych 
osób. W koocu już za rok może nam ich zabraknąd, a wówczas 
będzie za późno na jakiekolwiek refleksje. 

Marta 
Źródła: 
Utwór: https://wiersze.kobieta.pl/ 
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Porozmawiajmy o pragnieniach… 
 

Wokół nas panuje chłód, jest zima. Nie pozwólmy jednak, by 
taki chłód dopadł nasze serca. Nie pozwólmy, by nasze serca 
były chłodne, przepełnione egoizmem oraz brakiem istotnych 
wartości, takich jak np. zrozumienie czy pomoc, a także 
miłośd czy bliskośd drugiej osoby. Wartości te są ważne. 
Istotne, by byd dobrym człowiekiem. 

 
Zastanówmy się przez chwilę, jakie jest nasze serce? Czy 

przepełnione dobrem, czy złem? Czy dla ważnej dla nas osoby 
jesteśmy dobrzy? Czy kiedyś jej to powiedzieliśmy? Wielkimi 
krokami zbliża się święto zwane walentynkami, obchodzone 
14 lutego. Dlatego, jeżeli chcecie zmienid swoje serce czy 
właśnie powiedzied komuś, że jest dla nas ważny, zróbcie to 
teraz! 

Na początek zajmijmy się pierwszym z tematów. No więc, 
jeśli stwierdziliście, że Wasze serca mogłyby byd jeszcze lepsze 
albo po prostu chcecie się zmienid, to pierwszy krok do 
sukcesu! Następnym krokiem powinna byd zmiana. Może byd 
ona widoczna w czynach czy słowach, a najlepiej w jednym 
i drugim; bo tak naprawdę, co stoi na przeszkodzie, by się 
w tej dobroci ograniczad; dobro zawsze wraca. Na pewno inni 
ludzie z Waszego otoczenia to zauważą. Staniesz się lepszy/-a! 
Ta zmiana powinna szczególnie Was uszczęśliwid, bo chodzi tu 
głównie o Was. To Wy musicie się dobrze w tym czud, a nie 
inni! Nic na siłę! 

„Jesteś uwięziony między tym, co czujesz, a tym co 
wypada zrobid i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to, co sprawia, 

że możesz byd szczęśliwy. Chyba że chcesz, by szczęśliwi byli 
wszyscy oprócz Ciebie.” 

(autor nieznany) 
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„Małe rzeczy” 
 
Czas na drugi temat. 

Zapewne są osoby, bez 
których tak naprawdę nie 
wyobrażamy sobie na-
szego życia. Mogą to byd 
rodzice, rodzina czy 
przyjaciółka bądź osoba, 
która dopiero zaczyna byd 
dla nas ważna. Podczas 
codziennej rozmowy czy 
w trakcie spędzania wspólnie czasu lub tak w zwyczajne dni, 
zapominamy o powiedzeniu tym osobom, że są dla nas ważne 
lub boimy się o tym im powiedzied. Dlatego pamiętajmy 
o takich małych rzeczach. Nawet nie mówiąc, można wyrazid 
swoje uczucia poprzez czyny bądź drobne gesty; dobre uczynki 
są ważniejsze niż słowa. Nie bójmy się wyjawiad uczud! 
Dlaczego mamy się tego bad? Może boimy się odrzucenia? 
Albo reakcji drugiej osoby? Może tego, że wszystko się może 
zmienid? Nie ma sensu się bad. Jeżeli nie zaryzykujemy, to nie 
dowiemy się prawdy, chod tak bardzo byśmy chcieli. Może 
właśnie wtedy nasze pragnienia zostałyby zaspokojone. 
Właśnie w to święto spróbujmy przełamad tę barierę! 

 

„Miłośd jest kluczem, który otwiera drzwi szczęścia.” 
(Oliver Wendell Holmes) 

 
Daria 

  

Zdjęcie 2, https://rozwojowiec.pl/ 
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„Ciągle chcemy trochę więcej 
Życie piękne jak w piosence mied 
Powiedz co jest najważniejsze 
Za co dałbyś uciąd ręce swe 
Ciągle chcemy trochę więcej 
By po dzielni śmigad Bemce 
Już nie martwid się o pensję 
Życie lekkie mied 
Jak dym dym dym...” 

 
(Paluch) 

 

Rok 2022 uważam za otwarty. Zapewne większośd z nas 
hucznie świętowała jego nadejście z myślą, że będzie to 
początek lepszego czasu. Byd może wielu z czytających spisało 
już swoje postanowienia noworoczne, lecz ile zdoła w nich 
wytrwad? Niekiedy wyznaczamy sobie zbyt wiele trudnych 
i nowych celów, co sprawia, że zmieniamy swoje życie o 180 
stopni, a tym samym powodujemy, iż owe nowe nawyki nie 
trwają dłużej niż kilka dni. Przez co myślimy, że one są złe, 
trudne, ciężkie i lepiej, żeby zostało tak jak jest. A przecież 
ewoluowanie jest dobre. Wszystko zależy wyłącznie od nas, 
jak wykorzystamy swoje możliwości i czy to w ogóle zrobimy 
w umiejętny sposób. Często bywa jednak, iż ten tłok marzeo, 
pragnieo i potrzeb zasłania nam piękno codziennego życia. 
Życia, którego dni są policzone. 

Wdzięcznośd – coś, co powinno pojawid się u każdego z nas. 
W koocu wszyscy przeżyliśmy uprzedni rok, a dzięki temu 
jesteśmy dojrzalsi, mocniejsi o nowe doświadczenia, których 
nikt nie jest w stanie nam odebrad. Zatem czyż nie warto 
zatrzymad się na chwilę u progu obecnego roku, aby móc 
docenid wszystko, co nas spotkało? 

Zdjęcie 3, https://pl.vectorhq.com/ 
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„Bądź wdzięczny za to,  
co masz, a będziesz 
miał tego więcej.  
Jeśli koncentrujesz się 
na tym, czego nie 
masz, nigdy nie 
będziesz miał 
wystarczająco dużo...”  

(Oprah Winfrey). 

 
 
Badanie National Institutes of Health (NIH) z 2009 r. 

wykazało, że gdy czujemy wdzięcznośd lub przejawiamy akty 
dobroci, aktywowane jest podwzgórze, czyli ta częśd mózgu, 
która reguluje wiele funkcji organizmu, w tym apetyt, sen, 
temperaturę, metabolizm i wzrost. Natomiast dr Robert  
A. Emmons z University of California i jego kolega Mike 
McCullough z University of Miami dowiedli, iż zapisywanie 
pozytywnych rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu 
sprawia, że stajemy się szczęśliwsi niż pozostali, a także mniej 
narzekamy. Tym samym wpływ wdzięczności na organizm 
zwiększa siłę psychiczną, obniża stres i odgrywa ważne role 
w pokonywaniu przeciwności losu, traum. Pragnę zwrócid 
uwagę na fakt, że to nie wszystkie zalety, jakie ona wywołuje, 
bowiem badanie z 2003 roku wykazało również jej korzystny 
wpływ na odpornośd.  

Ciekawostką jednak może byd informacja, iż jest ona 
uzależniająca. Przyczyna tego zjawiska jest bardzo prosta i tkwi 
w właściwościach zwiększających poziom dopaminy w mózgu. 
Ta natomiast jest związana z kontrolowaniem procesów 
psychicznych oraz emocjonalnych. Jak zatem sprawid, aby 
wdzięcznośd była w naszym życiu?  

Zdjęcie 4, www.worldmaster.pl/ 
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Naprawdę niewiele trzeba, aby wcielid ją w codziennośd. 
Jest na to nawet znakomita okazja – nowy rok. Dlatego też 
warto wiedzied, gdzie jej szukad? Możemy ją znajdowad w: 
doświadczeniach z ubiegłych miesięcy, osiągnięciach z różnych 
dyscyplin, zdrowiu, dostatku jedzenia, ubrao, a nawet 
w otaczających nas osobach. W koocu nie każdy z nas ma 
mamę, tatę, babcię, ciocię, wujka. Jest wiele osób z naszego 
otoczenia, które nie mogą się cieszyd ich obecnością, 
a coroczne święta spędzają samotnie, odwiedzając bliskich na 
cmentarzu. Pomyślmy również o młodszych osobach, którym 
sytuacja nie pozwoliła zobaczyd się z rodzicami lub dziadkami 
i doceomy to, co posiadamy. Chociażby dziś przenieśmy się 
w klimat zeszłych Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to wszyscy 
już mieliśmy i do tej pory mamy dośd ograniczeo, maseczek, 
ciągłych testów, rozmów o szczepionkach, czy oglądania wciąż 
niezmiennych statystyk. Świąt, które już drugi rok były dla nas 
inne, może i dziwne. Pewnie dla wielu stały się 
niezapomniane, co wynikało z osobistych przyczyn. Ale może 
właśnie ten fakt i czas pandemii zmusza nas do refleksji, 
zatrzymania pędu codziennego życia i docenienia bliskich nam 
osób, za które nie potrafimy dziękowad. 

 
„W zwykłym życiu prawie nie zdajemy sobie sprawy, że 

otrzymujemy znacznie więcej niż dajemy i że tylko dzięki 
wdzięczności życie staje się bogate...”  

(Dietrich Bonhoeffer). 
 

Marta 
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A może jakaś książka na zimowy wieczór? 
 

Ostatnio przeczytałam książkę pt. „Naucz się żyd” napisaną 
przez małżeostwo Matsa i Susan Billmark. 
 

Na początku tej pozycji wydawniczej jest krótka informacja 
o autorach oraz wyjaśnienie, dlaczego w ogóle napisali tę 
książkę. Tekst ma formę poradnika, w którym małżeostwo na 
podstawie własnych doświadczeo, odbytych terapii, rozmów 
oraz obserwacji bliskich opowiada m.in.: 

 jak zaakceptowad siebie, 

 jak ważna jest rozmowa, mówienie o naszych emocjach, 
uczuciach, 

 jak ważne jest życie chwilą obecną, 

 jak przestad nadmiernie myśled o tym co było i będzie, 

 jak odnaleźd swoją pasję, 

 jak ważne dla organizmu są sen i ruch, 

 jak radzid sobie ze stresem. 
 
Zdrowie psychiczne każdego z nas jest ogromnie ważne, 
ponieważ bez niego tak naprawdę nie czujemy, że żyjemy.  
Nie cieszymy się z chwili obecnej ani z tego, co mamy, tylko 
zamartwiamy tym, co będzie i czego nie mamy. 

Ta książka pozwoli Ci otworzyd oczy na różne sprawy 
i zrozumied, że to, jak potoczy się Twoje życie i czy będziesz 
w nim szczęśliwy, zależy wyłącznie od Ciebie i Twojego 
myślenia. 

Uważam, że naprawdę warto przeczytad tę książkę i lepiej 
poznad samego siebie. 

 
Andżelika 
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Warto przeczytad! 
 

Powieśd „Więzieo Labiryntu” (oryg. The Maze Runner) to 
pierwsza częśd międzynarodowej bestsellerowej trylogii 
porównywanej do „Igrzysk Śmierci” czy „Niezgodnej”. 
Została napisana przez amerykaoskiego pisarza Jamesa 
Dashnera, a swoją premierę miała w 2013 r. 
 

Utwór rozpoczyna się w momencie, kiedy zdezorientowany 
Thomas – główny bohater – budzi się w ciemnej windzie; 

jedyną rzeczą, jaką pamięta ze swojej przeszłości, jest jego 
imię. Większa częśd utworu rozgrywa się w Strefie - otwartej 
przestrzeni wielkości parunastu stadionów piłkarskich, 
otoczonej wielkimi murami, która znajduje się w samym 
centrum wielkiego i przerażającego Labiryntu – w której żyje 
duża grupa nastolatków. Strefarze – mieszkaocy strefy – są 
bardzo dobrze zorganizowaną grupą, podzieloną na różne 
sektory, w których każdy wykonuję swoją przydzieloną rolę. 
Wspaniałe zorganizowanie zapewnia hierarchia – każdy wie, 
kto jest komu podporządkowany. 
 

Podobnie jak Thomas, żaden z mieszkaoców Strefy nic nie 
pamięta ze swojej przeszłości. Sprawa wydaję się prosta: wejśd 
do labiryntu i znaleźd wyjście, ale w rzeczywistości taka nie 
jest, ponieważ każde wejście do Labiryntu może stad się 
przepustką do koszmaru i walką na śmierd i życie. Dlaczego 
w ogóle znaleźli się w Strefie? Jaka jest ich rola? Kim są 
Stwórcy, którzy sprawują nad nimi kontrolę? Czym jest 
labirynt i czy można znaleźd z niego wyjście? Jaką cenę 
przyjdzie im zapłacid i czy są na to gotowi? Szansa jest tylko 
jedna: Znajdź wyjście albo gio. 
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Dashner stworzył pasjonującą powieśd osadzoną 
w dystopijnym świecie. Stanowi to bardzo ciekawy zabieg, 
popularny we współczesnej kulturze, który osobiście bardzo 
preferuję. Jest to wciągająca i nasycona akcją książka, która 
trzyma w napięciu od początku aż do ostatniej strony. Porusza 
wiele wątków i tematów, jak na przykład walka, przetrwanie, 
poświęcenie i przyjaźo. Ukazuje, ilu rzeczy w dzisiejszym 
świecie nie doceniamy, a które dla bohaterów książki były 
marzeniem. Moim zdaniem fabuła książki jest niesamowicie 
pouczająca, a wręcz poruszająca. 
 

Jeżeli chodzi o styl pisarski, to nie jest on bardzo 
skomplikowany, dzięki czemu czyta się ją łatwo, szybko  
i przyjemnie. Dialogi oraz opisy są skonstruowane w taki 
sposób, aby jak najlepiej oddad nam nastrój danej chwili.  
W tym zakresie Dashner jest mistrzem! Poprzez konstrukcję 
zdao jest w stanie wzbudzid w nas wiele emocji i wywoład 
konkretne reakcje, np. podnoszenie napięcia, odczucie 
strachu, żalu itd. 
 

Książka ta jest wspaniałą przygodą. Z pewnością mogę 
stwierdzid, że nie żałuję ani odrobiny czasu poświęconego na 
jej przeczytanie. Stanowi idealny pomysł na spędzenie 
wolnego czasu. Zachęcam również do oglądnięcia filmu, który 
jednak nie dorównuje książce. 

 
Łukasz 
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Czym jest miłość? 

 
„Człowiek wie, że to miłośd, kiedy chce przebywad z drugą 

osobą i czuje, że ta druga osoba chce tego samego.” 
 Nicholas Sparks 

 
„Miłośd: to, za czym do bólu tęskni serce.” 

J. M. Coetzee 

 
„Miłośd to uczucie, którego żądad nie można;  

jest darem, nie osiągnięciem.” 
Irena Jurgielewiczowa 

„Miłośd nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się 
przyglądad, lecz aby patrzed razem w tym samym kierunku.” 

Antoine de Saint- Exupery 

 

„Miłośd to dwie samotności, które spotykają się 
i wzajem wspierają.” 

Rainer Maria Rithe 

 
„Dla całego świata możesz byd nikim, dla kogoś możesz byd 

całym światem.” 
Antoine de Saint- Exupery 

 
„Kochad i  byd kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas 

słooce.” 
Dr Davis Viscott 

Wybrała Daria 
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Mosty miłości w Polsce 
 
Wielkimi krokami zbliża się święto zakochanych, więc warto 

wspomnied o najpiękniejszych mostach miłości w Polsce. 
Wieszanie kłódek z inicjałami zakochanych, na znak trwałości 
uczucia, od lat utrzymuje się w modzie i często stanowi 
atrakcję dla turystów. Te najbardziej znane znajdują się 
Paryżu, Rzymie czy Wenecji. U nas również nie brakuje 
mostów dedykowanych zakochanym parom. 
Najpopularniejszy w naszym kraju jest oczywiście ten we 
Wrocławiu, czyli most Tumski. Jest obowiązkowym punktem 
każdego spaceru po tym mieście. Obecnie przypinanie kłódek 
do niego jest zabronione ze względu na możliwośd obciążenia. 
Niemniej warto odwiedzid to miejsce dla pięknych widoków 
i sprzyjającej miłości aury. 

Następny, równie piękny most jest położony w parku 
Poniatowskiego w Łodzi. Symbole nierozłączności wieszane są 
tutaj od kilku lat z inicjatywy mieszkaoców miasta i do tej pory 
wciąż wiele ich przybywa. 

Szczecin również doczekał się swojego zakątka dla 
zakochanych. Ten znajduje się w parku im. Jana Kasprowicza 
i cieszy się dużą popularnością wśród nowożeoców, chcących 
zrobid tam sobie ślubne zdjęcia. 

W tym celu warto odwiedzid też Bydgoszcz. Tam znajduje 
się przeprawa łącząca Wyspę Młyoską z Operą Nova. Mimo że 
ten most na mapie miasta jest od niedawna, może poszczycid 
się już całkiem sporą kolekcją kłódek z wygrawerowanymi 
imionami. 
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Most zakochanych, Bydgoszcz  

 

Zdjęcie 5, https://polska-org.pl 

 

Most zakochanych, Łódź 

 

Zdjęcie 6, https://expressilustrowany.pl/ 

 

Joanna Dąbrowska 
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„Zawsze tam gdzie ty…” 
 

„Już teraz wiem, że dni są tylko po to, 
By do Ciebie wracad każdą nocą złotą 

Nie znam słów, co mają jakiś większy sens 
Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem 

Byd tam, zawsze tam, gdzie Ty.” 

 
Słowa te są tytułem utworu, wyrazami kooczącymi refren, 

a także tę piękną piosenkę. Jej wykonawcą jest zespół Lady Pank, 
który został założony w 1981 roku we Wrocławiu przez Jana 
Borysewicza i Andrzeja Mogielnickiego. Jak myślicie, skąd się 
wzięła nazwa tej grupy? Pochodzi od tytułu ich pierwszego 
nagrania pt. „Mała Lady Punk”. 

Piosenka „Zawsze tam gdzie ty” została wydana w 1990 roku. 
Pomimo że została ona wykonana dla nas, młodzieży, 
w odległych czasach, to słuchamy jej do dziś. Może nie wszyscy ją 
słyszeliście, ale chcę Was zachęcid do posłuchania tego utworu. 
Moim zdaniem jest to najpiękniejsza piosenka tego zespołu. 
Singiel świetnie wpisuje się w zbliżające się święto zwane 
walentynkami, dlatego tym bardziej powinniśmy posłuchad. 
Tekst piosenki nawiązuje do miłości, radości oraz do 
podziękowania bliskiej osobie za to, że jest. Opowiada 
o zakochaniu oraz miłości tak wielkiej, że trudno wyrazid ją za 
pomocą słów. Jak widzimy, utwór ten ma w sobie wiele istotnych 
wartości, może wywoład uśmiech, a nawet wzruszenie osoby, do 
której jest skierowany. Została ona napisana w sposób prosty, 
melodyjny, skupia się na wyrażeniu uczud zakochanego 
mężczyzny.  

Jest to jedna z moich ulubionych piosenek i staram się słuchad 
jej prawie codziennie. Mam do niej wielki sentyment. Zachęcam 
Was, posłuchajcie. Polubicie ją tak samo jak ja. Przecież nie 
wszystkie dawne piosenki muszą byd nieciekawe. 

Daria 
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Dzieo Bezpiecznego Internetu 
 

Ósmego lutego obchodzony jest Dzieo Bezpiecznego Internetu. 
Bardzo ważne jest uświadamianie już od najmłodszych lat, jak 
ważne jest bezpieczeostwo w sieci. Internet stał się częścią naszego 
życia. Na każdym kroku spotykamy się z cyfrowym światem, który 
coraz bardziej wnika w nasze umysły. Nie da się od niego uchronid, 
dlatego warto poznad kilka rad, dzięki którym obecnośd w Internecie 
będzie bezpieczniejsza.  

W Internecie oszuści mają ogromne pole manewru. Czasami są 
praktycznie nie do wykrycia. Częstą metodą wykorzystywaną do 
wyłudzenia danych osobowych, numerów kart kredytowych etc. jest 
wysłanie do odbiorcy maila. Wiadomośd nie wzbudza podejrzeo, 
zazwyczaj w treści znajduje się np. zawiadomienie o problemach 
z kontem bankowym, informacja o rzekomej utracie konta 
i potrzebie jego ponownej aktywacji, kodzie zniżkowym do sklepu 
lub ogłoszenie o wygranej w internetowej loterii. Poniżej znajduje 
się link, który jest zainfekowany. Jeśli osoba, która otrzymała 
wiadomośd, otworzy link, wpisze swoje dane osobowe lub numer 
karty płatniczej, może stracid wszystkie swoje oszczędności. Niby 
wielu ludzi wie o tym, aby nie klikad w linki nieznanego 
pochodzenia, ale bardzo często dają się nabrad. Największą grupą 
osób, które nie potrafią rozpoznad fałszywej wiadomości, są 
respondenci pomiędzy 45. a 75 r.ż. Jak jednak ochronid się przed 
takim zagrożeniem?  
Jest na to kilka sposobów, które na pewno zwiększą 
bezpieczeostwo, dlatego należy: 

 dokładnie sprawdzad adres mailowy, którym posłużył się 
nadawca wiadomości,  

 dokładnie przyjrzed się formie graficznej i stylistycznej maila, 

 dokładnie sprawdzid link zawarty w mailu,  

 nie otwierad nieznanych linków. 
Ważne jest również pilnowanie swoich haseł do bankowości 
elektronicznej, kont na portalach społecznościowych oraz innych 
ważnych dla nas witrynach. 
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Dlatego należy pamiętad o: 

 używaniu w haśle kombinacji dużych i małych liter, liczb 
i znaków, 

 częstym zmienianiu hasła do witryn internetowych, 

 niezawieraniu w swoich hasłach danych osobowych,  
tj. imię i nazwisko, adres, miejsce pracy,  

 posiadaniu unikalnego hasła do każdego konta, 

 niezapisywaniu ważnych haseł w byle jakich miejscach, 

 korzystaniu z weryfikacji dwuetapowej. 
 

Osoby poznane w sieci nie zawsze mogą byd tym, za kogo się podają. 
Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ można paśd łupem pedofilii, 
złodziei czy handlarzy organami. Tym bardziej ważne jest 
uświadamianie, że nie każdy w sieci jest twoim przyjacielem.  
 
Warto zachowywad dlatego następujące zasady: 

 nie podawad nieznanym osobom swoich danych, tj. imię 
 i nazwisko, miejsce zamieszkania etc.,  

 nie wysyład nieznanym osobom swoich zdjęd,  

 pod żadnym pozorem nie spotykad się z osobami poznanymi 
w Internecie,  

 nie podawad ważnych informacji dotyczących życia prywatnego.  
 
Oczywiście nie każda osoba spotkana w Internecie musi okazad się 
osobą ze złymi zamiarami. Warto zastanowid się jednak, ile mówimy 
o sobie ludziom, których nie znamy w rzeczywistym świecie, do 
których nie nabraliśmy jeszcze zaufania. Czasami nawet z błahych 
informacji można wiele dowiedzied się o człowieku. Każdy człowiek 
powinien zachowywad ostrożnośd i dla własnego dobra stosowad się 
do powyższych rad, ponieważ to właśnie one mogą uchronid nas od 
niebezpieczeostwa w przyszłości.  

Kornelia 
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Szlachetna Paczka 

W związku z reaktywacją naszego szkolnego Klubu 
Wolontariusza, jednym z zadao wolontariuszy i całej szkoły 
było przygotowanie paczek w ramach akcji Szlachetna 
Paczka. Warto przypomnied, czym jest Szlachetna Paczka. 

 
Początki organizowania Szlachetnej Paczki sięgają roku 

2000, kiedy to grupa studentów należących do Wspólnoty 
Indywidualności Otwartych, duszpasterstwa akademickiego 
w Krakowie prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka, 
realizowała projekt „Twarzą w Twarz”. Polegał on na 
dostarczeniu paczek dla ubogich rodzin mieszkających na 
jednym z krakowskich osiedli. W następnym roku powstało 
Stowarzyszenie WIOSNA. Jego prezesem został ks. Jacek 
Stryczek, który zajął się rozwijaniem projektu. W roku 2003 
pomoc obiegła cały Kraków, a następnie sukcesywnie z roku 
na rok obejmowała kolejne części małopolski i kraju. 

 
Szlachetna Paczka opiera swoje działanie na tzw. mądrej 

pomocy. Jest to pomoc, która polega na daniu potrzebującym 
ludziom odpowiednich narzędzi, aby oni sami zaczęli sobie 
radzid. Dlatego też rodziny i osoby potrzebujące nie zgłaszają 
się same do Szlachetnej Paczki, a lokalnie działający 
wolontariusze je wybierają. Natomiast darczyocą może zostad 
każdy, osoba indywidualna lub instytucja, tak jak nasza szkoła 
w tym roku. Udało się nam zrobid jedną paczkę składająca się 
z siedmiu pudełek. Znalazły się w nich żywnośd, środki 
czystości, buty. 

Wiktoria Obara 
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 Szlachetny, czyli... 

Paczka to sposób na tworzenie wartościowego środowiska, 

na rozwój kapitału społecznego w Polsce. 

 

„Szlachetnośd” oznacza: 

 

Zdjęcie 7, https://www.wiosna.org.pl/ 

 
W Paczce możesz pomagad na kilka sposobów: 

 

 Zrób Paczkę – wybierz rodzinę i przygotuj mądrą pomoc 

 Dołącz do Klubu Filantropa i bądź z Paczką przez cały rok 

 Wybierz dziecko z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i bądź z nim 

w najważniejszych chwilach życia 

 

Pomyśl o innych i dołącz  

do szkolnego Klubu Wolontariusza! 

 

Redakcja 


