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„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy 

doskonałość.” 
Michał Anioł 

 

Niekiedy, oglądając telewizję lub przeglądając strony internetowe, 

możemy się natknąć na nagłówki, które dotyczą zdrowia. Wiele z nich 

skupia się na ważnych dla nas chorobach, lecz tak naprawdę mała część 

osób jest skłonna do zapoznania się z obszerniejszym artykułem. 

Można powiedzieć, że często oddalamy od siebie wszelkie choroby, 

przez co też rzadko badamy się na większość z nich.  

12 maja obchodzony był 

Europejski Dzień Walki 

z Czerniakiem. Myślę więc, że to 

idealny moment, aby troszkę zagłębić 

się w podstawowe informacje na 

temat tego złośliwego nowotworu 

skóry, błon śluzowych lub błony 

naczyniowej oka.  

Wbrew powszechnemu przeko-

naniu, większość czerniaków, nawet 

u pacjentów z mnogimi znamionami, powstaje na skórze zdrowej, a to, 

w jakiej okolicy się pojawiają, związane jest z wiekiem. U młodych 

osób zazwyczaj występuje on na klatce piersiowej (u mężczyzn) lub na 

dolnych partiach nóg (u kobiet). Natomiast u ludzi starszych można się 

z nim spotkać najczęściej na twarzy. Należy zaznaczyć, że czerniak 

w obrębie tułowia osiąga szczyt zapadalności w piątej i szóstej dekadzie 

życia, a w obrębie głowy i szyi w ósmej dekadzie.  

Warto dodać, że ów nowotwór o wysokim stopniu złośliwości może 

dawać przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych oraz przerzuty 

odległe, m.in. do innych obszarów skóry, płuc, wątroby. Dodatkowo, 

wciąż trudno poddaje się skutecznemu leczeniu, a najważniejszą rolę 

w walce z nim odgrywają profilaktyka i wczesne rozpoznanie, które 

daje bardzo duże szanse na wyleczenie. Niestety, mimo wszystko 

zdarzają się przypadki, że choroba powraca, a wyleczenie było tylko 

pozorne. 

Zdjęcie 2, Thinkstockphotos.com 
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Patrząc pobieżnie na statystyki, możemy zauważyć, że na świecie 

z roku na rok zachorowalność na ten właśnie nowotwór wskazuje 

tendencje rosnącą u obu płci, a współczynnik zachorowalności 

(częstotliwość lub 

odsetek, z jakim 

choroba pojawia się 

w populacji) w ciągu 

trzech dekad wzrósł 

prawie trzykrotnie. 

Natomiast wśród 

pacjentów, u których 

zdiagnozowano 

czerniaka skóry w ciągu 

pierwszej dekady XXI 

w., przeżycia pięcioletnie 

wzrosły: u mężczyzn 

o 2 punkty procentowe, 

natomiast u kobiet poprawa wskaźnika wynosiła 5,6 punktu 

procentowego.  

Warto zatem często przyglądać się swojej skórze i szukać wszelkich 

zmian w obrębie już istniejących znamion. Niepokój powinna wzbudzić 

każda z nich, która jest koloru barwnikowego ciemnego, niebieskiego, 

sinego, czarnego, a także bezbarwnego. Warto się skonsultować 

z lekarzem także w przypadku, gdy wraz z nimi pojawią się:  

 zgrubienia,  

 zaczerwienienia wokół znamienia,  

 świąd, 

 krwawienie,  

 powiększenie,  

 zmiany zabarwienia,  

 zmiana kształtu znamienia.  

Ciekawostką jest fakt, że znamiona, które budzą niepokój 

onkologiczny, specjaliści określają od angielskich słów skrótem ABCD, 

co oznacza:  

 A, czyli zmiana kształtu na niesymetryczny  

 B, czyli brzegi nierówne  

Zdjęcie 3, Liczba i współczynniki 
zachorowalności na czerniaka skóry w Polsce  
w 2010 roku (Onkologia.org.pl) 
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 C, czyli zmiana zabarwienia  

 D, czyli rozmiar  

Niekiedy można się spotkać również z dodatkową literką E, która 

oznacza uwypuklenie powierzchni, zmianę naskórka.  

A zatem, jak śpiewał Sidney Polak: „Popatrz jak wszystko szybko 

się zmienia, coś jest, a później tego nie ma... to nie ściema, każda 

historia ma swój dylemat, ma swój początek i koniec jak poemat...” .  
 

Źródła: 

Onkologia.org.pl 

https://www.poradnikzdrowie.pl 

 

Marta 

 

Lekcje inne niż zwykle 

 

18 maja uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność wzięcia udziału 

w warsztatach tematycznych w Wyższej Szkole Informatyki 

i Zarządzania w Rzeszowie. 

W zajęciach uczestniczyły dwie klasy: druga reklamy oraz pierwsza 

ekonomistów. Dla każdej klasy pracownicy uczelni przygotowali 

tematy odpowiadające realizowanemu w szkole programowi nauczania 

informatyki. 

Drugi rok technika reklamy zajął się oprogramowaniem Adobe – 

uczniowie tworzyli różnorodne plakaty oraz mockup’y. Następnie 

wysłuchali wykładu zatytułowanego „Jak przygotować dobrego newsa 

do sieci?”. 

Ekonomiści mogli zapoznać się z najczęstszymi błędami 

popełnianymi przez użytkowników podczas ustalania haseł do kont 

internetowych, dowiedzieli się, jak ujawniają swoje działanie różne 

wirusy, a także po czym poznać atak hakerski. Mieli też możliwość 

spróbowania swoich sił w programowaniu na etapie podstawowym. 

Wyjazd bardzo podobał się uczestnikom. Wychodzili z uczelni 

z nową dawką wiedzy i umiejętności. 

 

Natalia 

 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/
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Dokąd na weekend? 

 
Czas mija dość szybko… Niedawno przeżywaliśmy święta 

wielkanocne, potem była majówka, teraz mamy czerwiec – piękną 

pogodę, wysokie 

temperatury, idealne 

warunki, aby spędzić wolny 

czas w jakimś urokliwym 

miejscu. Takim miejscem, 

moim zdaniem, jest 

Sandomierz. 

Sandomierz to miasto 

położone w województwie 

świętokrzyskim, nad Wisłą, 

na siedmiu wzgórzach, tak 

jak Włochy. Wielu z Was na 

pewno zna to miasto 

z telewizji. To właśnie tam jest kręcony popularny polski serial „Ojciec 

Mateusz”. Fani serialu mogą znaleźć w Sandomierzu coś dla siebie, np. 

udać się na Wystawę Świata Ojca Mateusza, wejść do domu 

identycznego jak w serialu, a nawet zrobić sobie zdjęcia z aktorami.  

Polecam wspiąć się na szczyt Bramy Opatowskiej, skąd można 

zobaczyć Sandomierz z góry. Gwarantuję, że nie pożałujecie! Warto 

także odwiedzić rynek, Zamek Królewski zbudowany na polecenie 

Kazimierza Wielkiego na miejscu dawnego grodu.  

Klimat wiosny można poczuć w Górach Pieprzowych, które znajdują 

się właśnie w Sandomierzu, czy idąc uliczkami miasta przy Bazylice 

Katedralnej Narodzenia NMP. Oprócz zwiedzania warto popłynąć 

statkiem czy też coś zjeść. A wszystko to jest niedaleko siebie! Woda, 

zieleń; w tym miejscu jest cudownie!  

Nieco więcej o historii Sandomierza dowiecie się, spacerując 

Podziemną Trasą Turystyczną. Myślę, że Wam się spodoba! Miłej 

podróży! 

 

Daria 

 

 

Zdjęcie 4, zielonamapa.pl 

Zdjęcie 5, https://dziendobry.tvn. 
pl/podroze/polska/ 
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Tajemnicza perła Mielca – dworek w Wojsławiu 
 

Dworek w Wojsławiu jest to z pewnością perła architektoniczna 

Mielca czy też Podkarpacia. 

XVIII-wieczny zespół dworsko-parkowy został wybudowany 

w stylu późnego klasycyzmu. Dla okolicznych mieszkańców jest to 

miejsce skrywające pełno tajemnic, dla historyków – skarbnica wiedzy. 

Dworek ten został 

wzniesiony dla rodziny 

Wiesiołowskich, 

a następnie 

właścicielami stali się 

Sękowscy. Stefan 

Sękowski w 1886 roku 

ożenił się z Karoliną 

Szlachtowską, córką 

prezydenta Krakowa, 

Feliksa Szlachtowskie-

go, w związku z czym często bywał w tym pięknym miejscu. Niestety 

Szlachtowski umiera podczas jednej z wizyt właśnie tu, w Wojsławiu. 

Przez następne lata miejsce to zaczęło popadać w ruinę. Dopiero 

dzięki porozumieniu właściciela i konserwatora zabytków budynek 

został zburzony i odbudowany z odwzorowaniem wszelkich detali. 

Przez pojawienie się wysokiego muru wokół posiadłości zaczęły 

pojawiać się plotki, że dworek należy do mafii, a później, że budynek 

należy do byłej premier rządu. Obecnie właścicielką dworku jest Zofia 

Kosoń. 
 

Źródła: 
https://rzeszow.tvp.pl/58264518/tajemnice-dworu-w-wojslawiu-plany-
filmowe 

https://www.facebook.com/JADERNOWKA/posts/991049437607131/ 

 

Angelika Galwas 
 

  

Zdjęcie 6, https://rzeszow.tvp.pl/ 

https://rzeszow.tvp.pl/58264518/tajemnice-dworu-w-wojslawiu-plany-filmowe
https://rzeszow.tvp.pl/58264518/tajemnice-dworu-w-wojslawiu-plany-filmowe
https://www.facebook.com/JADERNOWKA/posts/991049437607131/
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Tanecznym krokiem przez życie! 
 

„Muzyka to chińska łamigłówka, którą każdy rozwiązuje po 

swojemu i zawsze dobrze, 

bo jest bez rozwiązania.” 

Władysław Reymont 

 

Muzyka – pod tym słowem kryje się tak wiele emocji, przeżyć 

i doświadczeń, że trudno byłoby jednoznacznie opisać uczucia, jakie 

towarzyszą każdemu z nas po usłyszeniu tego słowa. Często bywa tak, 

iż już po wybrzmieniu pierwszej nuty jakiegoś utworu wracają do nas 

wspomnienia… . Czyż nie jest to magiczne? 

Gdy sięgniemy pamięcią, możemy zauważyć, że już od 

najmłodszych lat naszego życia muzyka była w nim obecna. Dzieje się 

tak nie bez powodu, ponieważ oddziałuje ona zarówno na fizjologię, jak 

i psychikę. Można powiedzieć, że przyczynia się do wyzwolenia 

określonego stanu emocjonalnego. Wpływa na układ oddechowy 

i krwionośny, produkcję neuroprzekaźników i na wydzielanie m.in. 

epinefryny, dopaminy, serotoniny i noradrenaliny. Jak twierdzą 

naukowcy zajmujący się wpływem muzyki na życie, a raczej na 

organizm człowieka, w naszych mózgach znajdują się nawet specjalne 

struktury odpowiedzialne za jej odbiór i znaczenie. Warto przypomnieć, 

że muzyka ma także wpływ na tak zwane funkcjonowanie poznawcze, 

czyli możliwość uczenia. Co ciekawe, stwierdzono, iż do nauki 

najlepsze są utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, co zresztą 

potwierdziły badania przeprowadzone nie tylko na uczniach 

i studentach. Badacze nazywają to zjawisko „efektem muzyki 

Mozarta”. Jego utwory charakteryzują się uporządkowaniem, 

przemawiają za nimi spokój oraz jasna i klarowna forma, rytmika oraz 

melodyjność. Dzięki tej twórczości rozwijają się różne zdolności, takie 

jak: zdolność koncentracji, myślenia analitycznego, zapamiętywania, 

umiejętności matematyczne oraz językowe. Jeśli jednak jesteśmy już 

w temacie rozwoju za pomocą muzyki, to warto zatrzymać się także na 

utworach Antonio Vivaldiego oraz Jana Sebastiana Bacha – tutaj należy 

uwzględnić, że ich brzmienia mają pogodną i żywiołową naturę. 
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To, że muzyka wpływa na 

jakość i efektywność naszych 

działań, wiemy nie od dziś. 

Już podczas codziennych 

czynności stanowi dla nas 

koło ratunkowe, zaczepienie 

przy osiąganiu celów. Jednak 

nie na każdego oddziałuje 

w ten sam sposób. Są osoby, 

dla których muzyka jest 

pewną przeszkodą. Dzieje się 

tak, gdyż rodzi ona problemy z koncentracją podczas wykonywania 

czynności wymagających skupienia. Jest kłopotem i powodem do 

narzekania na brak zdolności podzielnej uwagi przez osoby potrafiące 

się skoncentrować tylko na wykonywaniu jednego zadania. 

Co ciekawe, w muzykoterapii wyróżnia się nawet określone dźwięki, 

które mają konkretny wpływ na nasz organizm! Oto niektóre z nich:  

- Nuta “Do” - wpływa na czynności żołądka i trzustki,  

- Nuta “Re” - pęcherzyk żółciowy i wątrobę,  

- Nuta “Mi” - narządy wzroku i słuchu,  

- Nuta “Fa” - układ moczowo-płciowy,  

- Nuta “Sol”- czynności serca,  

- Nuta “La” - płuca i nerki,  

- Nuta “Si” - funkcje wymiany energetycznej, ogrzewającej ciało  

 

21 czerwca przypada Święto Muzyki. Będzie to wspaniała okazja do 

wykorzystania jej mocy zarówno ze znajomymi, jak i w pojedynkę. 

Zatem ciesz się życiem, witając wakacje z pozytywnymi wibracjami, 

bo: „Muzyka jest wyższym objawieniem niż wszystka mądrość 

i jakakolwiek filozofia.” (Ludwig van Beethoven).  

 

Marta 

  

Zdjęcie 7, www.polityka.pl 
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Stop wulgaryzmom 

Czerwiec to czas zbliżających się wakacji, a co za tym idzie mnóstwa 
okazji do przebywania w gronie znajomych. Warto więc zwrócid uwagę na 
kulturę naszego języka.  

Z tego też powodu, redaktorzy naszej gazetki postanowili zrobić 

ankietę, która zbadałaby częstość używanych wulgaryzmów. 

W przedsięwzięciu wzięło udział 126 uczniów; największą grupę 

ankietowanych stanowiły osoby płci żeńskiej z trzeciej klasy 

technikum. Po wielu przemyśleniach i analizie wyników, można śmiało 

stwierdzić, że młodzież z naszej szkoły, niestety, nadużywa 

nieprzyzwoitych słów. Wiele badań, również nasze, potwierdziło, że 

najczęściej wulgaryzmy słyszymy w przestrzeni publicznej.  

Myślimy, że wszyscy powinni dbać o kulturę swojej wypowiedzi, 

a co za tym idzie zwracać uwagę na słowa innych. Najczęściej 

przechodzimy obok tego obojętnie, co pokazują wyniki wcześniej 

wspomnianej ankiety, bowiem aż 83 ankietowanych nie zwraca uwagi 

na dbałość mowy potocznej.  

Należy zaznaczyć, iż na częstotliwość wulgaryzmów wpływa także 

otoczenie i miejsce, w jakim się znajdujemy. Analiza informacji 

umieszczonych w ankiecie wykazała znaczące zmniejszenie stosowania 

niekorzystnych słów w obecności rodziców.  

Co więcej, ponad 80 ankietowanych przyznało się, że są upominani 

przez bliskich, kiedy wyrażają się niestosownie.  

Pomimo mijającego czasu jesteśmy skłonni stwierdzić, że nasz język 

świadczy o nas w dużo większym stopniu niż byśmy się spodziewali. 
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 Jest obrazem naszego sposobu myślenia, osobowości, a przede 

wszystkim kultury. Często zdarza się zauważyć, iż przekleństwa nie są 

stosowane tylko w rzadkich sytuacjach, lecz stają się notorycznymi 

przecinkami.  

Wszystko to przyczynia się do utrwalenia niewłaściwych nawyków 

w społeczeństwie. A dzieje się to mimo tego, iż zauważamy problem, 

co sprawia, że przyzwalamy na rozwój owych zachowań.  

Okres, w jakim przyszło nam żyć, nie jest łatwy, a emocje, które 

towarzyszą w życiu codziennym, niekiedy przerastają nasze 

oczekiwania, lecz nie dajmy się im ponieść. “Dziś przeklinanie jest 

prawie jak oddychanie, lecz nadszedł czas na zmiany, narodzie 

kochany!”  

Julia, Marta, Daria 

 

Lektura na wakacje 
 

Książka, która skradła moje serce od początkowych stron. Historia, 

którą pokochałam nie tylko ja, ale również tysiące czytelników na 

wattpadzie. 

 

„Spark” autorstwa Moniki Rutki 

 

Przed przeczytaniem można by było stwierdzić, że jest to kolejny 

wattpadowy romansik ze słynnym bad boyem. Nic bardziej mylnego. 

Autorka zgłębia problemy współczesnego świata, skłania nas do 

refleksji. 
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Główna bohaterka powieści przylatuje do Crosby na wymianę. 

Poznaje tam cudownych ludzi, co teoretycznie może wskazywać na to, 

że Elizabeth w końcu odcięła się od toksycznego środowiska 

z Ameryki. Nie spodziewa się jednak mrocznych sekretów, które 

skrywa miasteczko. 

Fabuła, zapierające dech  

w piersiach zwroty akcji  

i konieczność łączenia przez 

czytelnika elementów układanki, 

utwierdzają mnie w przekonaniu, 

że tę pozycję warto przeczytać  

i wyczekiwać kolejnych części. 

A szczególnie fani Arctic 

Monkeys znajdą tu coś dla siebie. 

 

Natalia 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Chcielibyśmy życzyć wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły 

udanych i bezpiecznych wakacji.  

Niech każdy wykorzysta te dwa miesiące na odpoczynek i wraca do 

szkoły wypoczęty, jeszcze bardziej zmotywowany do pracy i gotowy na 

nowe wyzwania. 

Redakcja gazetki 

 
Do zobaczenia we wrześniu! 

 

Zdjęcie 8, bookish safe.place 


