
  

 

Nr 2/2018/19 *  G a z e t ka  u c z n i ó w  k l a s  s t a r s z y c h  *  

Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. 

Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze. 
 

Frank Smith 
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 W dniach 11-14 grud-

nia 2018 roku przeżywali-

śmy Szkolne Dni Integracji, 

w czasie których mieliśmy 

okazję poznać nieco świat 

osób niepełnosprawnych.  

 Pedagodzy specjalni  

w wybranych klasach prowadzili 

warsztaty, które pokazały nam co 

się dzieje, kiedy mózg wprowadza 

zmysły w błąd. W środę, 12 grud-

nia miała miejsce Szczecińska 

Olimpiada Integracyjna, w której 

łącznie z reprezentacją naszej 

szkoły wzięło udział jedenaście 

drużyn. Dzieci startowały w licz-

nych konkurencjach, z których 

najwięcej emocji wzbudzało " le-

pienie bałwana". 

 Wszyscy uczestnicy  

za sportową postawę i ducha wal-

ki otrzymali złoty medal. 

 

 Zwieńczeniem dni integra-

cji było niezwykle wzruszające 

spotkanie „Człowiek bez barier”. 

Jego gośćmi byli pan Adam Ja-

mróz- 24-letni student dzienni-

karstwa UAM w Poznaniu  

oraz Magdalena Bikowska z PUM. 

Pan Adam jest osobą niewidomą, 

mimo to śmiało realizuje swoje 

marzenia. Razem z panią Magdą 

prowadzą w szczecińskich szko-

łach warsztaty „Nie widzę prze-

szkód”. 

 Paulina Matysiak 

Integracja w naszej szkole 
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 W listopadzie mieliśmy 

okazję uczestniczyć w szeregu za-

baw związanych z Dniami Języko-

wymi, które rokrocznie odbywają 

się w naszej szkole. Tradycyjnie 

odbył się konkurs dla rodziców,  

w którym mogli sprawdzić swoją 

wiedzę z języka francuskiego, an-

gielskiego czy niemieckiego. 

Poszczególne klasy walczyły rów-

nież w parach podczas testów ję-

zykowych. Na scenie w trakcie 

czterech lekcji prezentowały się 

chętne zespoły klasowe przybliża-

jąc nam kulturę wybranych przez 

siebie krajów anglo i niemieckoję-

zycznych. Mogliśmy bliżej przyj-

rzeć się mieszkańcom Anglii, 

Szwecji, Niemiec, Stanów Zjedno-

czonych, Australii czy Szkocji. 

Nam najbardziej spodobał się wy-

stęp uczniów klasy 6b i niezwykłe 

cheerleaderki z tej klasy. 

Jak zwykle nie zabrakło też pysz-

nych przysmaków z różnych stron 

świata. 

Już nie możemy się doczekać na-

stępnego Kalejdoskopu Językowe-

go. 

Redakcja 

Kalejdoskop językowy 

 29 listopada 2018 roku 

odbyła się w naszej szkole zabawa 

andrzejkowa zorganizowana 

przez Samorząd Szkolny. Ucznio-

wie klas IV – VI bawili się od go-

dziny piętnastej do siedemnastej, 

a klasy starsze od siedemnastej 

trzydzieści. W tym roku 

oprócz tradycyjnych wróżb mogli-

śmy jeszcze spróbować pysznej 

waty cukrowej. Oczywiście nie 

zawiedli też rodzice, którzy przy-

gotowali smaczne wypieki. Zaba-

wie tanecznej towarzyszyły prze-

rywniki w postaci licznych konkur-

sów  z nagrodami. 

Jak zwykle koniec dyskoteki przy-

jęliśmy ze smutkiem i czekamy już 

na bal karnawałowy. 

Redakcja 
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28 listopada 2018 roku 

mieliśmy okazję przekonać się, 

jak ważna jest umiejętność 

udzielania pierwszej pomocy.  

Na lekcji przyrody od-

wiedzili nas niezwykli goście i na 

specjalnym fantomie pokazali, jak 

przeprowadzić masaż serca. Mie-

liśmy okazję nie tylko patrzeć, ale 

również każdy  

z nas przeprowa-

dzał samodzielnie 

reanimację. 

Polskie 

prawo nakłada na 

świadka zdarzenia 

obowiązek powia-

domienia o nagłym 

zagrożeniu 

zdrowot-

nym pogo-

towia ra-

tunkowego 

lub innych 

służb ra-

towniczych 

(straż po-

żarna, poli-

cja), a także udzielenia pierwszej 

pomocy poszkodowanemu. Dla-

tego tak ważne jest by nawet 

osoby niepełnoletnie jak my wie-

działy, co zrobić w chwili, gdy czy-

jeś życie jest zagrożone. 

Uczniowie klasy 6e 

Pierwsza pomoc 

 Święta to magiczny czas. 

Spędzamy go z najbliższymi, spo-

tykamy się z rodziną, obdarowuje-

my się prezentami. To również 

idealny czas, żeby rozejrzeć się 

wokół i pomóc potrzebującym.  

 Pomagać można na wiele 

sposobów. Można dołączyć się do 

jednej z wielu akcji charytatyw-

nych, które organizują pomoc 

świąteczną, można również poma-

gać samodzielnie. 

 Warto pamiętać, że poma-

ganie to nie tylko dzielenie się pie-

niędzmi. To także poświęcenie 

czasu osobom samotnym, to wo-

lontariat przy przygotowywaniu 

wigilii dla ludzi bezdomnych, czy 

przekazanie po świętach żywności 

do specjalnie organizowanych 

kuchni. 

 Nie każdy ma tyle szczęścia 

co My, więc podzielmy się z inny-

mi magią Świąt… bo niestety Har-

ry Potter nie istnieje. Warto po-

magać, warto uszczęśliwiać innych 

i nie trzeba do tego być czarodzie-

jem. 

Maciek Borkowski  

Warto  pomagać  
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 Myszka Miki to boha-

ter kreskówek i bajek dla 

dzieci, ale nie każdy wie o 

niej wszystko. 

 Pewnego dnia na biurko 

Walta Disneya wskoczyła mała 

myszka. Tak bardzo ją polubił, że 

pozwolił jej u niego zamieszkać. 

Obserwował jej ruchy przez długi 

czas i przerysowywał je na kartki. 

Postanowił nazwać rysunkową 

postać Mortimerem. Jednak to 

imię wydało mu się zbyt poważ-

ne, więc postanowił ją nazwać 

„Mickey Mouse”. Mortimer za-

mienił się w największego rywala 

Mikego i walczyli ze sobą o 

względy Minnie. 

 Pierwsza kreskówka  

z Myszką Miki zadebiutowała 15 

maja 1928r. i nazywała się 

„Plane Crazy”. Pół roku później, 

18 listopada 1928r., po raz 

pierwszy Myszka Miki wystąpiła 

na wielkim ekranie w kinie 

„Colony” w Nowym Jorku w kre-

skówce pt. „Steamboat Willie”. 

 Miki ma starszego brata. 

Nazywa się on „Oswald the lucky 

rabbit” i jest królikiem. Ma 

dziewczynę i mnóstwo wspania-

łych dzieci. Jednak Oswald nie 

cierpiał Mikiego, bo odebrał mu 

sławę i ludzie o nim zapomnieli. 

Prawdopodobnie znajduje się on  

w Pustkowiu - magicznej krainie 

dla zapomnianych Animek. Pew-

nego dnia Miki tworzy straszliwe-

go Kleksa, który atakuje całe Pust-

kowie i jego mieszkańców. Rok 

później on sam porywa myszkę 

do tego zaczarowanego świata. 

Miki poznaje swojego brata i 

przeżywa z nim niesamowite 

przygody. Resztę tej historii usły-

szycie i zobaczycie w grze pt. 

„Epic Mickey” i „Epic Mickey 2: 

The Power Of Two”. 

 W tym roku Myszka Miki 

obchodzi swoje 90-te urodziny. 

Wierzymy, że będzie taka sama 

nawet, gdy będzie miała lat 100. 

Kornelia Łączyńska 
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Dobry start 
 W czwartek (18.10.18) 

odbyła się prezentacja dla 

klas czwartych pt. „Dobry 

start”.  

 Pomysłodawczynią projek-

tu jest pani Anna Popczyk. Ma on 

pomóc młodym uczniom zaakli-

matyzować się w nowym otocze-

niu. Na wcześniej wylosowane 

pytania odpowiadała w parach 

społeczność 6b. Pokaz z każdej 

perspektywy wygląda inaczej:  

dla starszych klas było to wielkie 

wyzwanie i możliwość wystąpie-

nia przed publiką, dla młodszych 

dzieci była to cenna lekcja o szkol-

nym życiu. 

 Dwa tygodnie przed poka-

zem losowaliśmy pytanie, które 

dzieci zadawały 

wychowawcom 

na początku ro-

ku szkolnego. 

Zagadnienia by-

ły różne – o me-

todach nauki, 

trochę o do-

świadczeniu a 

nawet jak zaplanować swój dzień. 

Musieliśmy wykazać się kreatyw-

nością, żeby wymyślić formę która 

zaskoczy widzów. Pomysłów było 

dużo, jednak tylko część została 

zrealizowana. Pojawiły się plakaty, 

debaty, prezentacje, filmiki – od-

było się również krótkie przedsta-

wienie. Nie wszystko 

poszło po naszej my-

śli: niektórych zjadł 

stres, inni zapomnie-

li co mieli mówić, 

lecz każdy starał się 

maksymalnie zaan-

gażować i dać z sie-

bie wszystko. 

 Nasuwa się 

teraz pytanie: ale po co? Przecież 

dzieci otrzymują wymuskaną not-

kę od nauczyciela. Powiedzmy 

sobie szczerze: udowodnione jest 

naukowo, że dużo łatwiej zapa-

miętać rzecz, którą możemy prze-

dyskutować, kiedy widzimy krea-

tyny film lub przedstawienie doty-

czące tematu, aniżeli tekstowi 

przeczytanemu dwukrotnie. Już 

nie mówiąc o tym, że dzieci bar-

dziej ufają uczniom „zaprawionym 

w bojach”, niż karteczce otrzyma-

nej na początku roku. 

 Według mnie, takie spo-

tkanie może zaprocentować. Co 

jak co, ale porządna lekcja życia 

udzielona przez starszych kolegów 

i koleżanki może naprawdę się 

przydać. 

Julia Lisak 
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 Jadę na Ogólnopolski Kon-

kurs Krasomówczy do Legnicy! 

Pierwszy raz biorę udział w takiej 

imprezie. No właściwie drugi, bo 

wygrałam etap wojewódzki orga-

nizowany w październiku w naszej 

szkole.  

 Nadszedł czwartek, 22 li-

stopada, dzień wyjazdu. Gdy 

wczesnym rankiem wsiadałam do 

pociągu wraz z  Panią Anetą, moja 

wyobraźnia pracowała jak szalo-

na. Po paru godzinach jazdy do-

tarłyśmy na miejsce.  Zostałyśmy 

zakwaterowane w internacie, 

gdzie przybyli też inni uczestnicy 

konkursu. W pokoju byłam z dwie-

ma dziewczynami ze Szczecina, 

które znałam już z poprzedniego 

etapu konkursu. Tego wieczoru 

jeszcze panowałam nad emocja-

mi, stres dopadł mnie w sobotę 

około godziny dwunastej. Dwie 

godziny przed decydującym  prze-

słuchaniem. Wiedziałam, że tylko 

pięć osób przejdzie do ścisłego 

finału! Wylosowałam numer dzie-

więtnasty, czyli pod koniec pre-

zentacji, co teraz powodowało 

jeszcze większy stres. Po dwóch 

godzinach przesłuchań nadeszła 

moja kolej. Gdy szłam na prze-

stronną, pięknie udekorowaną 

scenę, pod moimi stopami nie 

czułam podłogi. Miałam wrażenie, 

że to wszystko nie dzieje się na-

prawdę. Jednak gdy zaczęłam mó-

wić przygotowany tekst, poczu-

łam, że jestem na właściwym 

miejscu. Stojąc na scenie, czułam 

się jak ryba w wodzie. Zanim się 

obejrzałam, moje wystąpienie do-

biegło końca. Średnia ocen juro-

rów wyniosła 8,71. Po wszystkich 

wystąpieniach okazało się, 

że niewiele mi zabrakło,  

aby przejść do finału. Nie 

czułam smutku, wręcz 

przeciwnie byłam zadowo-

lona, że zaszłam tak dale-

ko.  

 Następnego dnia 

odbył się finał, po którym 

oczywiście nastąpiło wrę-

czenie nagród. Okazało 

się, że zdobyłam, aż trzy 

wyróżnienia. W tym mo-

mencie byłam z siebie bar-

dzo dumna. Ktoś docenił 

moją ciężką pracę, którą 

włożyłam przygotowanie do wy-

stępu.  

 Mam nadzieję, że za rok  

uda mi się wziąć udział w podob-

nym konkursie. Zrozumiałam, że 

sukces można odnieść tylko wte-

dy, gdy robi się coś, co nas intere-

suje. Poza tym zdobyłam doświad-

czenie, poznałam wspaniałych lu-

dzi, zwiedziłam miasto, w którym 

nigdy wcześniej nie byłam.   

Karolina Trybuchowicz 

Niezapomniane przeżycie! 
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 Dla piętnastoletniego Wil-

la, nadeszła ważna chwila w życiu: 

niedługo zostanie wybrany przez 

jednego z mistrzów na ucznia. Ja-

ko sierota ma większy wybór, lecz 

jego jedynym marzeniem jest zo-

stać rycerzem. Niestety jego ma-

rzenia zostają definitywnie skre-

ślone przez jego niski wzrost 

i drobną budowę. Nagle okazuje 

się jednak, że istnieje dla niego 

alternatywa; może dołączyć 

do elitarnej grupy, zwanej Zwia-

dowcami. 

Zawsze to lepsze, niż wożenie  

do końca życia zaopatrzenia  

dla zamku Redmont i praca 

na polu, prawda? 

Okazuje się jednak, że mimo całej 

tajemniczej i „magicznej” sławy, 

Zwiadowcy są przeciętnymi ludź-

mi, o nieco innych predyspozy-

cjach niż reszta. Choć z całą pew-

nością przeciętne, nie są ich przy-

gody... 

Seria Johna Flanagana podbiła 

serca milionów czytelników  

na całym świecie i liczy już sobie 

trzynaście części. Pełna przygód, 

czarnego humoru oraz kawy opo-

wieść o przyjaźni, nazywana czę-

sto „fantasy bez magii”, jest z całą 

pewnością jedną z lepszych pozy-

cji jakie mam w swoich książko-

wych zbiorach, i którą z czystym 

sumieniem mogę polecić każde-

mu, bo jeśli jeszcze nie polubili-

ście czytania, to oznacza, że nie 

znaleźliście jeszcze odpowiedniej 

książki (tak mówi J. K. Rowling, a 

ja się pod tym mogę podpisać 

„krwią”). 

Polecam wszystkim, którzy jeszcze 

nie przeczytali, a tym co już prze-

czytali, (bo „Zwiadowcy” pomiesz-

kują w szkolnej bibliotece) pole-

cam przeczytać jeszcze raz. 

Maja Wasilewska 

Z półki mola książkowego 

znane i lubiane 

A może do kina? 
 W grudniu warto wybrać 

się na wyjątkowy film pod tytu-

łem Grinch. 

 Historia zielonego stwor-

ka, który nie lubi świąt wzrusza 

do łez. Mieszkańcy Ktosiowa 

oczekują Białego Bożego Naro-

dzenia, a zielony stwór Grinch 

zrobi wszystko, by je zepsuć.   

J est to bajka z przesłaniem 

dla całej rodziny. Film zmusza do 

refleksji nad tym, co w święta jest 

najważniejsze. Prezenty czy bli-

scy? Każdy na to pytanie musi 

odpowiedzieć sam. My już wie-

my… 

Uczniowie klasy 6e 
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ŻARTY I SUCHARY 
Jasio mówi do mamy:  

- Mamusiu, chciałbym ci coś 

ofiarować pod choinkę.  

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli 

chcesz mi sprawić przyjem-

ność, to popraw swoją jedynkę 

z matematyki.  

- Za późno, mamusiu. Kupiłem 

ci już perfumy.  

Fąfarowie przygotowują się do wiecze-

rzy wigilijnej. W pewnej chwili Fąfarowa 

pyta męża:  

- Czy zabiłeś już karpia?  

- Tak, utopiłem go.  

Do świętego Mikołaja rozdającego prezenty w 

domu towarowym podchodzi Jasio, zaczyna 

tarmosić go za spodnie i krzyczy:  

- Tato, mama mówiła, żebyś kupił mleko i ma-

sło, jak będziesz wracał do domu. 

Kolega pyta Fąfarę: - Czy w 

tym roku kupiłeś coś pod 

choinkę? 

- Owszem, udało mi się ku-

pić stojak. 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przy-

chodzi mały Jasio i mówi:  

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w po-

rządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za stare-

go dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 

- Puk, puk!  

- Kto tam?  

- Merry.  

- Jaka Merry?  

- Merry Christmas!  

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. 

Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się, 

a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:  

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnie-

rzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd...  

Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:  

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.  

Na to chłopiec:  

- Nie, ale babcia jest. 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty 

na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich 

mówi:  

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.  

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj - Nie 

masz mi za co dziękować.  

- Wiem, ale mama mi kazała. 

Kruczek 
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Chokolade, Shokolade, súkku-

laði, chocolate lub po prostu CZE-

KOLADA – uwielbiana jak można 

przypuszczać przez większość lu-

dzi – jest znana od dawna, ale jak 

to się stało, że trafiła do Europy i 

cieszy się dziś taką popularno-

ścią? Czy od zawsze sposób jej 

spożycia był taki sam? Jak dużą 

wartość miała, i czy każdy miał 

do niej dostęp? Czy można było 

umrzeć, za przewinienie z czeko-

ladą związane? I przede wszyst-

kim: czy czekolada ma realny 

wpływ na nasze zdrowie? 

Przenieśmy się najpierw, nad Wy-

brzeże Zatoki Meksykańskiej. To 

właśnie w tamtejszych lasach 

Omlekowie – jedna z najstarszych 

znanych nam cywilizacji - ,zaczęli 

uprawiać kakao, z którego wytwa-

rza się w dzisiejszych czasach cze-

koladę. Jednak ani Omlekowie, 

którzy niespodziewanie zniknęli 

około pięć tysięcy lat przed Chry-

stusem, ani kontynuujący ich ka-

kaowy kult Majowie i Aztekowie, 

nie konsumowali ziaren w zna-

nych nam doskonale tabliczkach, 

lecz jako napój. Pierwsi populary-

zatorzy kakao, czy też jak mawiali 

Majowie – „xocolatl”(co znaczy 

„gorzka woda”), pijali ją podczas 

ceremonii religijnych lub tuż 

przed bitwą, używali jej też jako 

lekarstwa, a samych ziaren jako 

środka płatniczego aż do XV wie-

ku. Przykładowo za dziesięć ziaren 

kakaowca można było kupić kur-

czaka na obiad, a już za sto – nie-

wolnika. Tak więc, na spożywanie 

dla zwykłej przyjemności ziaren 

kakaowca, mogli pozwolić sobie 

tylko najbogatsi. 

Tak jak wspomniałam, starożytne 

cywilizacje, pijały xocolatl, i nie 

jadały tak jak my tabliczek czeko-

lady lub bombonierek. Prawdopo-

dobnie, pradawny napój, składał 

się z uprażonych, a następnie 

utartych ziaren kakaowca, wody, 

papryczki chili oraz skrobi kukury-

dzianej. Po połączeniu składni-

ków, przelewano uzyskany płyn z 

jednego kubka do drugiego,  

aż uzyskiwano gęsty, pokryty 

pianką napój. Według innej meto-

dy, ziarna najpierw poddawano 

fermentacji, a następnie prażono 

je i mielono. Jeżeli natomiast cho-

dzi o nasze tabliczki czekolady, to 

pierwszą, wyprodukował Cadbu-

ry’s w 1849 roku. 

Na początku, napój Omleków nie 

był zbyt popularny. Kiedy w 1528 

roku, konkwistador Herman Cor-

tés przywiózł ziarna kakaowca  

do Hiszpanii raczej jako cieka-

wostkę, nie przypadły one zbytnio 

do gustu możnym. „Musiały mieć 

one dla nich (Indian), wielką war-

tość, bo kiedy wnoszono je na po-

kład wraz z innymi towarami, wi-

działem, że jeśli któryś z tych mig-

dałów upadł, wszyscy przystawali, 

by go podnieść, tak jakby szukali 

własnego oka.” pisał syn Krzyszto-

fa Kolumba, Ferdynand, lecz jego 

obserwacje na niewiele się zdały, 

gdyż Europejczycy jak to mieli w 

zwyczaju , nie wiedząc czym ziar-

na są, wyrzucili je do morza. Jed-

nak w późniejszym czasie, kakao 

podbiło serca Hiszpanów, dzięki 

ulepszonej recepturze mnichów, 

która zakładała spożywanie napo-

ju na gorąco, z dodatkiem cukru, 

cynamonu i anyżu. Receptura ta, 

była pieczołowicie strzeżona,  

a za jej ujawnienie, bądź wywóz 
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ziaren poza granice Hiszpanii, gro-

ziła kara śmierci. 

Minął prawie wiek, zanim dotarła 

do ościennej Francji i reszty Euro-

py. W 1615 roku król Francji, Lu-

dwik XIII, poślubił Annę Austriacz-

kę, córkę króla Hiszpanii Filipa III, 

która przywiozła próbki czekolady 

na dwór francuski, aby uczcić to 

wydarzenie. W ślad za Francją 

czekolada wkrótce trafiła do Lon-

dynu, Rzymu oraz Wiednia, gdzie 

serwowano ją w elitarnych klu-

bach, tzw. domach czekolady.  

W miarę rozpowszechniania się 

trendu w Europie wiele państw 

zakładało własne plantacje kakao 

w krajach położonych wzdłuż rów-

nika. Pragnienie picia czekolady 

oraz kawy przeniosło się również 

na niższe warstwy społeczeństwa, 

co doprowadziło do powstania 

ogromnej ilości kawiarni. W sa-

mym Londynie było ich na począt-

ku XVIII wieku około 3000. Władza 

niechętnie spoglądała na to zjawi-

sko. Kawiarnie stawały się miej-

scem spotkań dla wielu ludzi, co 

dawało możliwość spiskowania  

i organizacji opozycji. Wszelkie 

próby ograniczania rozwoju, czy 

wręcz zamykania lokali spełzły  

na niczym. Obawy władzy były 

słuszne, gdyż bądź co bądź, to 

właśnie kawiarnie stały się miej-

scem, z którego wyłoniły się rewo-

lucje, czy to obyczajowe, czy kul-

turalne. 

Ostatecznie kawa wyparła czeko-

ladę jako najważniejszy z nowych 

napoi. Było to spowodowane 

przede wszystkim dwom czynni-

kami. Po pierwsze czekolada  

w przeszłości była znacznie droż-

sza, a po drugie, nie dawała takie-

go efektu pobudzenia jak w kawa. 

Ponadto była bardzo tłusta i pozo-

stawiała czarny osad. Zmiana na-

deszła w 1828, kiedy oddzielono 

masło kakaowe, o którym była już 

mowa od reszty, i uzyskano łatwy 

do rozpuszczenia w mleku pro-

szek. Wraz z rozwojem techniki, 

wynaleziono prasę czekoladową, 

dzięki której nie wytwarzano już 

czekolady ręcznie, na tak dużą 

skalę jak wcześniej. Według no-

wocześniejszej metody produkcji, 

proszek kakaowy mieszano z pły-

nami i wlewano do form, gdzie 

tężał w tabliczkę czekolady. 

Czekolada biła rekordy popularno-

ści wśród europejskiej arystokra-

cji. Członkowie rodziny królew-

skiej oraz przedstawiciele klas 

wyższych spożywali czekoladę  

w celach zdrowotnych oraz  

ze względu na jej dekadencki cha-

rakter. Kiedy przebadano skład 

chemiczny czekolady odkryto, że 

nie ma działania antydepresyjne-

go oraz nie wpływa na poprawę 

nastroju. Choć wielu – w tym ja – 

nie zgadza się z tą tezą, patrząc  

na własne upodobania, a inni nau-

kowcy wskazują, iż czekolada, 

przez zawartość w sobie cukru, 

pobudza w mózgu obszar nagro-

dy, odpowiedzialny, za odczuwa-

nie przyjemności. Nasza kochana 

czekolada, nie zawiera dobroczyn-

nego  tłuszczu jak sądzono, tylko 

zwyczajny tłuszcz odkładający się 

na brzuchu. Jednak jeśli zestawi-

my ją z nikotyną lub alkoholem to 

przyjemność ze zjedzenia czekola-

dy jest nieporównanie bardziej 

bezpieczna. Nie sposób się od niej 

uzależnić i poza kaloriami nic nam 

szczególnego nie grozi, dlatego 

możemy ze spokojem rozkoszo-

wać się jej smakiem, który tak 

większość z nas uwielbia.  

Maja Wasilewska 
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