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„Environmental awareness in words”.

Uczniowie klasy 8c biorą udział w międzynarodowym projekcie

E-Twinning. Raz w miesiącu dzielą się z nami wynikami sowjej

pracy. Piszą bajki, opowiadania, eseje. Jedne są krótkie, inne

dłuższe, ale zawsze wymagają od Naszych uczniów

zaangażowania i zaprezentowania znajomości języka polskiego,

jak i języka angielskiego.

Projekt skupia się na propagowaniu postaw proekologicznych,

dlatego w każdej pracy przewijają się słowa, które kojarzymy ze

środowiskiem naturalnym.

Opiekun projektu:

mgr. Ewelina Pest
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Październik 2020

Drzewo

Dawno, dawno temu za siedmioma górami żyło sobie drzewo. Drzewo to było

bardzo stare, a tamtejsi mieszkańcy czcili je, w zamian za jego dary. Każdego rana

pod Wielkim Dębem znajdowali przeogromne ilości drewna, które mogło się palić.

Paliło się tylko drewno z ołtarza, niemożliwe było podpalenie patyków znalezionych w

lesie.

Znalazła się jednak dziewczynka o imieniu Vaard, która chciała dowiedzieć się, co w

nocy robi ich bóstwo. Rodzice ostrzegali córkę, że noc to czas dla leśnych skrzatów,

oraz czas prywatności dla drzewa. Vaard jednak nie wierzyła, i była przekonana, że

ktoś okłamuje całe ich plemię. Zbliżała się zima, według szamanów bardzo ciężka

zima. Kapłani jednak, zamiast zaprzestać oddawania jedzenia na ołtarz wezwali

każdego, by oddawał dwa razy więcej. Właśnie dlatego pewnej nocy wykradła się z

domu i ruszyła w stronę ich świątyni, ich drzewa.

Słyszała odgłosy nocnych drapieżników, wydawało jej się, że słyszała odległy ryk

smoka. Po chwili jednak uznała, że wyobraźnia płata jej figle. Najpierw ujrzała

zapalone świece, które zdobiły w nocy ołtarz, oraz rzucały światło na teren dookoła.

Dziewczyna kucnęła w krzakach i wsłuchana w rytm nocnych odgłosów

obserwowała drzewo.

W pierwszych godzinach nic się nie działo, ciągle słyszała te same odgłosy,

jedzenie ciągle leżało pod drzewem. Pierwsze co ją zdziwiło było to, że żaden dziki kot

nie zjadł porcji mięsa, że żadna mucha nie lata dookoła aromatycznej mieszanki z ziół.

Wreszcie coś poruszyło się w krzakach, Vaard przeraziła się, że to tygrys mający na

nią apetyt, tego wcześniej nie przemyślała.

Z krzaków wyskoczyło jednak kilkunastu małych ludzików, sięgających jej

zaledwie do kolan. Nieśli na swoich małych rączkach wiele patyków, które mogły być

kilka razy cięższe niż ludziki. Dziewczyna nie pojmowała co właśnie się dzieje, nigdy

nie wierzyła w opowieści o magicznych mieszkańcach lasu. Za nimi szedł krasnal o

długiej, siwej brodzie, oraz łagodnym spojrzeniu. Klasnął trzy razy w dłonie i spojrzał

na drzewo.
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-Przybywajcie przyjaciele! Czas uczty nadchodzi! – wykrzyknął – Ty również jesteś

głodna Vaard? Nie krępuj się, pojedź!

Zdziwiona dziewczyna wstała, i niepewnie podeszła do starca. W tym momencie

zza jej pleców wyskoczył jaguar. On jednak nie rzucił się na kogokolwiek, lecz

spokojnie podszedł do miski przy ołtarzu, chwycił kawałek mięsa i wrócił do puszczy.

W mgnieniu oka pojawiły się dziesiątki zwierząt, drapieżniki, roślinożercy, oraz

owady. Wszystkie w zgodzie podchodziły do pojedynczych naczyń i brały swoją

porcję.

-Co tu się dzieje? – jąkała się Vaard.

-Las przybył na kolację moja droga. To jest cena, za którą zwierzęta nie atakują ludzi

z wioski, oraz macie drewno nadające się do palenia. Wy również należycie do

systemu tego lasu, a wszystko jest niczym krąg. Uzupełnia się nawzajem, zapewnia

równowagę.

-Nie rozumiem – mruknęła.

-Nie oczekuję tego od ciebie, niewielu by to zrozumiało. Nie zrozumiesz też czemu ten

las został przeklęty, czemu tutejsze drewno nigdy się nie zapali. Nie zrozumiesz skąd

pochodzimy, lecz zrozum, że las to nasz wspólny dom, a każdy dokłada się do

porządku w nim.

-Więc skąd bierzecie normalne drewno? – spytała.

-Niedaleko jest ogromne jezioro, lecz ukryte przed ludzkim wzrokiem. Przypływa zza

niego dużo drewna, które pomimo znajdowania się w jeziorze nie jest wcale mokre –

westchnął – Wracaj do domu Vaard, uznasz to wszystko za piękny sen, lecz

zapamiętaj, jutro z chęcią przyjmiemy mobilne czółenko.

Vaard się obudziła, rzeczywiście piękny sen.

‘’Tree ‘’
A long, long time ago there was a tree behind the seven mountains. The tree was very

old and the people there worshipped it, in exchange for its gifts. Every morning there

were huge amounts of wood under the Great Oak tree that could burn. Only wood

from the altar burned, it was impossible to set fire to the sticks found in the forest.



4

There was a girl named Vaard who wanted to know what their deity was doing at

night. Parents warned their daughter that night is a time for forest gnomes and a time

of privacy for a tree. But Vaard didn't believe it, and was convinced that someone was

lying to their entire tribe. Winter was approaching, according to shamans, a very

hard winter. However, instead of stopping giving food to the altar, the priests called

everyone to give twice as much. That's why one night she sneaked out of the house

and moved towards their temple, their tree.

She heard the sounds of night predators, she thought she heard the distant roar of a

dragon. After a while, however, she decided that her imagination plays tricks on her.

First, she saw lit candles that decorated the altar at night and shed light on the

surrounding area. The girl crouched in the bushes and listened to the rhythm of the

night noises. She was watching the tree.

In the first hours nothing happened, she kept hearing the same noises, the food was

still lying under the tree. The first thing that surprised her was that no wild cat ate a

portion of meat, that no fly flies around the aromatic herbal mixture. Finally

something moved in the bushes, Vaard was scared that it was a tiger with an appetite

for her, she hadn't thought about it before.

However, a dozen or so little people jumped out of the bushes, reaching only to her

knees. They carried many sticks on their little hands, which could be several times

heavier than humans. The girl didn't understand what was going on, she never

believed in the story of the magical inhabitants of the forest. They were followed by a

dwarf with a long, gray beard and a gentle look. He clapped his hands three times

and looked at the tree.

- Come on, friends! The feast time is coming! - he yelled – Are you hungry too,

Vaard? Go on, go!

A surprised girl stood up, and she was unsure about the old man. At this point, a

jaguar jumped out from behind her back. But he did not throw himself at anyone, but

quietly went up to the bowl at the altar, grabbed a piece of meat and returned to the

wilderness. Dozens of animals, predators, herbivores, and insects appeared in the
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blink of an eye. All in agreement, they all approached the individual vessels and took

their portions.

-What's going on here? Why? -Vaard stuttered.

-The forest has arrived for dinner, my dear. This is the price at which animals do not

attack people from the village, and you have firewood. You too are part of the system

of this forest, and everything is like a circle. Complements each other, ensures

balance.

-I don't understand -she muttered.

-I don't expect that from you. -Few would understand. Nor will you understand why

this forest was cursed, why the wood here will never burn. You won't understand

where we come from, but understand that the forest is our common home, and

everyone is putting themselves in order in it.

-So where do you get normal wood from? -she asked.

-Not far away is a huge lake, but hidden from human sight. There is a lot of wood

coming from behind him, which, despite being in the lake, is not wet at all - he sighed

- Come home Vaard, you'll find it all a beautiful dream, but remember, tomorrow

we'll gladly accept a mobile shuttle.

Vaard woke up, it was a really beautiful dream.

Tajemnicza przygoda

Dawno, dawno temu. Za górami za lasami, w bardzo starym zamku żyła sobie

piękna królewna. Zamek leżał na wysokim wzgórzu a otoczony był wielkim jeziorem

i przepięknym lasem.

Pewnego dnia księżniczka uznała, że wybierze się na krótką wyprawę po

pobliskich terenach. Kiedy tylko wyszła ze swojej komnaty usłyszała nieznajomy głos ,

który powiedział:

-Zapamiętaj co ci mówię! Kiedy tylko opuścisz mury tego zamku udasz się nad

najbliższe jezioro. Tam będzie czekała na ciebie malutka lecz magiczna łódka, którą

gdy przepłyniesz na drugą stronę jeziora przeniesie cię do krainy pełnej magii.
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Księżniczka nie wiedziała co się dzieje i gdy tylko chciała zapytać o co chodzi,

tajemniczy głos kontynuował:

- Wysiądź z niej jak najszybciej będziesz mogła i pobiegnij w głąb lasu. Biegnij ile sił

w nogach, aż zobaczysz przed sobą wielkie stare drzewo spełniające życzenia. Możesz

je poprosić o wszystko co zechcesz, lecz pamiętaj nie ma nic za darmo. Żeby twoje

życzenie spełniło się, będziesz musiała je przebadać. Jeśli jego gleba będzie za sucha

podlej ją dwiema kropelkami wody z jeziorka a gdy będzie zbyt wilgotna wytrzyj jego

glebę jednym z jego dużych liści. Kiedy tylko to zrobisz twoje wszystkie życzenia się

spełnią – po tym zdaniu głos nagle ucichł.

-Czemu w ogóle mam się ciebie posłuchać?- pytała księżniczka.

-Wiem, że masz wiele marzeń, też kiedyś miałam – odpowiedział głos – Ja straciłam

swoją szansę a nie chcę, żeby spotkał ciebie ten sam los co mnie.

Dziewczynka chciała powiedzieć coś jeszcze, dopytać się, poprosić o więcej

szczegółów, ale w tym momencie w jej telefonie zadzwonił budzik, wydadając

dzwięk podobny do stratującego wahadłowca, więc musiała pożegnać się ze swoim

pięknym snem i wrócić do codzienności.

A Mysterious Adventure
Long time ago, far, far away, there lived a beautiful princess in a very old castle. The

castle was located on a high mountain surrounded by big lakes and woods.

One day the Princess decided to take a short walk around the nearby area. As soon as

she left her dorm, she heard an unfamiliar voice:

-’Remember what I’m telling you! When you leave the walls of your castle, you will

head to the nearest lake. There will be a small magic boat, that will take you to the

other side of the lake to the land full of magic.’

The Princess was confused but the voice continued:

-’Get off the boat as quickly as you can and run into deep forest. Run without a stop

until you see an old tree- it fulfills the wishes. You can ask for whatever you want, but

remember - nothing is for free. If you want your wish to come true you will have to

examine it. If its soil is too dry, water it with two drops of lake water. If the soil is too
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humid, wipe it with one of its big leaves. As soon as you do it all your wishes will

come true – then the voice stopped.’

-’Why should I listen to you at all?’ - the Princess asked.

-’I know you have lots of wishes, I used to have many too’- the voice said – ‘I’ve lost

my chance and I don’t want the same happen to you. ‘

The girl wanted to say something more, ask for more details, but at the moment her

mobile phone’s alarm rang releasing the sound of a starting space shuttle so she had

to say goodbye to her beautiful dream and come back to reality.

Missy i Catty

Dawno, dawno temu żyły dwa bezdomne koty, Missy i Catty. Missy była

bardzo łagodna, melancholijna i nieszczęśliwa. Co więcej była łatwowierna. Catty

natomiast była jej przeciwieństwem: wyluzowana, beztroska i trochę szalona. Mimo

dzielących ich różnic spędzały razem mnóstwo czasu razem.

W przeszłości Missy miała dom a jej właściciel bardzo ją kochał, karmił ją

i dbał o nią tak jak najlepiej potrafił. Pewnego dnia wybiegła z domu scigając

jesienne liście noszone przez wiatr i zgubiła drogę powrotną. Próbował a odnaleźć

swój dom, jednak okazało się to niemożliwe. Będąc bezdomną poznała najlepszą

przyjaciółkę Catty.

Pewnej nocy Catty poczuła zapach wędzonej ryby. Zapach nie obudził Missy,

nie zrobiła tego również Catty, która sama była bardzo głodna. Zdecydowała podążyć

za zapachem i znalazła mobilną budkę, w której sprzedawano ryby. Wspieła się na

drzewo, otworzyła przymknięte okno sklepu i swkoczyła do środka. Rozjerzała się

dookoła i wybrała najlepszą rybę. Zjadła ją, a następnie zaczęła bawić się

plastikowym statkiem, który znalazła na podłodze.

Właściciel sklepu usłyszał hałas. Podniósł się z krzesła, które stało przed

sklepem i udał się sprawdzić odgłosy dochodzące ze sklepu. W środku zauważył

pięknego kota bawiącego się statkiem. Zwierzę nie poruszało się szybko, więc zodłął

je schwytać. Okzało się, że kiedyś miał kota, który łudząco przypominał Catty.

Rozmarzył się, a wtedy kotek zeskoczył z rąk sprzedawcy i uciekł. Mężczyna nie

mógł zrozumieć, co wystraszyło go wystraszyło.

Kiedy Catty wróciał do Missy, ta zauważyła, że od łapy jej przyjaciółki

przykleiło się zdjęcie przedstawiające jezioro. Missy pisknęła z zachwytu, ponieważ

ropoznałą miejsce ze zdjęcia i koniecznie chciała się dowiedzieć skąd kotka
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przynisoła fotografię. Catty opowiedziała wszytsko ze szczegółami, wtedy Missi

poprosiła o przysługę. Chciała, żeby przyjaciółka zaprowadziła ją do sprzedawcy,

w głębi duszy wiedziała, że wraca do domu.

Kiedy dotarły na miejsce Missy rozpoznała głos swojego właściciela.Podeszła

do sprzedawcy wskoczyła na jego ręce, a ten przytulił ją i ucałował, Catty natomiast

udała się po kolejną rybę, była naprawdę głodna:) Wszyscy żyli długo i szczęśliwie:)

Missy & Catty

Once upon a time there were two homeless cats, Missy and Catty. Missy was

a really mild, melancholic and miserable cat. She trusted everyone a lot. Catty was

the total opposite. She was casual, carefree and a little bit crazy. They both spent

a lot of time together.

In the past, Missy had her own home. Her owner loved her very much, and he gave

her some food and took care of her. One day she ran out from the house and she

was chasing autumn leaves and she got lost. She tried to find her home but she

couldn't. Now she is homeless and she has a good friend, Catty.

At night, Catty smelt smoked fish. She didn’t wake her friend up, because she was

really hungry. She decided to follow the smell and found a mobile fish shop. She

climbed up a tree, opened the window and jumped inside. After looking around, she

picked the perfect fish for her, ate it and started playing with a plastic shuttle she

found on the floor.

The owner of the mobile fish shop heard a noise. He got up and went towards the

noise. Then, he saw a beautiful full cat that was playing with the plastic shuttle. The

cat couldn’t move fast so the owner could catch her easily. He told her that in the

past he had a small cat like her. He was so dreamy about it that Catty jumped from

his hands and ran away. He couldn’t fathom why cats kept running away from him.

When Catty came back to Missy, Missy woke up and saw that Catty had

a photograph of the lake stuck to her paw. She recognized the picture and screamed

with excitement. She asked her where she got the picture. Catty told her all about

the shop. Missy wanted Catty to take her to that place. In her heart, she knew she

was going back home.

When they arrived, Missy recognized her old owner by his voice. She went to him
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and jumped on his hands. The owner took her quickly to give her a kiss and a hug.

Catty went for another fish. She was really hungry that night. Everyone was happy

in the end.

Listopad 2020

TAMIRA

Tamira od zawsze była inna. Mówiąc inna mam na myśli wyjątkowa. Nie lubiła poezji,

zapachu kwiatów, czy kolorowych szat. Mieszkała na uboczu, w małej chatce

nieopodal wioski. W wiosce mieszkała również Leana, piękna i kobieca przyjaciółka

Tamiry. Poznały się studiując magię u miejscowej znachorki, która kilka dni temu

wyjechała w podróż. W tym czasie Leana odsunęła się od dziewczyny, która nie raz

pomagała jej w nauce, czy wielu czynnościach. Całkowicie zerwała kontakt.

Obwołała się miejscową czarodziejką, zyskując uznanie i szacunek. Leana nie ma

praktycznie żadnych umiejętności, nie ma silnej woli ani talentu. Dar ma natomiast

nieśmiała Tamira, która siedzi cicho w swojej chatce ucząc się nowych zaklęć.

Wciąż zastanawiała się, co miało miejsce, że Zayra odjechała z dnia na dzień

zostawiając tylko list. Miała wysyłać do uczennic wiadomości, lecz od tygodnia nie

miały z nią kontaktu, w zasadzie od początku jej nieobecności. Zostawiła swoje rzeczy

osobiste, a zabrała jedynie magiczne artefakty, oraz wszystkie książki. Tamira

niepokoiła się tym, lecz wierzyła, że znachorka niedługo wróci.

Pewnego dnia poszła do wioski kupić coś do jedzenia, gdy do jej uszu dobiegł

straszny krzyk. Gdy podbiegła do źródła hałasu zobaczyła nieprzytomnego mężczyznę,

dookoła którego przez chwilę unosiła się ciemna aura. Tamira przejrzała oczy, a

wrażenie zniknęło. Nieopodal siedziała Leana, z przerażeniem patrząc na sytuację.

–Co zrobiłaś? – wykrzyknęła Tamira.

–Właśnie nic! Jedynie przechodziłam – tłumaczyła się Leana.

–Kłamiesz – warknęła Tamira.

–Przysięgam – jęknęła – Pomóż mu!

Tamira kucnęła i złapała mężczyznę za rękę i szepnęła formułkę zaklęcia

przeczyszczającego. Farmer szybko złapał oddech i zmienił pozycję. Patrzył na nią
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przerażony i mruczał coś pod nosem.

–Wiedźma! Czarownica! Chciała mnie zabić! – wykrzykiwał coraz głośniej.

–To nie ja! Leana może to potwierdzić! – tłumaczyła się.

–Tamira! Zaatakowałaś go, widziałam! Czarną magią! – wykrzyknęła z udawanym

zdziwieniem.

Tłum stawał się coraz większy, patrzyli z strachem i złością w stronę Tamiry.

Niektórzy wygrażali jej pięściami czy kazali się wynosić. Nie wiedziała co robić,

to ona zawsze im pomagała, leczyła dzieci i zwierzęta. Zawsze byłą gotowa do

pomocy, a teraz zostali zmanipulowani przeciw niej. Leana… Zdrajczyni.

–Mówię to z żalem, lecz Tamiro, skazuje cię na wygnanie. Odejdź stąd i nie wracaj! –

Smutno krzyknęła Leana.

–Kto ci dał do tego prawo? – Ostro spytała się Tamira.

–Oni – powiedziała patrząc na tłum ludzi. Jeszcze do niedawna jej przyjaciół.

***

Zayra oczekiwałaby togo od niej, by zatrzymała to co robi Leana. Tamira jest prawie

pewna, że zaklęcie ciążące na tamtym mężczyźnie pochodziło z mrocznej mocy, a ona

nie mogła pozwolić by moc zagnieźniła się ty głębiej. Pod osłoną nocy ruszyła do

chaty Leany, z przygotowaną mocą do walki. Wskoczyła przez okno i ruszyła do

głównego pomieszczenia. Skradała się, lecz to co zobaczyła zaparło jej dech w piersi.

Leana stała w kręgu z soli, z ulubionym naszyjnikiem Zeyary na szyi. Dookoła były

wszystkie zaginione rzeczy znachorki, a w samym pomieszczeniu doskwierała

nienaturalna duchota. Gdy uświadomiła sobie co się stało wstała, i ze łzami w oczach

rzuciła zaklęcie w stronę dawnej przyjaciółki.

TAMIRA

Tamira has always been different. When I say different, I mean special. She did not

like poetry, the smell of flowers or colorful robes. She lived on the sidelines, in a

small hut near the village. Leana, a beautiful and feminine friend of Tamir, also lived

in the village.They met while studying magic with a local quack, who went on a trip a

few days ago. During that time Leana moved away from the girl, who helped her in

her studies or many activitiesmore than once. She completely broke contact.

She called herself a local sorceress, gaining recognition and respect. Leana has

practically no skills, no strong will or talent. The gift, on the other hand, has a shy

Tamira,who sits quietly in her hut learning new spells.
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She kept wondering what happened that Zayra left overnight leaving only a letter. She

was supposed to send messages to her students, but they had not been in contact with

her for aweek, basically from the beginning of her absence. She left her personal

belongings, and took only magical artifacts, and all the books. Tamira was worried

about this, but she believed that the quacks would return soon.

One day she went to the village to buy something to eat, when a terrible scream came

to her ears. When she ran up to the source of the noise, she saw an unconscious man,

surrounded by a dark aura for a while. Tamira looked through his eyes and the

impression disappeared. Nearby, she sat down with horror, looking at the situation.

-What did you do? -What did you do? - Tamira shouted out.

-Nothing! I was just passing through," explained Leana.

-You're lying. -Tamira's been growling.

-I swear, she moaned. -Get him help!

Tamira squatted and grabbed a man by the hand and whispered a laxative spell. The

farmer quickly caught his breath and changed position. He looked at her terrified and

purrished something under his nose.

-Viddisher! Witch! She wanted to kill me! - He was yelling louder and louder.

- It wasn't me! -It wasn't me! Leana can confirm it! - She explained herself.

-Tamira! You attacked him, I saw it! Black magic! ¬ - She shouted out with a

pretended surprise.

The crowd was getting bigger and bigger, they were looking at Tamir with fear and

anger. Some people threatened her with their fists or ordered her to leave. She did not

know what to do, she always helped them, treated children and animals. She was

always ready to help, and now they were manipulated against her. Leana... Traitor.

-I say this with regret, but Tamiro, you are condemned to exile. Go away from here

and do not come back! - She sadly screamed Leana.

-Who gave you the right to do that? - Tamira asked Tamira hard.

-They ¬said, - she said, looking at the crowd of people. Until recently, her friends.

***

Zayra would expect her to stop what Leana does. Tamira is almost certain that the

spell on that man came from a dark power, and she couldn't let the power nest deeper

into you.

Under cover of night, she went to Leana's hut, with the power prepared for battle.

She jumped out the window and went to the main room. She sneaked away, but what
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she saw took her breath away. Leana stood in a salt circle, with Zeyara's favorite

necklace on her neck. All the lost things of the quacks were around, and an unnatural

ghostly spirit was in the room itself. When she realized what had happened, she got

up, and with tears in her eyes, she cast a spell on her old friend.

Chciwy Król, który zabił środowisko.

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami panował zły król, który chciał

mieć jak najwięcej złota. Odkrył, że pod każdą tęczą na świecie, leży garnek

złota, strzeżony przez skrzata. Władca, chcąc mieć jak najwięcej złota dla siebie

postanowił zabrać całe złoto. Konsekwencjami tego było to, że w całym

królestwie zaczęła znikać woda, przez co żeglowanie było niemożliwe, drzewa

zaczęły się psuć, przez co wiele gniazd się zniszczyło. Wtedy córka króla

przekonała go, aby oddał złoto skrzatom. Nie miał wątpliwości, że wspieranie

jej będzie najlepszą decyzją, jaką może podjąć w danej sytuacji. Oddał więc

złoto prawowitym właścicielom. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie.

Greedy King, that killed the environment.

Once upon a time, there reigned an evil king who wanted to have as much

gold as possible. He discovered that under every rainbow in the world, there is

a pot of gold, guarded by a leprechaun. The ruler who wants to have as much

gold as possible for himself decided to take all of the gold. The consequences of

this were that water began to disappear throughout the kingdom, making sailing

impossible, trees began to rot, and many nests were destroyed. Then the king's

daughter convinced him to give back the gold to the leprechauns. He had no

doubts that supporting her will be the best decision he can make in the given

situation. So he gave back the gold to its rightful owners. Everybody lived

happily ever after.

Bajka o jaskółkach
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Gdy na niebie pojawia się tęcza i odbija się na wodzie z żeglującymi po niej

żaglówkami, jaskółki budzą się do życia i zabierają się do plecenia nowych gniazd.

Zbierają gałązki, listki, wszystko co ziemia im da, to wykorzystują. Było tak przez

wieków parę, lecz po ich upłynięciu zaczęły wątpić czy to co zbierają to na pewno jej

dary. Pojawiły się oprócz patyków słomki plastikowe a zamiast listków torby

jednorazowe wszystko obok siebie leżało na ziemi.

Jaskółki pomimo wsparcia jakie sobie okazywały, cały czas nie mogły poradzić sobie

z odróżnianiem darów ziemi od ludzkich śmieci. Morał z tej bajki płynie taki.

Zbierajmy śmieci, by biedne ptaki mogły żyć tak jak żyły przed wiekami.

The story of swallows

When the rainbow comes out on the sky and it reflects in the water with sailing boats,

swallows come to life and get ready to make new nests.

They collect twigs, leaves, they use everything what the Earth gives them. It was like

that for a couple of centuries, but after them they started to doubt if the items that they

collect are the Earth’s gifts. Instead of twigs there were plastic straws, instead of

leaves there were plastic bags and everything was lying on the ground next to each

other. Despite the support that swallows were giving each other, they still couldn’t

distinguish the Earth’s gifts from human garbage.

The moral of the story is that we should pick up trash to let poor birds live as they

used to a couple of centuries ago.
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Grudzień 2020

Esej 1

Wiele ludzi ostatnimi czasy stara się być „eco”, co w skrócie oznacza życie tak,

by być przyjaznym dla środowiska. Kupuję ekologiczne auta, jedzenie, czy urządzenia

i właśnie nad zaletami i wadami tej myśli pochylę się w tej rozprawce.

Po pierwsze dobrymi stronami kupowania samochodów elektrycznych jest między

innymi fakt zatrzymania emisji szkodliwych dla planety cząsteczek, wytwarzających

np. smog, czy kwaśne opady deszczu. Decydując się na zakup samochodu

elektrycznego przestajemy być zmuszeni do tankowania go drożejącym z roku na rok

paliwem. W związku z tym wydaje się to dobre i przydatne.

Po drugie, jeśli chcemy by używać „zielonej energii”, możemy zakupić panele

solarne, dzięki którym będziemy czerpać energię prosto od słońca, tańszym kosztem.

Montując je na dachach płacimy jedynie elektrowni, i nie nadwyrężamy osłabionego

już systemu ochrony środowiska.

Niestety, gdy chcemy kupować ekologiczne, ponoć zdrowsze jedzenie możemy

wpaść w pułapkę oszustów, którzy jedynie nakleili taką przylepkę, nic więcej. Gdy

kupujemy ekologicznie to musimy sprawdzać składniki, które muszą już zgadzać się z

rzeczywistością.

Dla zyskania popularności czy przychylności ludzi, wiele osób w internecie pod

przykrywką bycia ekologicznym próbuje unieść się na fali popularności tego stylu

życia. Nie można wierzyć w każdy rzucany slogan , by móc finalnie wspierać planetę,

a nie ludzi żyjących z jej tragedii.

Problem leży również w postawie mediów, które nie raz mogą nas okłamywać, by

czerpać z tego korzyści. Żeglując w morzu „fake newsów”, oraz zwykłych kłamstw

musimy sobie nawzajem pomagać w odszukiwaniu prawdy. Wszystko to po to, by w

przyszłości dalej były drzewa z ptasimi gniazdami, by wody były nieskażone, oraz by

można było widzieć kolorową tęczę, na tle niebieskiego nieba.

An essay 1
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Many people have recently been trying to be "eco", which in short means living like

this, to be environmentally friendly. I buy ecological cars, food, or device, and it is the

advantages and disadvantages of this thought that I will bend over in this of the trial.

First of all, the good sides of buying electric cars are Among other things, the fact of

stopping emissions of harmful particles to the planet. The products are used to

produce e.g. smog or acid rainfall. Deciding to buy an electric car we no longer have

to refuel it. The fuel becomes more and more expensive every year. Therefore, it

seems good and useful. Secondly, if you want to use "green energy", you can buy

solar panels, thanks to which we will draw energy straight from the sun, cheaper at a

cost. By installing them on the roofs we pay only the power plant, and not. We are

overloading the already weakened environmental protection system.

Unfortunately, when we want to buy organic, supposedly healthier food, we canto fall

into the trap of fraudsters who have only stuck such a sticker, nothing more. When we

buy organically, we have to check the ingredients, which must already correspond to

the reality. To gain popularity or the favor of people, many people on the Internet

under the cover of being green is trying to lift itself on the wave of popularity of this

lifestyle. You can't believe every slogan you throw at the end to support the planet, not

the people living from its tragedy. The problem also lies in the attitude of the media,

which can lie to us more than once, to benefit from it. Sailing in a sea of "fake news",

and ordinary

We must help each other in finding the truth. Everything so that in the future there are

still trees with bird nests, so that the water is uncontaminated, and to be able to see a

colorful rainbow, against a blue background heaven.

Czy warto przejść na ekologiczny tryb życia?

Ostatnio coraz więcej mówi się o bardziej ekologicznych zamiennikach rzeczy już

nam znanych np. elektryczne auta lub powracaniu do starszych rozwiązań sprzed ery

plastiku np. używanie lnianych a nie plastikowych toreb lub szklanych butelek. W tej

rozprawce postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości i stwierdzić, który tryb życia

jest lepszy.
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Pierwszym moim argumentem na stwierdzenie, że ekologiczny tryb życia jest

lepszy jest, że żeglując po różnych wodach możemy zauważyć leżące na jej tafli lub

już opadłe na dno śmieci. Widok ten jest zatrważający, ponieważ pokazuje to jak my

ludzie nie potrafimy zadbać o naszą planetę, która jest dla nas takim samym domem

jak gniazdo dla ptaków.

Drugim argumentem za ekologicznym trybem życia, jest fakt jak bardzo

zanieczyściliśmy powietrze przez ostatnie kilka lat. Wskaźnik czystości powietrza

pokazuje, że ilość smogu w naszych miastach znacznie przekracza dopuszczalną

normę, w niektórych miastach takich jak Kraków, kiedy sytuacja czystości powietrza

jest karygodna, że nie widać przez smog tęczy, która mogłaby się pojawić na niebie

gdyby nie on wprowadza się darmową komunikacje miejską dla mieszkańców tego

miasta, aby zachęcić ich do skorzystania z transportu publicznego, zamiast

prywatnego.

Kontrargumentem natomiast jest, że ekologiczne rozwiązania często są dużo

droższe. Pożywienie z bio upraw, naturalne kosmetyki, auta elektryczne potrafią

znacznie przewyższać cenę od swoich sztuczniejszych, zawierających chemie, mniej

przyjaznych dla Ziemi zamienników. Niestety nie każdy jest w stanie wspierać firmy

specjalizujące się w ekologicznych produktach właśnie ze względu na cenę jaką

potrafią osiągnąć.

Podsumowując uważam, że warto dbać o naszą planetę. Dzięki ekologicznym

rozwiązaniom zapewnimy naszej planecie dłuższe życie. Pomimo, że ceny niektórych

produktów sprzyjających środowisku są wysokie nie znaczny, że mamy całkowicie

zrezygnować z dbania o nią. Możemy zacząć od przerzucenia się w ładną pogodę z

samochodu na rower lub autobus, zamiast wyrzucać wszystko na ziemię, czy do

pobliskich wód zacznijmy segregować odpady lub jeśli nie mamy takiej możliwości w

miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy zabrać śmieci ze sobą i wyrzucić do

najbliższego kosza lub u siebie w domu. Musimy pamiętać, że Ziemia jest domem

naszym a w przyszłości również naszych dzieci i wnuków, więc jeśli my o nią nie

zadbamy to oni nie będą mieli warunków do zdrowego trybu życia i prawidłowego

rozwoju.

Is it worth switching to an ecological lifestyle?
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Recently more and more is being said about more ecological replacements for things

already known to us eg. electric cars or reverting to older solutions from before the

plastic era like using fabric bags rather than plastic bags or glass bottles rather than

plastic ones. In this essay, I will try to dispel all the doubts and state which lifestyle is

better.

My first argument which confirms that the ecological lifestyle is better, is the fact

that during sailing in different waters, we can see rubbish lying on its surface or have

already fallen to the bottom of the tank. This view is frightening because it shows how

we, humans are unable to take care of our planet, which is the same home for us as

nest for birds.

The second argument in favour of an ecological lifestyle is the fact how much we have

polluted the air in the last few years. Air purity index shows that the amount of smog

in our cities is much higher than the normal range. In some cities such as Cracow,

when the air cleanliness situation is shameful, you can’t see a rainbow through the

smog that could appear in the sky. Because of the smog, free public transport is

introduced for inhabitants of this city to encourage them to use public transport

instead of private transport, that would pollute the air.

The counter-argument is the fact that ecological solutions are often much more

expensive. Food from bio crops, natural cosmetics, electric cars can be vastly

superior to the price of their artificial, chemical-containing and less earth-friendly

replacements. Unfortunately, not everyone is able to support companies specializing

in ecological products precisely because of the price they can achieve.

In conclusion, I think it is worth to take care of our planet. Thanks to ecological

solutions we will provide our planet a longer life. Despite of the fact that some

products’ prices that support the environment are high, it doesn’t mean that we have

to completely give up with caring of it. We can start from riding a bike than a car in

nice weather or stop throwing out everything on the ground. We have to remember

that Earth is our home and in the future it’s going to be home for our children and

grandchildren so if we don’t care for it, we won’t have any conditions for a healthy

lifestyle and proper development


