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Dorohusk – w centrum wydarzeń

Od Redakcji

- Iga Kobryń i Ola Chyla IIIC

Po długim wyczekiwaniu nareszcie mogę Was z
przyjemnością powitać w najnowszym (i pierwszym tegorocznym) numerze „Dreszerczyka”.
Okoliczności nie są niestety zbyt pozytywne, ponieważ świat obecnie żyje bardzo ciężkim tematem, który
dotyczy wojny toczącej się dosłownie obok nas. Aby jednak nie popadać w panikę i marazm będziemy rozmawiać
nie tylko o tym, co trudne, choć i te kwestie będzie trzeba
poruszyć.
Od siebie mogę życzyć spokoju ducha i dużo
uśmiechu, którego tak bardzo często brakuje na wielu
twarzach. Pomagajmy. Interesujmy się i nie bójmy się
wyrażać emocji. „Będzie dobrze. Przecież zawsze było.”
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Wojna oczami
współczesnego nastolatka
- Dawid Franczak Kl. IIIC
Gdy słyszymy “wojna” to pierwszymi naszymi skojarzeniami są strach, cierpienie, broń, żołnierze i wiele innych podobnych
znaczeń. Często też wtedy myślimy o historii, które tragiczne obrazy
poznawaliśmy w szkole. To właśnie na tej lekcji mieliśmy możliwość
poznać grozę wojny.
Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to wielka tragedia
może rozgrywać się obok nas. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć
ogrom nieszczęść jakie ze sobą niesie wojna? Myślę, że dzisiaj zaczynamy rozumieć co znaczy tak naprawdę bać się o siebie i najbliższych.
Uczucie strachu i niepokoju są jak najbardziej naturalnymi
i zrozumiałymi odruchami. Jednych wojna inspiruje, drugich żenuje,
a jeszcze innych nawet śmieszy.
Nie może nas jednak paraliżować w sytuację,
w której powinniśmy nieść pomoc innym, którzy od nas tego bardzo
potrzebują.

Sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej oraz bezpośrednio u naszych
wschodnich sąsiadów od ponad tygodnia budzi z pewnością w każdym
z nas duże emocje. U niektórych jest to stres, u innych smutek i żal, ale
wszystkich łączy chęć niesienia pomocy. W celu zapewnienia wsparcia
ludziom uciekającym przed wojną utworzono liczne punkty recepcyjne oraz zbiórki przy wschodniej granicy. Udałyśmy się do jednego
z nich w Dorohusku, aby przeprowadzić wywiad z przedstawicielami
służb mundurowych, koordynatorami oraz z pełnomocnikiem wojewody lubelskiego ds. organizacji punktów recepcyjnych - Krzysztofem
Mazurkiem, aby dowiedzieć się, jak działają takie punkty.
Na początku zadałyśmy każdemu przedstawicielowi odpowiednich służb to samo pytanie, które brzmiało: „Jak od środka
wygląda praca punktów recepcyjnych/służb mundurowych w obecnej
sytuacji?”
Przedstawiciel CARITAS: Dostajemy rzeczy od osób prywatnych, później je segregujemy- ubrania osobno, rzeczy do higieny
osobistej osobno, potrzebne są też małe paczki z jedzeniem na dalszą
podróż. Mamy rozłożone stoiska z żywnością, którą mogą brać osoby
przebywające na terenie tego punktu. Najsmutniejsze jest to, że osoby,
które podchodzą po to jedzenie, pytają się, za ile mogą to kupić i nie
zdają sobie sprawy, że jest to w ramach pomocy dla nich.
Funkcjonariusz STRAŻY POŻARNEJ: Zabezpieczamy
ruch i zabieramy ludzi z granicy wozami i specjalnymi autokarami.
Ruch nie jest cały czas jednostajny, wszystko zależy od tego, ile ludzi
jest aktualnie na przejściu granicznym. Tyle jest tutaj naszej pracy.
WOLONTARIUSZ Z SIECI T-MOBILE: Nasza praca nie jest
trudna. Dostarczamy karty SIM oraz je rejestrujemy- wszystko oczywiście za darmo. Kiedy klient się już zarejestruje, dostaje on bezpłatny
miesiąc na rozmowy w Polsce i za granicą- w Ukrainie.
Funkcjonariusz POLICJI: Boczną drogą do przejścia
granicznego przepuszczamy tylko służby mundurowe, autokary i ludzi
z paczkami. Osoby, które chcą zabrać rodzinę muszą przejść przez
granicę na piechotę, żeby przejazd dla służb nie był utrudniony. Jeżeli
rodzina nie chce iść, czy nie może to wtedy transport może odbywać
się przez wiadukt, ponieważ boczny dojazd jest wyłączony z użytku
dla osób prywatnych. Ludzie, którzy nie mają transportu, są zabierani
przez autokary i zawożeni do punktu recepcyjnego.
Pełnomocnikowi wojewody lubelskiego zadałyśmy wiele pytań. Oto
kilka z nich:
Jaką funkcję pełnią punkty recepcyjne?
Do czego jest punkt recepcyjny? To informacyjno-doradczo-transportowy punkt. Jest przede wszystkim dla osób, które nie mają
własnego środka transportu, albo miejsca zakwaterowania w Polsce.
Kiedy takie osoby się zgłaszają, wtedy są rejestrowane na podstawie
dokumentów: paszportu czy dowodu osobistego. Punkt recepcyjny
po pierwsze ma za zadanie zarejestrować, nakarmić, dać odpocząć,
zapewnić transport, miejsce zamieszkania, które jest zapewnione przez
państwo. Wszystko jest bezpłatne. Ludzie, którzy przebywają aktualnie
w tym punkcie, mają już plan dalszej podróży, ale zatrzymują się tu,
aby zaopatrzyć się w paczkę z Caritasu oraz odpocząć przed dalszą
drogą.
A co z ludźmi, którzy mają do kogo pojechać, ale nie
wiedzą jak?
Ludzie, którzy mają transport, czekają w punkcie. Natomiast
tych, którzy nie mają transportunprzywożą strażacy. Mogą tu również
odpocząć, zjeść, poczekać na dalszy transport. Jeśli nie ma kto po nich
przyjechać, w punkcie są ludzie, którzy oferują darmowy przejazd.
Główne kierunki to Lublin i Warszawa, ponieważ stamtąd wolontariusze mogą zapewnić im przejazd pociągiem do innych miast na terenie
całej Polski lub za granicą.

Mają państwo zaufanych kierowców, czy są
to też osoby prywatne, które chcą pomóc?
Mamy zaufanych kierowców, ale są to też osoby,
które są chętne do pomocy. Są one jednak weryfikowane
przez policję- spisują oni ich dane osobowe, numery rejestracyjne, nazwiska właścicieli pojazdów i liczbę zabranych
osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym.

W obecnej sytuacji najważniejsza jest mobilizacja, wzajemna pomoc i empatia. Warto znaleźć w swoim najbliższym otoczeniu
punkt pomocy, zaangażować się w działalność wolontariatu, oddać
niepotrzebne ubrania (oczywiście w dobrym stanie) lub zrobić paczkę
z najpotrzebniejszymi środkami higienicznymi. Każda pomoc się
liczy i każda jest równie doceniana. Pamiętajmy, że dobro wraca! Dziś
jest pierwszy dzień wiosny. (...)

W obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej w Internecie pojawia się wiele niesprawdzonych, mylących informacji. Często są one powodem
zbiorowej paniki oraz wywołują zamieszanie – przykładem są długie kolejki na stacjach benzynowych czy niedziałające bankomaty. Ważne
jest, aby zachować spokój i wybierać tylko rzetelne źródła:
@LukaszBok
@WBC241
@WZylm

Twitter :

@PAPinformacje
@przeciw_wojnie
@KonfliktyPL

Facebook:

grupy pomocy: Domy bez granic,

Instagram:

@wiechography
@lukaszbok_kiks

Strony www:

healthforukraine.pl
Widzialna Ręka / Visible Hand
adwokatura.pl
chelmzukraina.pl

Sandra Zienkiewicz, Ola Steć IIIC

Dziś jest pierwszy dzień wiosny. (...)
Tak więc słońce już widać przez dym
ostrzału! Wszystko będzie wiosną.
Wszystko będzie zwycięstwem.
Wszystko będzie Ukrainą!
– napisała Ołena Zełeńska
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Filmów i seriali na
ciekawy wieczór:

1. 8 Rue de L’humanite
2. Ojcostwo
3. Gilmore Girls
4. Bridgertonowie
5. Outer Banks
6. Ania nie Anna
7. Czerwona Nota
8. Emily w Paryżu
9. Dynastia
10. Książęta
11. Plotkara
12. Szukając Alaski
13. Gambit Królowej
14. Legalna Blondynka
15. Sposób na Teściową

Iga Kobryń
Aleksandra Chyla
Oliwia Dąbrowska
Monika Piechota
klasa IIIC

Uczucia można wyrażać nie tylko w
Walentynki
Walentynki to szczególny dzień, w którym okazujemy naszym
najbliższym miłość i wdzięczność za to, że po prostu są.
Lecz uczucia powinniśmy okazywać nie tylko w ten dzień,
ale przez cały rok. Oto kilka pomysłów na upominki, które
możemy podarować bliskiej osobie w święto zakochanych i
nie tylko wtedy.

I.

ANNA ZALEWA
IIIC

Kolaż wspólnych zdjęć - uwieczni wyjątkowe
chwile spędzone razem. Taka pamiątka zostanie z
obdarowaną osobą na zawsze, może też być efektowną
dekoracją mieszkania.

II. Kupony upominkowe - taki prezent z pewnością
zaskoczy obdarowanego. Stwórz hasła, które najlepiej
odzwierciedlają osobowość bliskiej osoby. Świetna
zabawa gwarantowana!
III. Przez żołądek do serca - kto nie lubi słodkości?
Pyszne ciasteczka w kształcie serca to idealny prezent
dla każdego łasucha!
IV. Świeczka zapachowa - stworzy miłą atmosferę w
domu i umili wspólnie spędzone chwile przy dobrym
filmie lub muzyce.
V.

Termofor - rozgrzeje w jesienno-zimowe wieczory
i sprawi, że ukochana osoba będzie myślała o Tobie
ciepło.

JUŻ NIEBAWEM!

JULIA HURKO IIIC

Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej wkrótce rozpocznie swoją działalność
Pewnie zastanawiacie się, co to w
ogóle jest? Otóż, Chełmskie Centrum
Aktywności Gospodarczej to kompleks
gospodarczy składający się z dwóch
budynków produkcyjno-magazynowych
z częścią biurowo-socjalną.
W nim będą mieścić się m.in.
nowoczesne pomieszczenia biurowe
oraz profesjonalne wsparcie.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Centrum Aktywności Gospodarczej w
skrócie CHCAG znajduje się przy ul.
Ceramicznej w Chełmie.
Ta instytucja to wspaniała
propozycja dla przedsiębiorców, którzy
są zainteresowani inwestowaniem.
Wyposażona w nowoczesne biura i hale
jeszcze bardziej zachęca, aby podjąć w

niej pracę. To przestrzeń jakiej dotąd w
Chełmie nie było!
Centrum ma przyczynić się
do wzrostu aktywności gospodarczej
oraz powstania nowych, innowacyjnych
przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z pewnością pozytywnie wpłynie to na strukturę
zawodową lokalnej społeczności oraz
podniesie poziom życia mieszkańców..

Mówimy stresowi nie!
Wielu z nas na co dzień boryka się ze
stresującymi realiami szkoły. Niezależnie czy jest
to nauka stacjonarna czy zdalna, wiele sytuacji
z nią związanych wywołuje u nas negatywne
uczucia i reakcje. Dlatego bardzo ważną sprawą jest
umiejętność oddzielenia swojego życia prywatnego
od tego szkolnego.
Każdy potrzebuje chwili oddechu i relaksu,
nawet jeśli miałoby to trwać tylko kilka minut.
Czasami warto wstać od biurka i zamiast książkom,
poświęcić czas naszym pasjom, które z powodu
nadmiaru nauki często porzucamy! Słuchanie
muzyki, wyjście na zewnątrz czy obejrzenie
swojego ulubionego filmu doskonale wpływa na
nasze samopoczucie i pozwala nam zapomnieć o
trudnościach dnia codziennego. Zdrowie psychiczne
jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne i mając
tego świadomość musimy od czasu do czasu zadbać
o pełny “reset” naszego organizmu.
Oceny i nauka są ważne, ale nie są warte
porzucania tego co kochamy. Zaniedbywania siebie
czy ciągłego, wyczerpującego stresu. Samopoczucie
wpływa na to jak postrzegamy świat, a im lepiej
się czujesz, tym więcej dobrych rzeczy zauważasz
wokół siebie. I oto tu chodzi!

ZUZANNA
NOWOSAD IIIC

Czy postanowienia
noworoczne mają sens?

- AMELIA IWANIEC IIIC

Wraz z końcem roku nadchodzi moment podsumowań a także czas na zapisanie nowych planów
na przyszły rok. Jednak nasuwa się pytanie czy postanowienia noworoczne rzeczywiście mają sens?
Warto zapisać cele i plany, które mamy
zamiar zrealizować w nadchodzącym roku. Dzięki
temu odczuwamy motywację do ich realizacji, a
wraz z końcem roku czujemy satysfakcję i dumę z
ich dokonania. Niektóre z nich mogły nas przerosnąć, co wiąże się z myślą, że ponieśliśmy porażkę.
Uważam, że do postanowień noworocznych należy
podchodzić z dystansem.
Dlaczego akurat wraz z końcem roku
planujemy zmiany w swoim życiu? Z pewnością
jest to pewnego rodzaju tradycja, utarta ścieżka, symbol czegoś nowego. Należy pamiętać, że
powodzenie postanowień nie zależy od daty, kiedy
je zapisaliśmy. Ich realizacja zależy od nas samych,
naszego nastawienia i motywacji. Spełnianie postanowień może wiązać się z uczuciem przytłoczenia zamiast satysfakcji. Podczas ich realizacji warto
skupić się na naszych indywidualnych odczuciach
a nie ślepo podążać za głosem innych. Do postanowień noworocznych należy podchodzić ze
spokojem, skupić się na tym co jest dla nas najważniejsze w nadchodzącym roku.
Postanowienia noworoczne mają sens, gdy
stworzone są z prawdziwej potrzeby, realizowane
są stopniowo i mają dla nas znaczenie. Pamiętajmy, dlaczego są ważne i z jakiego powodu chcemy
je realizować.

Mity Polinezyjskie według
Walta Disneya
- DAGMARA WEREMA
Wytwórni Walt Disney nie trzeba nikomu przestawiać – prawdopodobnie nie ma osoby,
która by nie słyszała o ich słynnych księżniczkach.
Jednak w ostatnich latach możemy zaobserwować
prawdziwy przełom – główne bohaterki stały się
silnymi i niezależnymi kobietami, Disney coraz
częściej i chętniej w centrum wydarzeń stawia

wielopokoleniową rodzinę, czy sięga do różnych
odmiennych kultur.
„Vaiana: Skarb oceanu” (2016) zdecydowanie należy do trzeciej kategorii. Wprawne oko
„mitoświra” w tej animacji jest w stanie wychwycić
coś więcej niż niezwykle barwną bajkę z równie
barwnymi i zapadającymi w pamięć bohaterami.
Zdecydowanie najbardziej przykuwającą uwagę
postacią jest Maui, a jego piosenka „Drobnostka”
podbiła serca milionów widzów. Lecz czy jego imię
nie brzmi znajomo? Sama postać już na początku
wyznaje, że jest bogiem, lecz raczej nikt nie wnikał
głębiej w tą informację (a szkoda).
Māui jest półbogiem występującym w
mitologii polinezyjskiej. Wśród jego dokonań jest
między innymi spowolnienie słońca, wyłowienie
wysp, czy obdarzenie ludzkości ogniem. Więc
co dalej? Wystarczy się wsłuchać w wspomnianą
wcześniej „Drobnostkę” i poznać w niezwykle
zabawny i przejrzysty sposób dzieje mitycznego
Māuiego.
Animacja ta zawiera w sobie o wiele więcej
mitycznych nawiązań, lecz zostały one w odpowiedni sposób zmodyfikowane, aby lepiej wpasowały się w klimat panujący w „Vaianie”.

Porady na nudę z dobrego
serca

- GABRIELA OGRODNIK IIIC

Jeśli masz problem ze wstaniem z łóżka w
ciemny zimowy poranek, to mam dla Ciebie radę
– przeciągnij się i zacznij dzień od porannej gimnastyki. Aktywność fizyczna wyzwala endorfiny,
które poprawiają humor, a to szczególnie ważne w
okresie zimowym. Jakiego typu aktywności warto
wykonywać w tę piękną, lecz ponurą porę roku?
1. Łyżwiarstwo - można je uprawiać amatorsko,
korzystając od czasu do czasu z miejskiego lodowiska lub robić to profesjonalnie (łyżwiarstwo
figurowe, hokej lub curling)
2. Narciarstwo i snowboard – z tych rodzajów
aktywności będzie czerpać korzyści nawet początkujący narciarz czy amator jednej deski
3. Zabawy na śniegu - takie jak jazda na sankach,
walka na śnieżki czy lepienie bałwana
4. Poranna gimnastyka – poranek warto rozpocząć efektywnie i zamiast zaczynać go dużą ilością kawy można spróbować od rozgrzewających
ćwiczeń.
5. Wycieczka w teren – nie musi wiązać się z dalekim wyjazdem, wystarczy zabrać swoją rodzinę
lub znajomych na spacer po lesie, cały dzień na
świeżym powietrzu nie zaszkodzi, a twój organizm
ci podziękuję
6. Basen – jeśli nie jesteś fanem spędzania czasu
na zewnątrz, zawsze możesz zafundować sobie
namiastkę lata w postaci kilku godzin spędzonych
w ciepłej wodzie. Pływanie działa pozytywnie na
nasz organizm, świetnie rozwija nie tylko mięśnie,
ale i kondycję
7. Domowe aktywności – jeśli nie lubisz opuszczać
domu, możesz aktywnie spędzać czas w nim. Joga,
medytacja, rozciąganie, zumba czy ćwiczenia na
różne partie ciała to coś, co możesz wykonywać
sam i wyciągnąć z tego pożytek.

Woda, czyli co? H2O?
- JULIA WACHEWICZ IIIC
Mówiąc woda, najczęściej mamy na myśli
przejrzystą, bezbarwną ciecz, która nie ma ani
zapachu, ani wyraźnego smaku. Jednak bez niej
życie nie byłoby możliwe. Znajdziesz ją wszędzie:
w kranie, powietrzu, ziemi, jedzeniu, w każdym
żywym organizmie, również w Tobie.
Jaką wodę dobrze jest pić? Na pewno nie
przegotowaną i gazowaną - najlepiej mineralną,
czystą wodę, która nie tylko ugasi nasze pragnienie, ale i wyposaży nasz organizm w zapas cennych
minerałów. Wodę należy pić małymi łykami, przez
cały dzień, najwięcej w pierwszej połowie dnia.
Jeśli nie lubimy jej smaku, możemy dodać sobie
cytryny lub mięty.
Oto 9 powodów, dla których warto pić
wodę:
1.Woda powstrzymuje apetyt, dzięki niej chudniemy
2.Woda pomaga dotlenić nasz organizm
3.Picie wody poprawia nam nastrój
4.Woda sprawia, że skóra się ujędrnia, lepiej wygląda i później się starzeje
5.Pomaga również w koncentracji, w efekcie czemu
pracujemy wydajniej
6.Pomaga nam również pokonać zmęczenie, dodaje nam energii
7.Woda zwiększa produkcję krwinek czerwonych
8.Jest najlepsza na skurcze
9.Poprawa wydolność organizmu w czasie uprawiana sportu

,,POLIGLOTA NACJONALISTA''
Pewnego razu poruszaliśmy w placówce
więzienno-edukacyjnej temat nauki rosyjskiego.
My młodzi nihiliści, szukaliśmy w ten sposób sensu.
- Trzeba znać język wroga - mówi z rozbawieniem
korpulentny belfer.
Jego słowa, Janko - wnuk cichociemnego,
odebrał zbyt dosłownie. Już na następny dzień
sunął palcem po kolejnych stronach słownika polsko-rosyjskiego, a w każdy wieczór oglądał sowiecką propagandę z kaset. Nieraz dostawał od starego
klapkiem za opluwanie telewizora. Po dwóch tygodniach takiego treningu władał językiem płynnie.
Zaczęło się tragiczne domino.
- Naucz się i niemieckiego, Niemcy to też nasz
wróg - zaproponował Chudy nieumiejętnie, ukrywając germańskie korzenie.
Janko przez miesiąc nie wychodził z domu
i wkuwał słownik polsko-niemiecki. Szlifował
mowę również z dziadkiem, który nauczył go
zwrotów od Hände hoch po Ich verstecke keinen
Juden, mein Kommandant. Kiedy nie mylił już rodzajników i zdeklarował się na egzemplarz „Mein
Kampf 'u”, jego dykcja przywodziła na myśl drut
kolczasty. Zmierzał tym samym nieuchronnie do
upadku, bo Polanie nie mieli tylko dwóch wrogów.
-W 1241 roku Mongołowie zaatakowali nasz kraj
- słyszymy na historii.
-Ucz się i języka sojuszników, na przykład Węgrów - napomknął anonimowy impostor.
-Pamiętacie potop szwedzki? - podjudzał poliglotę Chudy.
Następny okres Janko poświęcił trzem językom naraz. Wyglądał wtedy jak cień człowieka.
Niestety, niedługo później zmarł z wycieńczenia,
bo jakiś osioł podsunął mu pomysł o ogarnięciu
dialektów. Zarzuty spowodowania zgonu prędko
padły na Chudego, gdyż chodziła plotka, że ma
dziadka w Argentynie. Ostatecznie nie wystarczyło
dowodów. Doprowadziło to do zamknięcia dyskusji słowami: ,,No chyba twój pali cygara w Buenos
Aires''.
Dzielny był z Janka patriota. Obdarzono
go pośmiertnie tuzinem odznaczeń i pamiętamy o
Nim po dziś dzień.

„PRZEPIS”
Nie myśl tylko słuchaj, kiwaj zawsze głową
Porzuć cel i pasję, odłóż siebie na bok
Noś szare odzieże, odmawiaj pacierze
Wyznaj poligamię, siedź ze stadem na dnie
Suń deptaną ścieżką, pluj na brata swego
Przejmuj się drobnostką, żyj jedynie lekcją
Żyj życiem dla życia, tylko dla przeżycia
I wpasujesz się w system
Pytający pędzie młody
OSKAR KASPRZAK IIIC

krwią i winem
cierpkie gardła zakrapiane
ciała z elektryczności w ciemni
i w czerwieni odnajdywane
usta spierzchnięte palce złamane
butelki wiśniówki o ziemię rozbijane
światła zgaszone oczy zaspane
ptaki nocy ich miłości rozlane
na moment krótki z nią
jednym się stałem
młodość błoga zatracona
i twarze zalane wódką i
łzami
kraina wolnością straconą płynąca
i jej pokolenie piw wygazowanych
dzieci w agonii monotonii tkwią w cieniu posiadanej kontroli
paranoicy romantycy są zachlani w goryczy, gdy
chłopcy bez broni wyprani z emocji
daj mi tonąć w czerwieni daj mi zatracić się w bieli
głosy przytłumione, skąpane tylko we krwi atramentowej
w krwi się zagubiłem
w fiolecie moim zatopiłem
w tych palcach ja tonę
w tych ramionach mi płoniesz
od ust, kiedy na wpół
się składasz od serc których melodia się zgadza
od dziecięcej niewinności
od pijanej namiętności
CZERWIEŃ 1C

Forma na lato?

Jak zacząć o to jest pytanie...
W dziesiejszych czasach wiele osób chce prowadzić zdrowy
styl życia. Osiągnięcie tego celu wymaga jednak zaangażowania i determinacji.
Czterema najważniejszymi elementami w dążeniu do zdrowej
sylwetki jest aktywność fizyczna, spożywanie zdrowych dla naszego organizmu produktów, picie dużej ilości wody jak i regeneracja
organizmu. Na początku najlepiej zamienić niezdrowe i przetworzone jedzenie na takie, gdzie jest dużo minerałów witamin i innych
ważnych składników ,zacząć chodzić regularnie na długie spacery
a z czasem zacząć biegać czy chodzić na siłownie lub ćwiczyć w
domu. Należy także zadbać o to by ciało
odpoczęło po dużej
ilości aktywności fizycznej.
Dla niektórych jest to dużo pracy i poświęcenia, ale warto
poświęcać się dla zdrowego trybu życia, ponieważ poprawia się
nasze samopoczucie jak i u niektórych samoakceptację.
Anna Stachowska IIIC

Nawyki, które wartowprowdzić
do swojego dnia:
1. Ścielenie łóżka – po źle spędzonym dniu, przynajmniej pościelone łóżko może być powodem do dumy.
2. Picie wody – wydaje się, że z tego zdaje sobie sprawę już każdy, ale warto przypominać.
3. Po przebudzeniu się nie sięgaj od razu po telefon, by spędzić przed nim kolejnych 10 minut, warto w tym czasie zjeść chociażby śniadanie.
4. Drzemka po szkole, by mózg lepiej pracował przed ewentualną nauką (lub graniem/oglądaniem serialu, nie musisz się uczyć).
5. Wietrz swoje miejsce pracy!! Świeże powietrze pomaga w koncentracji i pobudza do działania.
6. Gdy nie czujesz się na siłach, by iść do szkoły fizycznie czy to psychicznie, zrób sobie
dzień wolny. Skoro i tak nie będziesz w stanie skupić się na lekcjach, lepiej przepracować
tematy samemu w domu.
7. Rób mapy myśli, urozmaicaj swoje notatki i powtarzaj je tak, jakbyś komuś tłumaczył dany
temat. Jest to bardziej owocny sposób przyswajania wiedzy od powtarzania w kółko tych samych rzeczy, których prawdopodobnie nawet nie rozumiesz.
8. Jedz przynajmniej jeden owoc dziennie, a organizm ci podziękuje.
Julia Czmuda IIIC

Jak się uczyć
i nie zwariować?
Jak się uczyć i nie zwariować?
Jak pamiętać wszystkie informacje z zajęć? Właściwe nastawienie jest bardzo
ważne.
Kilka przykładów, które pomogą nam w nauce to:
• Motywacja- przed przystąpieniem do nauki zastanówcie
się po co tak naprawdę to robicie. Chcecie dostać się na wymarzone studia? Zgarnąć dobrą ocenę w szkole? Musicie sobie
wyobrazić uczucie euforii, kiedy już to osiągniecie. Pamiętajcie,
że dobry nastrój to większa efektywność naszego umysłu. Kiedy
nie macie energii ani chęci do nauki, przypomnijcie sobie swój
cel.
• Miejsce pracy i koncentracja- usuńcie przedmioty, które was rozpraszają, wyznaczcie sobie czas na naukę i skupcie
się tylko na niej.
• Odprężenie- Bardzo ważne dla szybkiego przyswajania
nowych treści jest dotlenienie mózgu. Kilkanaście minut przed
zabraniem się do nauki przewietrz pomieszczenie, aby wpuścić
trochę świeżego powietrza. Mózg w trakcie nauki intensywnie pracuje i zużywa duże ilości tlenu, którego w zamkniętym
pokoju może brakować.

1. Metoda okazji edukacyjnych. Polega ona na wykorzystywaniu bezproduktywnych chwil w ciągu dnia.
Stanie w kolejce na poczcie czy powrót do domu są idealnymi momentami do zastosowania tej techniki. Wystarczy wyciągnąć notatki i wypełnić te kilka minut nauką.
2. Powtarzaj na głos materiał. Kiedy mówisz na głos masz większą szansę na zapamiętanie informacji.
Mózg angażuje dodatkowe zmysły (mowa), ale też przetwarza, analizuje i układa informacje po to, żeby jak
najlepiej je zakomunikować.
3. Ucz się w 20-30 minutowych cyklach i rób
sobie przerwy. Naukowcy uważają, że ludzki mózg nudzi się, gdy przez dłuższy czas zajmuje się tym samym
tematem.
4. Twórz mapy myśli. W centrum mapy umieść
słowa-klucze, które od razu rzucają się w oczy. Zaznaczaj strzałkami powiązania między różnymi zjawiskami i pojęciami. Zrozumienie tych zależności sprawi, że
łatwiej je zapamiętasz.
5. Wysiłek fizyczny pomaga w tak wielu aspektach, że nie jest zaskoczeniem jego pozytywny wpływ
także na pamięć. Przed nauką poświęć kilka minut na
sport, a zobaczysz świetne efekty.

Przygotowała:
Aleksandra Niedźwiecka III c

„Nie mam dla ciebie miłości”
–o wytwórni Kayax.
W ostatnim miesiącu wytwórnia muzyczna Kayax obchodziła 20-lecie założenia.
Z tej okazji miało miejsce wydarzenie, w trakcie którego celebrowano okrągły jubileusz.
Nie były to jednak typowe urodziny, nie było tortu ani świeczek, nie było gratulacji dla
piosenkarki Kayah, która założyła całą wytwórnię. Zamiast tego postanowiono skupić się
na artystach, którzy sprawili, że wytwórnia stała się topowym wydawnictwem w Polsce.
Rozpoczęto więc akcję, która funkcjonuje pod nazwą „Kayax XX Rework”.
Wydarzenie polegało na stworzeniu przez artystów własnych wersji utworów, które
wcześniej zostały sukcesywnie wypromowane przez wytwórnię. Była to oznaka wdzięczności dla podopiecznych labelu związanych kontraktem.
Na kanale YouTube Kayaxu pojawiło się wiele odważnych propozycji, m.in. “Miłość
Miłość” w wykonaniu Ani Leon (w oryginalnej wersji Krzysztof Zalewski), czy utwór “Oczko
w głowie” coverowany przez właśnie Zalewskiego, (w oryginale - Tymek)..
Przeglądając nowe propozycje, moją szczególną uwagę zwrócił utwór „Nie mam dla
Ciebie miłości”, w oryginalnej odsłonie zaprezentowany przez Radosława „ Skubasa” Skubaja, tym razem odtworzony przez młodą piosenkarkę i aktorkę - Julię Wieniawę, z akompaniamentem zdolności aranżacyjnych równie młodego producenta, Kuby Karasia.

Co zwróciło moją uwagę? Tekst? Nieprzeciętne brzmienie? Nie. Dużo bardziej rzucały się w oczy niepochlebne
komentarze kierowane w stronę duetu.
Taki zestaw artystów jest dość zaskakującym połączeniem, choć w podobnym klimacie młodzi muzycy pojawili się już razem w utworze „Bezpieczny lot” autorstwa zespołu Karaś/Rogucki, którego Kuba Karaś jest stałym członkiem. Debiutował on już wielokrotnie w różnych projektach, w tym “The Dumplings”, w duecie z wokalistką o równie
kobiecym głosie, Justyną Święs.

Co więc sprawiło, że tym razem, prezentując się z
młodą celebrytką, nie dostał pozytywnego odzewu?
Słuchacze zarzucili młodym artystom między innymi to, że “Nie mam dla Ciebie miłości”
nie jest utworem, który nadaje się do wykonu przez kobietę.
Nie ukrywam, że początkowo sam byłem dosyć mocno zaskoczony tym, że doskonały, lirycznie interpretowany jako męski utwór Skubasa, został zaśpiewany przez kobietę,
.Ciężko było mi spojrzeć na utwór oczami kobiety i zauważyć w nim drugie dno.Po pierwszym przesłuchaniu, zauważyłem jednak, że symbolika utworu się nie zmieniła, w przeciwieństwie do kontekstu, w jakim został przekazany.
Słuchając wersji Skubasa odczuwamy współczucie, skupiamy się na tym, jak mężczyzna zniszczony dawną miłością nie potrafi odnaleźć się sam w świecie, jednak przy wsłuchiwaniu się w tę wersję, żal schodzi na drugi plan. Tutaj przeważa beztroska oraz niedojrzałość kobiety, która bez głębszej refleksji wchodzi w intymną relację z mężczyzną, nie zważając

na jego uczucia. Osobiście uważam, że jest to bardzo ciekawe spojrzenie na przesłanie tekstu i
trzeba przyznać - jest to dość trudna sztuka - przekazać te same słowa piosenki w taki sposób, by
zupełnie zmienić ich wydźwięk. Jest to więc dość ciekawa wersja utworu, wnosząca nową perspektywę i nowocześniejsze brzmienie niż oryginał.

Co więc jest nie tak z coverem “Nie mam dla Ciebie miłości”?

Według moich odczuć, problemem jest tu fakt, że duet dał publice tylko tyle, mniej niż
oczekiwano od wielu. Słuchacze nie dostali nic ponad wcześniejsze domysły o elektronicznym brzmieniu z posmakiem lat 80’, współgrającym z łagodnym kobiecym głosem. Tekst
nie odbiega znacznie od oryginału, klimat jest taki sam, jaki mieliśmy okazję usłyszeć z The
Dumplings. Nie ma tu żadnego elementu zaskoczenia, żadnego asa wyciągniętego niespodziewanie z rękawa. Zamiast tego, dostaliśmy popowy cover niesamowitego, emocjonalnego utworu, co budzi wiele głosów kontrowersji i oburzeń wśród słuchaczy.

Jak więc oceniam cover “Nie mam dla Ciebie miłości”?
Osobiście dałbym ocenę 6/10, głównie z sympatii do młodego producenta muzycznego. Utwór nie wnosi zbyt wiele, poza nową perspektywą w tekście. Brzmienia
nie są zaskakujące, wyraźnie słychać, że wiele z użytych sampli ma ten sam klimat,
który mieliśmy okazję usłyszeć we wcześniejszych projektach. Jest to zwykły utwór niewykraczający poza standardy żadnego z artystów, a szkoda, bo na wiele ich stać.
Kacper Lackowski IIIC

