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Żegnając 2020 witamy nowy rok, semestr oraz nowe wyzwania i doświadczania.  Przyda się nam więc 

dużo sił i pozytywnej energii na nadchodzące dni, czego całą redakcją naszej gazetki Wam życzymy 

oraz ciepło witamy w 2021. Nie ma jednak co zwlekać, bo czas coraz szybciej płynie, także szybko 

przechodzimy do tego, co czeka Was w nowym wydaniu LOOKa. Pomożemy Wam znaleźć odpowiedź 

na pytanie, co zrobić z wolnym czasem oraz porozmawiamy o noworocznych postanowieniach i Wa-

lentynkach. Zaproponujemy Wam sporą garść seriali do nadrobienia, a także opowiemy co nieco o 

modzie i architekturze. Będzie także coś o tym, co dzieje się w kraju, czyli kilka słów o strajkach. Dla 

tych, co nie chcą próżnować, mamy artykuły o geografii, psychologii i edukacji. Na koniec zachęcamy 

do rozwijania swoich umiejętności językowych i zapraszamy do lektury opowiadania, tym razem po 

niemiecku!  

Cieszymy się, że wciąż jesteście z nami i życzymy Wam miłej lektury! 

Redakcja 

Od redakcji! 
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      ROZMOWA  WSPARCIE  ROZPOZNANIE    

ZAUFANIE    

 Milena Stochmiałek  
Znowu masz bałagan w pokoju! Zjadłbyś coś w końcu! Przestań używać tego telefonu! Mogłeś się 

bardziej postarać! Cały dzień tylko w tym łóżku leżysz!  

Jeśli kiedykolwiek powiedziałeś tego typu słowa do swojego dziecka, to ten artykuł jest idealny dla Ciebie…. 

  ,,Nie jestem głodna” 

 

 

Nastolatkowie na co dzień otoczeni są na pozór idealnymi 

ludźmi. Gdy wejdą na portale społecznościowe, to od razu wyska-

kują im zdjęcia, na których widać piękne, wręcz idealne ciała. Nie-

stety zapominają wtedy o tym, że często te fotografie nie są praw-

dziwe. Wystarczy tylko program graficzny lub dobra poza, żeby 

wyglądać inaczej niż w rzeczywistości. Po zobaczeniu kilku takich 

zdjęć młodzież popada w ogromne kompleksy. Wtedy może zacząć 

się głodówka, tylko po to, żeby wyglądać jak ktoś nieprawdziwy. 

Jeśli zauważysz, że twoje dziecko przestaje jeść, to od razu zarea-

guj. Ważna jest rozmowa, w której wytłumaczysz, że to, co jest 

w Internecie, często nie jest prawdą. Jeśli to nie wystarczy, to mo-

żesz, np. zapisać dziecko do dietetyka, który w zdrowy sposób po-

może z odchudzaniem (oczywiście jeśli Twoje dziecko ma proble-

my z nadwagą). Czym szybciej zareagujesz, tym lepiej. Ważne jest, 

żeby nie doprowadzić do choroby takiej jak bulimia czy anoreksja.  

 
,,Dorośli oceniają młodzież przez własny pry-
zmat. Nie rozumieją, że nasze życie, choć pięk-
ne, spokojne i dostatnie, jest również pełne smut-
ków. Należą one jednak do innej kategorii niż te 
sprzed pół wieku. Nasze krzyki odbijają się od 
ściany, bo uważani jesteśmy za niegodnych uwa-
gi, za dzieci komputerów, za niewdzięczną mło-
dzież. I dorośli mogą sobie mówić, co chcą, nie 
zgadzać się z tym, myśleć, że przesadzam, ale 
niech czasem posłuchają swoich dzieci. To też 
ludzie.” 

Anna Borowicz - ,,My” 
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,,Nie mam na nic siły” 

 
 

Nieposprzątany pokój, zmęczenie, niewychodzenie z łóżka, problemy ze snem, brak siły na 

cokolwiek - mogą być objawem depresji. Jest to poważna choroba, która często jest mylona z 

chwilowym gorszym samopoczuciem. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Proble-

mów Zdrowotnych można podejrzewać epizod depresyjny, jeśli tego typu objawy występują przez 

co najmniej dwa tygodnie. 

Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy (wcześniej wymienione), to od razu zareaguj. Depresja jest 

chorobą, tak jak grypa czy cukrzyca.  

Nie da się jej wyleczyć poprzez ,,zebranie się w garść” czy zjedzenie słodyczy. Da się ją częścio-

wo lub całkowicie wyleczyć tylko dzięki psychoterapii (często połączonej z lekami). Podczas tera-

pii ważne jest wsparcie, ponieważ przerwanie jej może doprowadzić do nasilenia objawów. Na 

pewno łatwiej będzie wyleczyć depresję, jeśli osoba będzie wiedziała, że nie jest w tym sama.  

,,Jestem bardzo zestresowana jutrzejszym pójściem do szkoły” 

  Prawie połowę nastoletniego życia zajmuje szkoła. Nie jest to tylko 

budynek, ale także ludzie, którzy tam uczęszczają. Stres dotyczący 

szkoły może wynikać z wielu powodów. Częstą przyczyną są spraw-

dziany, kartkówki albo odpytywanie ustne. Czasami stres jest pozy-

tywnym uczuciem, ponieważ dzięki niemu niektórzy zyskują motywa-

cję do dalszej pracy. Niestety częściej mowa jest o tym niepozytyw-

nym stresie. Uczucie to powoduje wiele dolegliwości, na przykład: 

bóle głowy,  zwężenie krtani, bóle brzucha, zaparcia. Choroby psycho-

somatyczne (do tej grupy należy stres) leczy się poprzez leki antyde-

presyjne, akupunkturę (metoda leczenia polegająca na nakłuwaniu czę-

ści ciała za pomocą igieł; zabieg między innymi przynosi ulgę i łago-

dzi ból) lub leki rozluźniające mięśnie. Oczywiście te metody stosuje 

się w sytuacji dużego stresu, nad którym ciężko jest zapanować. Bar-

dzo ważne jest rozpoznanie, jak stres wpływa na twoje dziecko. 

Jeśli go nie paraliżuje, to porozmawiaj z nim, okaż wsparcie, przytul.   

Może pomyślałeś teraz: „Ale dlaczego niektórzy nastolatkowie  stresują się klasówką? Przecież 

inni mają o wiele gorsze problemy niż słaba ocena ze sprawdzianu.  Często rodzice komentują oceny 

swoich dzieci, np. Trójka z geografii! Wiesz co, myślałem, że stać cię na więcej! albo Dla-
czego masz czwórkę ze sprawdzianu, skoro Basia dostała szóstkę? 
Tego typu komentarze w ogóle nie pomagają młodzieży. Oceny nie wyznaczają wiedzy, ponieważ ktoś 

mógł ściągać, przez co dostał wyższą ocenę. Zamiast tego można zapytać się, czy może nastolatek po-

trzebuje pomocy. Przecież normalne jest to, że ktoś nie radzi sobie z materiałem. Wpływ na to może 

mieć brak koncentracji, zmęczenie, a to może być objawem jakiejś choroby psychicznej, o której ro-

dzic nie wie. Znowu ujawnia się tutaj moc rozmowy. Poznanie dziecka jest bardzo ważne. Może wtedy 

okazać się, że stresuje się ono pójść do szkoły, ponieważ jest tam gnębione. Może osoby w klasie wy-

śmiewają się z niego. Nie dowiesz się tego z Internetu czy innych źródeł. Każdy jest inny, więc tylko 

dzięki rozmowie dowiesz się o potrzebach własnego dziecka.  
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,,Nic ci nie powiem. I tak nie zrozumiesz” 

 

 

Tak zwane ,,nowe pokolenie” różni się od tego, w którym się wychowywałeś. Jest to całko-

wicie normalne, ponieważ świat się zmienia,  pojawiają się coraz nowocześniejsze technolo-

gie. Może uważasz, że młodzież zmieniła się na gorsze. Jednakże zamiast wyciągać pochop-

ne wnioski, postaraj się ją zrozumieć. Na pewno występują różnice między tym, co teraz, a 

tym, kiedy to Ty byłeś nastolatkiem. Chociażby to, że dużo czasu młodzież spędza z telefo-

nem czy przy komputerze. Może myślisz, że coraz więcej takich osób jest niegrzecznych, 

złych. Na pewno znajdą się też takie osoby, ale znasz dużo świetnych nastolatków, którzy 

mają swoje pasje, zainteresowania. Czasami może się pogubią w tym ciężkim i skompliko-

wanym świecie, ale przecież muszą popełnić błąd, żeby nie zrobić czegoś złego ponownie.  

 

 

Mimo młodego wieku duża część nastolatków wiele przeszła, np. alkoholizm w rodzinie, depresja. Dora-

stanie jest okresem pierwszych przyjaźni, pierwszych załamań, dlatego tak bardzo ważne jest wsparcie. W 

trudnych chwilach potrzebna jest druga osoba, która pocieszy, przytuli. Podstawą dobrej relacji pomiędzy 

dzieckiem a rodzicem jest zaufanie. Jeśli komuś się ufa, to mówi się tej osobie dużo rzeczy. Nie bagate-

lizuj problemów swojego dziecka. Skoro ci o czymś powiedziało, to znaczy, że potrzebuje twojej pomocy.  

Pamiętaj, że masz duży wpływ na dalsze życie twojego dziecka. To od ciebie zależy, jak je wychowasz i 

czy będziesz je wspierać.  
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Aby nauka (nie) poszła w las 
 

Wiktoria Korzecka 

Wieloletnie badania dowodzą, że znaczna część dysfunkcji rozwojowych, takich jak nadpobudliwość, aler-
gie, zaburzenia odżywiania, nadwaga czy depresja, może być skutkiem ograniczonego kontaktu młodych 

ludzi z naturą. Żyjemy coraz szybciej, więcej, idealniej i “na czas”. Świeże powietrze zastępują nam smartfo-
ny i komputery, do życia bardziej niż tlenu potrzebujemy połączeń sieciowych, a środowisko niszczymy w 
imię kolejnych inwestycji budowlanych. Taki obraz nasz. Na miarę XXI wieku. 

Zastanówmy się teraz, ile czasu spędzamy w 
szkole. Siedem godzin dziennie? Osiem? A na 

przestrzeni wszystkich lat nauki, od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej? Badania prowadzone 
przez OECD mówią, że między 7. a 14. rokiem 

życia (szkoła podstawowa) w murach szkoły 
przebywamy ponad 6 tysięcy godzin! A gdyby 
tak spędzić ten czas na świeżym powietrzu? 

“Puszczyk”. Szkoła bez ścian, sufitów i mebli, za 
to w otoczeniu drzew. Przez cały rok, bez wzglę-

du na pogodę. Zamiast dzwonka – śpiew ptaków, 
zamiast odpytywania przed tablicą – eksperymen-
ty i doświadczenia w terenie, zamiast siedzenia w 

szkolnych ławkach – przestrzeń. Jedynie część 
zajęć, zgodnie z wymaganiami kuratorium, odby-
wa się w pomieszczeniach, ale nawet one nijak 

szkoły nie przypominają. Dzieje się tak wtedy, 
gdy warunki pogodowe są na tyle ekstremalne, że 
nauka na świeżym powietrzu jest po prostu nie-

możliwa. A że to, co niemożliwe, dla założycie-
lek tej niecodziennej szkoły nie istnieje, ma to 
miejsce bardzo rzadko. 

 W Szkole Leśnej wiedzę zdobywa się w małych grupach. Uczniowie i uczennice mają ogromny wa-
chlarz treści i zagadnień, które mogą zgłębiać w wybranym przez siebie momencie. Szkoła realizuje znaną 

nam podstawę programową, ale metodą projektów. Tak więc siedzenie w ławkach, słuchanie monologu na-
uczyciela, rozwiązywanie zadań z podręcznika i zakuwanie definicji jest tam całkowicie obce. W Szkole 
Leśnej nie liczy się umiejętność wypełniania testów, ważna jest za to współpraca, podążanie własną ścież-

ką, spokój czy otwartość na świat. To z kolei oznacza, że nauczyciele i nauczycielki nie wkładają do głów 
podopiecznych suchej wiedzy. Wręcz przeciwnie: dają im szansę na zrozumienie nauki, zakładając, że jeśli 
nie zapamiętają wszystkiego od razu, to będą mieli czas na nadrobienie materiału na dalszych etapach. 

Dzięki powtarzalności zagadnień i rozszerzaniu ich krok po kroku, absolwenci i absolwentki wynoszą ze 
szkoły dużo więcej, niż ich rówieśnicy ze szkół systemowych: tam każdy temat kończy się oceną ze spraw-
dzianu.  

Leśna Szkoła “Puszczyk” funkcjonuje już trzeci rok szkolny, w jednym z lasów pod Białymstokiem. Jest 
jedyną taką placówką w Polsce, jednak – obok innych szkół alternatywnych – kolejnym dowodem na to, 

że tradycyjny system, który znamy od lat, nie jest jedynym z możliwych rozwiązań. Co więcej – nie jest 
nawet jednym z lepszych.  
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Katarzyna Miszczak 

Sezonowe zaburzenia nastroju, czyli choroba, 

którą możesz pokonać  

Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się w swoim pokoju, a on wydaje ci się 
obcy. Patrzysz na swoje biurko, szafę, nawet ściany, które są ci tak bardzo znajome, że 
znasz ich wszystkie niedoskonałości. Dlaczego więc teraz wszystko wygląda jakoś inaczej? 
Dlaczego czujesz, że coś się zmieniło i dlaczego widzisz wszystko w szaro-czarnych bar-
wach? Być może właśnie ty, twoja koleżanka lub kolega, nie musicie sobie tego wyobra-
żać, bo dobrze znacie to uczucie. Poczucie obcości, beznadziei i samotność.    

Minęła jesień i obecnie przechodzimy zi-
mę, więc takie odczucia mogą nam się zdarzać. 
Zwykle nie są one niczym niepokojącym, ale w 
niektórych przypadkach mogą to być objawy 
choroby afektywnej sezonowej (ang. SAD - sea-
sonal affective disorder), zwanej także sezono-
wymi zaburzeniami nastroju. Do teraz trwają 
spory między naukowcami, którzy twierdzą, że 
owa przypadłość nie istnieje i odwołują się do 
badania, w którym na 34 tysiące osób - w prze-
dziale wiekowym od 18 do 99 lat - nie wyłoniono 
ani jednej, której depresja była powiązana ze 
zmianami pór roku. Jednakże w 2019 roku zau-
ważono zależność, w której aż 1 na 10 osób ma 
styczność właśnie z sezonowymi zaburzeniami 
nastroju. Biorąc jednak pod uwagę  ciągły rozwój 
psychologii, teoria ta jest coraz bardziej rozpo-
wszechniana.  

 

Ale czym właściwie jest SAD?  

To rodzaj depresji, która występuje wraz ze 

zmianami pór roku, zwłaszcza w okresie je-

sienno-zimowym. Najczęściej rozpoczyna się 

w październiku lub listopadzie, ustępując w 

marcu lub kwietniu, kiedy to dni stają się 

dłuższe.  

Brak motywacji do ćwiczeń, problemy z pamięcią, 

koncentracją i wykonywaniem codziennych czyn-

ności, poczucie smutku, spadek samooceny, nieu-

zasadniony lęk, niechęć do pracy oraz funkcjono-

wania w społeczeństwie to tylko kilka objawów 

charakteryzujących afektywną chorobę sezonową, 

jak i zwykłą depresję. Każdy człowiek jest inny, 

dlatego też każdy będzie przeżywać trudne chwile 

w swoim życiu inaczej i w różny sposób pokony-

wać trudności. Jedni będę próbowali szukać no-

wych zainteresowań lub rozwijać aktualne, by 

uciec od demonów i o nich nie myśleć. Drudzy z 

kolei, będą chcieli stanąć z nimi twarzą w twarz, 

pokazując swoją niepewność, uczucia i emocje.    
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Jak to przezwyciężyć? 

Może warto chwilę się zastanowić, kiedy ostatnio przyjrzeliśmy się otaczającej nas 

naturze? Mimo dużej brutalności tego świata, on wciąż na swój sposób pozostaje 

piękny i wyjątkowy. To, że tu jesteśmy, nie jest przypadkiem - każdy z nas ma jakiś 

cel do osiągnięcia, a jeśli dalej go nie widzimy, powinniśmy dążyć do tego, by go 

dostrzec. Pamiętajmy, że kluczowym elementem pokonania SAD i jakiejkolwiek 

innej choroby jest zrozumienie, że mamy problem i potrzebujemy pomocy.  

W tym ciężkim czasie, w którym jesteśmy narażeni na przechodzenie przez chorobę 
afektywną sezonową, powinniśmy szczególnie zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. 
Istotną rolę odgrywa tu nasza dieta, którą powinniśmy wzbogacić  między innymi o kwasy 
omega-3, kwas foliowy, witaminę B12 i podwyższającą poziom serotoniny - witaminę D. 
Oprócz tego zadbajmy o właściwą aktywność fizyczną i wolność emocjonalną, by nie przy-
gniotły nas nasze pojedyncze problemy. Warto zwrócić uwagę na tak zwaną fototerapię, pole-
gającą na naświetlaniu się białym światłem, które zrekompensuje nam brak słońca. 

Pomoc rówieśnicza jest niezwykle ważna. Powinniśmy starać się dostrzegać osoby 
wołające skrycie o pomoc. Jeśli widzisz, że blask w oczach twojej koleżanki lub kolegi z dnia 
na dzień coraz bardziej przygasa - przytul ją, jego. Porozmawiaj z nią lub z nim i wysłuchaj, 
co ma do powiedzenia. Daj jej, jemu się wyżalić i wypłakać. To zaledwie chwila, ale może 
zmienić życie tej drugiej osoby. Ten moment może dać jej do zrozumienia, że tak naprawdę 
nie jest sama, a tuż obok stoją ludzie gotowi udzielić jej wsparcia i przy niej po prostu być.  

 

Jeżeli cierpisz na SAD, zaburzenia depresyjne lub jakąkolwiek chorobę, pamię-
taj, że psychiatra oraz psycholog nie są twoimi wrogami a przyjaciółmi. Ci ludzie wy-
brali te specjalizacje, by pomagać osobom, które tego potrzebują, niezależnie od ro-
dzaju problemu. Daj im szansę i daj sobie pomóc, by w pełni cieszyć się swoim życiem, 
bo masz do tego prawo i na to zasługujesz. 

Życie możesz przeżyć tylko raz, więc proszę, zrób to najlepiej, jak potrafisz. 
Nie marnuj chwil, które mogą okazać się tymi najpiękniejszymi, bo być może to wła-
śnie dzięki nim będziesz chciał, chciała żyć i czerpać z tego radość. 
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Najpierw prawa, później egzaminy.  

Bunt młodych. 
Wiktoria Korzecka 

 
Kiedy młodzież kompletnie nie interesowała się sprawami społeczno-politycznymi, 
mówiliście o nas “pokolenie bez idei”. Kiedy nie chodziliśmy na wybory, załamywali-
ście ręce, bo nie umiemy zatroszczyć się o naszą przyszłość. Na manifestacjach pyta-

liście z ironią “a gdzie są młodzi?”. Dzisiaj mogę odpowiedzieć. Jesteśmy na ulicach. 
Jako “zmanipulowani, nieświadomi, niedoświadczeni, za młodzi, zmuszeni” i tak da-
lej. Są nas setki tysięcy. A Wam – dorosłym – jak zawsze coś nie pasuje.  

Kiedy Polki i Polacy zaczęli masowo wychodzić na ulice, nikt nie spodziewał się, że protesty zostaną zdo-

minowane przez młodzież. Nikomu nawet przez myśl nie przyszło, że nastolatki wyjdą ze świata Internetu 

i rzucą się wprost w rozwścieczony tłum spacerujących. A jednak – to właśnie nastoletnie głosy wykrzy-

czały to, co dorosłym na początku ledwo przechodziło przez gardło. Czy to dobrze? Nie wiem. Czy źle? Na 

pewno nie. Może trochę wulgarnie, może niekulturalnie. Ale trzeba było nas nie... denerwować.  

 

Spójrzmy na sprawę oczami osiemnastoletniej dziewczyny, która na niemal każdej manifestacji w swoim 

mieście idzie z megafonem na przodzie spaceru. W tym roku ma maturę, o czym stara się pamiętać, jednak 

w natłoku wydarzeń dnia codziennego ciężko jest jej myśleć o nauce. Dużo rozmawia na ten temat ze swo-

imi znajomymi. Oni stale śledzą media – czy to tradycyjne, czy też społecznościowe. Sami również wy-

chodzą na ulice. Większość z nich jednogłośnie twierdzi, że za dużo się dzieje, żeby myśleć o szkole. 

Zwłaszcza takiej online. Nie teraz, kiedy ma miejsce coś, co może wpłynąć na przyszłość i zadecydować o 

niej. Zaangażowanie w sprawę widać nawet na zdalnych lekcjach – awatary z błyskawicami stały się chy-

ba najpopularniejszym wśród młodych motywem, który nauczyciel może ujrzeć, prowadząc zajęcia. 
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Zarówno wyżej wspomniana dziewczyna jak i jej znajomi słyszą z ust niezadowolonych dorosłych, że nie 
wiedzą, co robią. Że ktoś ich do protestu namówił. Że są za młodzi, za mało doświadczeni i niczego nie ro-

zumieją. Po rekordowo wysokiej frekwencji wyborczej w lipcu 2020 roku w grupie 18-25 lat pojawiły się 
zarzuty manipulowania młodymi obywatelami i obywatelkami. Dla porównania, kiedy młodzi siedzieli w 
domach i polityka ich nie interesowała, słyszeli, że są straconym pokoleniem właśnie przez brak zaangażo-

wania. Co było prawdą a co przerysowanym stereotypem? Teraz czas na małe zaskoczenie. Ostatnie mie-
siące pokazały, że młodzież jest coraz bardziej świadoma, coraz poważniej podchodzi do spraw społeczno-
politycznych. Młodzież coraz odważniej zabiera głos w przestrzeni publicznej. Młodzież, choć nieco zagu-

biona, zaczyna mieć swoje poglądy na różne kwestie. I nikt nie ma prawa zarzucać nam, że jesteśmy bierni 
i obojętni na to, jak kreuje się naszą przyszłość.  

Jednym to imponuje, drudzy zaangażowanie młodych wyśmiewają, a jeszcze innym odbiera mowę z prze-
rażenia. Społeczeństwo jak zawsze jest podzielone. Jest tylko jedna grupa wśród dorosłych, która niemalże 

w stu procentach docenia młodzież wychodzącą na ulice. Policja. Tylko policjanci biorą młodych protestu-
jących na poważnie. Skąd takie stwierdzenie? To proste. Nikt nie jest spisywany przez mundurowych tak 
często, jak młode kobiety. Groźne przestępczynie – jedną spisują we czterech. Większość z tych 

„recydywistek” ma naście lat i metr sześćdziesiąt wzrostu, co pięknie składa się na profil groźnej przestęp-
czyni. Później są wezwania na komisariat, sprawy w sądzie... A to wszystko dlatego, że komuś nie podoba 
się dojrzewające w bólach społeczeństwo obywatelskie, którego przecież tak bardzo wszyscy pragniemy.  

Jakiż to musi być szok dla społeczeństwa, że młodzi ludzie mają 

czelność mieć swoje zdanie na jakikolwiek temat. I, co gorsze, za-

miast siedzieć cicho w domu i użalać się nad sobą, śmią wychodzić 

na ulice. I, co najgorsze, twierdzą, że wiedzą, o co walczą. HAŃBA! 

Czy nie rozumieją, że dzieci i ryby głosu nie mają? Ach ta dzisiejsza 

młodzież, coraz gorsza! 
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TRENDY W MODZIE  

2021 
MAJA MARCINKOWSKA 

Projektanci mody zapowiadają odwilż, sugerują odstawienie dresów i zadbanie o ubrania 

podkreślające kobiecość. Bardzo modne będą w tym sezonie plisowane sukienki, długie 

płaszcze oraz kardigany. 

Przebojem będą jednak ubrania łączące różne typy materiałów, kolorów czy wzorów, znane 

jako patchwork. Fashioniści z radością wypowiadają się na temat tego trendu. Najchętniej 

wybierane ubrania w tym stylu  to spodnie (jeansowe lub ze sztruksu) oraz swetry.  

 
MIESZANIE MATERIAŁÓW, WZORÓW LUB KOLORÓW 
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NEUTRALNIE, A MOŻE NATURALNIE 

Jeżeli chodzi o kolory, to najbardziej pożądanym w tym roku będzie kolor brązowy, beżowy, 

zielony i wszystkie tzw. kolory Ziemi.  

Niech klasyczny trencz w odcieniu eleganckiego, chłodnego beżu rodem z pokazu Isabel Marant, 

spodnie z szeroką nogawką w kolorze khaki, przypominające te, które na nowy sezon proponuje 

Bottega Veneta oraz luźna dzianinowa sukienka o barwie drzewa sandałowego lub cynamonowego 

brązu posłużą nam za bazę garderoby, z której w przyszłym roku stworzymy wiele szykownych sty-

lizacji. Nasze stroje nabiorą lekkości pozostając eleganckie, ale także wygodne.  
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NOWE, A MOŻE ZAINSPIROWANE HISTORIĄ 

W tym roku nie bójmy się postawić na niestandardowe kształty, fasony i kolory. Rok 2021 jest 

rokiem opierającym się na stylu vintage z gustownymi nowoczesnymi dodatkami. A wspomi-

nając o nich warto tez zaopatrzyć się w klasyczną i prostą, złotą lub srebrną  biżuterię, pasuje 

do wszystkiego i świetnie dopełnia strój.  
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Weronika Bondaruk 
Droga do celu 

W tym roku mogła pojechać na wczasy najwyżej palcem po mapie.  I pojechała. Najpierw odbyła podróż dookoła świata. Zakręciła 

parę razy elektronicznym globusem, jak obrotowym regałem w sklepie. Oglądała świat z każdej strony, czując się jak kosmonauta 

obserwujący ziemię z poziomu księżyca. Z lotu ptaka. „A przecież żaden ptak nie doleciał na księżyc” - pomyślała i nagle powie-

dzenie „być wolnym jak ptak” wydało jej się sprzeczne z rzeczywistością. Upraszczało rzeczywistość. Jak mapa świata. Schema-

tyczna. Wpisana w pewien schemat myślowy, który każe postrzegać świat jako patchwork krajów pozszywanych nićmi i odgrodzo-

nych konturami.  

Kontury to tylko umowne kreski. Wyznaczają granice na świecie, a przecież świat nie ma granic. Kultury się w nim przenikają. 

Krzyżują się ludzkie losy, jak drogi, które na mapie podobne są do nici. Odróżniają się tylko kolorami. Biała, czarna, czerwona, żół-

ta. Jak ludzkie rasy. Na podstawie tych kolorów powiemy, że jedna nić to główna droga, a inna to jakaś nic nieznacząca wiejska 

dróżka. Tak samo po kolorze ocenia się znaczenie ludzi. Jakby nie miało znaczenia, co dzieje się we wnętrzu danego człowieka, 

jaki jest. Jakby mógł być tylko czarny lub biały. To takie powierzchowne. Nasze spojrzenie na mapę także jest powierzchowne. 

Patrzymy na wszystko z góry, jesteśmy tacy ważni wobec wszystkich krajów świata. Mijamy je obojętnie, wodząc wzrokiem za 

tym, co nas interesuje. Tak, liczy się tylko to, co nas interesuje, a interesuje nas własny cel podróży, którą planujemy przesuwając 

palcem po mapie świata. Lustrujemy ten cel oceniającym wzrokiem. Oceniamy, czy dane miejsce jest warte zobaczenia. A co w 

danym miejscu się dzieje w momencie, kiedy my siedząc wygodnie w fotelu, oglądamy je jako punkt na mapie? 

 Wcześniej wspomniana ona siedziała wygodnie w fotelu, objeżdżając palcem Azję. Gdy zatrzymała się na Jemenie, jej ręka za-

drżała. Kobieta przypomniała sobie wstrząsający reportaż z katastrofy humanitarnej, jaka ma tam miejsce. To były aktualne wyda-

rzenia. AKTUALNE! Ten przymiotnik poruszył ją. Sprawił, że poruszyła głową. AKTUALNIE jej palec spoczywał na mapie w miejscu, 

gdzie także AKTUALNIE miała miejsce tragedia tysięcy osób. Zaszumiało jej w uszach. Miała wrażenie, że słyszy „jęk szklany, płacz 

szklany” tych ludzi, jak w wierszu Staffa. Deszcz ich łez dzwonił o szybę ekranu jej tabletu. Aż w końcu sama zaczęła płakać. Łzy 

trysnęły kaskadami. Nie myślała wcale, jak je zatamować. Myślała o tym, jak zatamować łzy tych, nad którymi płakała. Byli tak 

daleko. Ale ona była tak blisko. Dotykała miejsce tragedii, która dotknęła ich, przesuwając palcem po mapie. I wtedy coś ją tknęło. 

Wiedziała już, gdzie się udać. Wpisała w wyszukiwarkę, niby w nawigację: „pomoc dla Jemenu”. Trafiła na stronę Unicef. Dalej 

poprowadził ją drogowskaz „POMÓŻ”. Wskazywał drogę do celu. Do celu podróży, jaką jest ludzkie życie. Tym celem powinno być 

czynienie dobra. 



 16 

KATARZYNA MISZCZAK 

Postanowienia noworoczne są ważną częścią naszego życia, dzięki której nabieramy motywacji do 
własnego samodoskonalenia i wcielania w życie najnowszych pomysłów. Mimo to tylko osiem pro-

cent społeczeństwa jest w stanie do samego końca realizować swoje cele. Dlaczego ta liczba jest tak 
mała i w jaki sposób możemy wytrwać w naszych postanowieniach? 

Nasze cele powinny być przede wszyst-

kim realne. Na samym początku te 

większe plany warto rozbić na kilka eta-

pów dążących do spełnienia swoich 

oczekiwań. Ciekawa jest metoda WO-

OP, której twórcą jest Gabriele Oettin-

gen. Skupia się ona na czterech punk-

tach- wish (życzenie, cel), outcome 

(wynik, rezultat, korzyść), obstacle 

(przeszkoda) oraz plan (plan). Owe 

czynności mogą pomóc nam w poukła-

daniu, a ostatecznie spełnieniu swoich 

postanowień. Ważne jest, by z czasem 

zamieniły się one w nawyki, które spra-

wią, iż będziemy zadowoleni ze swoje-

go rozwoju.  

Najczęstsze cele, których początek realizacji wyzna-

czamy właśnie na pierwszego stycznia, to: więcej ru-

chu i zdrowszy styl życia, spędzanie czasu z rodziną, 

rzucenie palenia lub innych używek, znalezienie nowe-

go hobby, nauka nowego języka obcego, podróże, re-

monty, czy najzwyklejsza osobista metamorfoza ze-

wnętrzna, jak i wewnętrzna. Mamy ambitne plany ich 

sumiennego spełniania, jednak często tracimy wiarę w 

możliwy sukces lub po prostu brakuje nam czasu, czy 

oszczędności. Wtedy poddajemy się, a ostateczną reali-

zację naszych postanowień noworocznych odkładamy 

na przyszły rok… ale nie zawsze tak musi być, pamię-

tajmy o tym! 

 
Głosy są podzielone- pierwsza grupa osób uważa, iż plany na nowy początek życia są bezsensow-
ne i robione wyłącznie już z pewnej tradycji, zaś druga grupa traktuje je jako możliwość dążenia 

ku „lepszemu ja”. Osobiście sądzę, że jeżeli mamy chęci ,to naprawdę warto je robić, gdyż zaw-
sze uda nam się osiągnąć choć jedną, nawet najmniejszą rzecz z naszej listy. Możliwe, że pewne-
go dnia spojrzymy w lustro i stwierdzimy, że niespodziewanie nasze postanowienia noworoczne 

zamieniły się w nawyki, które będą nam być może towarzyszyć już do końca życia, a wtedy 
stwierdzimy, że naprawdę warto było je robić!  
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 Weronika Bondaruk 
DIE WINTERZEIT 

 

Die Winterzeit ist gekommen, was meine Jahreszeit ist, weil ich im Januar geboren bin. Das, womit ich 

mich im Winter gerne beschäftige, hängt von meiner Laune ab. Wenn ich zu Hause bin und ein bisschen 

Freizeit habe, höre ich meine Lieblingsmusik und zeichne. Filmmusik bringt mir nämlich oft eine künstle-

rische Welle mit. 

Im Winter wird es früher dunkel und somit schalten wir früher das Licht ein. Eine Leseleuchte überschattet 
die Wände. Der tanzende Schatten wirkt auf meine Einbildungskraft. Ich sehe dann alle Spuken aus Mi-

ckiewiczs Balladen. Eine Atmosphäre ist im Winter erwünscht, um eine Dichtung zu genießen. Dann un-
terhalte ich mich viel mit Geistern der Dichter. Der schmelzende Schnee erinnert mich an die Vergänglich-
keit des Lebens, was die Dichter sehr oft ansprechen.  

Jedes Buch schmeckt besser, wenn man beim Lesen einen schmackhaften Tee trinkt. Wenn es draußen 

frostig ist, bereite ich einen Tee mit Früchten, die ich zu Hause finde. Dazu gebe ich noch Zimt, Honig und 

Ingwer und fertig!  

Wenn ich bei meiner Oma bin und eine Gelegenheit habe, am Kamin zu sitzen, beobachte ich die Flam-

men. Sie sehen wie galoppierende Pferde aus. In solchen Momenten, wenn eine sehr gemütliche Atmo-

sphäre herrscht, kommen mir verschiedene Ideen für meine Erzählungen und Szenarios in den Kopf. 

Manchmal entsteht dann auch ein Gedicht.  

Während der Weihnachts- und Winterferien kann man endlich richtig ausschlafen, dann habe ich mehr Ta-

tendrang. Schade jedoch, dass man in diesem Jahr coronabedingt nicht Ski fahren darf. Ich mag es nämlich 

auf einem Gipfel sein und die Welt aus einer ganz anderen Perspektive bewundern. Wenn ich irgendwo 

oben bin, fühle ich mich so klein im Vergleich zum Weltall. 

Immer wenn es draußen weiß wird, gehe ich spazieren und fühle, wie der Schnee unter meinen Füßen 

knarrt. Ich hoffe, dass es bald wieder schneit… Es gibt doch immer noch den Winter! 
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PATRYCJA KOPACKA 

 

WYSTRÓJ WNĘTRZ 

2021 
 

STYL BOHO 

Pokochaliśmy go już latem za neutralność i bezpretensjonalny charakter, jak widać pozostanie z nami ró-

wnież na zimę. Styl boho pozwala zapomnieć o otaczającym nas mrozie czy szarości, pozwala się zre-

laksować, a myślami wrócić do ciepłej pory roku. W tym stylu bazujemy na jasnych i neutralnych kolor-

ach, tj. beżach czy bielach, roślinach, naturalnych materiałach, oraz plecionych meblach i akcesoriach. Jest 

on w swoim rodzaju „lekki”, nie ma w nim miejsca  na ciemne barwy lub masywne meble. Właśnie w tą 

deszczową i śnieżną porę doda wnętrzom ciepła i przytulności.  

 

STYL VINTAGE 

Popularny stał się właściwie poprzez rosnącą znajomość z zakresu ekologii, materiałów i surowców. W 
tym stylu królują takie materiały jak: drewno, kamień, bawełna i juta oraz rzeczy, którym można nadać 
drugie życie. Bardzo ważnym elementem są np. meble z PRL-u czy sygnowana ceramika. Co istotne 
należy zachować umiar w aranżacji wnętrza w stylu vintage. Dość szybko z pomieszczenia może zrobić 
się nam po prostu „graciarnia”. Idealnym pomysłem jest połączenie nowoczesnych dodatków ze 
starymi meblami. 
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WELUR 

Kolejny trend tego sezonu, czyli welur. Meble o opływowych kształtach obite welurem, to must have 
zimowej aranżacji. Szare kanapy czy fotele możemy odstawić w kąt, teraz ich miejsce zajmują modele o 
nasyconych kolorach, takich jak: musztardowa żółć, pomarańcz, butelkowa zieleń i morski granat. 

 
BEŻE 

Beż znów wraca do mody, zachwyca prostotą, elegancją i ponadczasowym charakterem. Trendy 
wnętrzarskie forsują beżowy total look. We wnętrzach łączy się różne odcienie beżu: od barwy piasku i 
kawy z mlekiem aż po aromatyczny karmel i pikantny cynamon. Taka właśnie mieszanka ociepli nam 
pochmurne i szare dni. Urządzając takie pomieszczenie należy pamiętać o dobrym doborze dodatków. 
Idealnie sprawdzi się ręcznie robiona ceramika (kamionkowe, szklane i gliniane naczynia), kompozycje 
z suszonych roślin (trawa pampasowa, gałązki bawełny, a nawet palmy i fikusy) oraz błyszczące akcenty 
(złote lub srebrne uchwyty, ramy luster lub ramki na zdjęcia). 

 

KAMIEŃ 

Kamień, czyli element, który nadaje elegancji 
naszym wnętrzom i sprawia, że stają się bardziej 
„surowe”. Świetnie odnajdzie się jako blat w 
kuchni, ściana czy akcesoria np. zegar, pojemniki na 
kawę i herbatę. Sprawdzi się zarówno do aranżacji 
w wersji nowoczesnej jak i klasycznej. Kamień 
możemy połączyć np. z drewnem, aby ocieplić 
przestrzeń. 
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Amelia Nowak 

Walentynki - niby jedno święto, jednak w różnych państwach świata obchodzi się je inaczej. Jak 14 

lutego obchodzą Włosi? Jak to święto wygląda w Rumunii? 

 

 

 

W każdym kraju obchody Walentynek trochę się różnią: 

 

SŁOWENIA 
 

W Słowenii Walentynki to pierwszy dzień, kiedy idzie praco-

wać się w polu lub w winnicach. Słoweńcy wierzą również, że 

właśnie tego dnia ptaki łączą się w pary. Żeby jednak zobaczyć 

to na własne oczy, trzeba wyjść w pole... boso - nawet jeśli na 

zewnątrz panuje mróz, a na ziemi leży śnieg. Święto miłości w 

Słowenii obchodzi się kiedy indziej - 12 marca, w dzień św. 

Grzegorza, 22 lutego, w dzień św. Wincenta lub 13 czerwca, w 

dzień św. Antoniego, patrona miłości. 

 
  W Walii niezwykle ciekawym zwyczajem 

walentynkowym jest obdarowywanie uko-

chanej osoby... łyżką. Oczywiście nie byle 

jaką, ale drewnianą zdobioną serduszkami, 

kluczami i kłódeczkami. W Walii święto 

zakochanych obchodzone jest wcześniej, 

bo 25 stycznia, czyli w dzień św. Dwyn-

wen. 

WALIA 
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WŁOCHY 

Zdecydowanie najhuczniejsze obchody święta zakochanych odbywają się w Neapolu. Walentynki 

zbiegają się tam z karnawałem, paradami, koncertami, na których śpiewa się słynne serenady i spoży-

wa się festiwalowe jedzenie. W galerii Umberto I odbywają się również pokazy tańca. Wirujący na 

marmurowych płytach artyści to nie lada atrakcja dla turystów odwiedzających Neapol w lutym. 

Włosi świętują także Walentynki w Rzymie. W Bazylice Santa Maria in Cosmedin znajduje się 

czaszka świętego Walentego, przed którą modlą się rzesze turystów i mieszkańców miasta prosząc 

lub dziękując za miłość. 

 

W Rumunii obchodzi się Dragobete – święto zako-

chanych, które przypada na 24 lutego. Jego korzenie 

sięgają rumuńskiej mitologii – Dragobete był bo-

wiem synem Baba Dochii. Bogini zwiastowała wio-

snę i koniec mroźnej zimy. Dragobete był tak życzli-

wym i uprzejmym bogiem, że zasłużył na miano 

strażnika miłości. Zatem święto zakochanych jest 

połączone w Rumunii z przyjściem wiosny i powol-

nym rozkwitem natury. Mieszkańcy kraju nazywają je 

„dniem zaręczyn ptaków”, ponieważ mniej więcej w tym okresie ptaki zaczynają się rozmnażać i budować 

gniazda.  

W tym szczególnym dniu chłopcy i dziewczęta zbierają przebiśniegi i śpiewają lokalne piosenki. Według 

ludowych podań w przeszłości dziewice zbierały resztki zalegającego tu i ówdzie śniegu, który później 

przetapiały w lecznicze mikstury. 

Oczywiście, obchody Dragobete różnią się w poszczególnych częściach kraju. We wsiach podchodzi się 

do święta w bardziej tradycyjny sposób, który przypomina słowiańską Noc Kupały (wiążące się z Nocą 

Kupały zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. Rozpalano ogni-

ska, tańczono i wróżono). Młodzież udaje się do lasu, aby zebrać kwiaty. 

 

RUMUNIA 
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CHINY 

Chińskie Walentynki nazywane są „nocą siedmiu” i zgodnie z naszym kalendarzem obchodzi się je w 

połowie sierpnia. Związana z nimi jest pewna starożytna legenda o miłości śmiertelnika i jednej z 

siedmiu niebiańskich sióstr. 

Rozzłoszczona bogini niebios ukarała zakochanych, malując spinką do włosów linie na niebie (Drogę 

Mleczną), która na zawsze rozdzieliła parę. W związku z tym Chinki tego dnia udają się nad rzekę i 

kładą na wodzie igły − jeśli nie zatoną, oznacza to, że dziewczyna może wyjść za mąż. 
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Julia Walenciejczyk 

- STUDIO 2054 - 

CZYLI KONCERT W DOBIE PANDEMII 

Koronawirus i lockdown pozwolił nam dostrzec, jak bardzo brakuje nam koncertów naszych ulubionych 
artystów. Jak się jednak okazuje, koncert w dobie pandemii jest możliwy. Choć w nieco innej odsłonie to 

nie brakowało mu towarzyszących emocji i dobrej zabawy. 

27 listopada, brytyjska piosenkarka Dua Lipa 
zagrała wirtualny koncert o nazwie „STUDIO 

2054”, promujący jej najnowszy album 
„Future Nostalgia”. Wydarzenie odbywało się 
na żywo i każdy, kto wcześniej zakupił bilet, 

miał możliwość uczestniczenia w koncercie 
prosto ze swojego domu!  

Dua przygotowała niezapomniane show. 
Fani mogli zachwycać się przepięknymi 
kostiumami, świetnie przygotowanymi 
choreografiami tanecznymi, a całość do-
pełniała wspaniała scenografia.  Nie za-
brakło gości muzycznych, takich jak: 
Kylie Minogue, Elton John, Miley Cy-
rus, J Balvin i Angele. 

 

 

Wydarzenie odniosło wielki sukces. Koncert oglądało ponad 5 milionów widzów. Nic dziwnego, 
tak przemyślany event to perełka w czasach lockdownu. Nie da się zaprzeczyć, że koncert wir-
tualny oglądany w salonie na kanapie to nowe, ale i ciekawe doświadczenie.  
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JULIA MUSIAŁ 

SERIALE DO NADROBIENIA 

GAMBIT KRÓLOWEJ 

LUPIN 

Twórcy  Allan Scott, Scott Frank 
Gatunek  Dramat 
Produkcja     USA 
 
Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. 

"Gambit królowej" to opowieść o dojrzewaniu i o tym, 

jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Har-

mon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubie-

głego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky 

sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do sza-

chów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych 

dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona 

przez własne demony i napędzana wybuchowym kok-

tajlem ze środków odurzających podkręconym jej wła-

snymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i 

czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem pod-

bić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn 

świat zawodowych szachów. 

 

Gatunek  Kryminał 
Produkcja  Francja / USA 
 
Kiedy Assane Diop był nastolatkiem, jego 
życiem wstrząsnęła śmierć ojca, oskarżone-
go o przestępstwo, którego nie popełnił. 25 
lat później Assane pomści go, inspirując się 
opowiadaniami "Arsène Lupin, dżentelmen 
włamywacz". 

https://www.filmweb.pl/person/Allan+Scott-10689
https://www.filmweb.pl/person/Scott+Frank-10305
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Dramat/6
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/USA/53
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Krymina%C5%82/15
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Francja/16
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/USA/53
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BRIDGERTONOWIE 

DARK 

TEORIA WIELKIEGO PODRYWU 

Twórca  Chris Van Dusen 
Gatunek  Dramat 
Produkcja  USA 
 
Oparty na bestsellerowej serii powieści Julii 

Quinn. Mądra, feministyczna historia miło-

sna, tocząca się w czasach brytyjskiej regen-

cji, opowiedziana z perspektywy potężnej 

rodziny Bridgertonów. Ujawnia pełne blasku, 

bogactwa, bólu, radości, a także często sa-

motności, życie członków londyńskich wyż-

szych sfer. 

Twórcy  Baran bo Odar, Jantje Friese 
Gatunek  Sci-Fi, Dreszczowiec 
Produkcja  Niemcy 
 
"Dark" to niezwykła saga rozgrywająca się we współ-

czesnych Niemczech. Zaginięcie dwojga małych 

dzieci wydobywa na światło dzienne skrywane sekre-

ty czterech rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich 

członkami. Wypadki przedstawione w dziesięciu go-

dzinnych odcinkach przybierają nadprzyrodzony ob-

rót niepozostający bez związku z wydarzeniami, które 

miały miejsce w miasteczku w 1986 r. 

Twórcy  Chuck Lorre, Bill Prady 
Gatunek  Komedia 
Produkcja  USA 
 
Sezon 1: Fizycy Leonard i Sheldon rozumieją wszystko po-
cząwszy od nieuchronnego przyciągania czarnej dziury, a 
skończywszy na skomplikowanej budowie atomu. Ale jeśli 
złożycie te atomy w kobietę, wtedy ich rozumowanie nagle 
się kończy. A kiedy Penny, kobieta ze wszystkimi atomami 
we właściwym miejscu, wprowadza się do mieszkania na-
przeciwko, wszechświat Leonarda i Sheldona zaczyna się 
rozszerzać do rozmiarów, których nigdy nie podejrzewali. 

https://www.filmweb.pl/person/Chris+Van+Dusen-967502
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Dramat/6
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/USA/53
https://www.filmweb.pl/person/Baran+bo+Odar-954291
https://www.filmweb.pl/person/Jantje+Friese-771235
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Sci-Fi/33
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Dreszczowiec/46
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Niemcy/38
https://www.filmweb.pl/person/Chuck+Lorre-103076
https://www.filmweb.pl/person/Bill+Prady-105861
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Komedia/13
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/USA/53
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PEAKY BLINDERS 

SHERLOCK 

Twórcy  Steven Moffat, Mark Gatiss 
Gatunek  Dramat, Kryminał 
Produkcja  Wielka Brytania 
 
Sherlock potrafi odróżnić programistę komputerowego po 

krawacie, a pilota samolotów po jego kciuku. Ma niezwy-

kły, jedyny na świecie analityczny umysł, który pozwala 

mu bezbłędnie rozwiązywać najtrudniejsze zagadki krymi-

nalne. Kiedy w jego życiu pojawia się John Watson od razu 

widać, ze mężczyźni różnią się od siebie właściwie wszyst-

kim. Okazuje się jednak, że intelekt Sherlocka razem z 

pragmatyzmem Johna tworzą niezrównane połączenie. 

Twórca  Steven Knight 
Gatunek  Kryminał, Dramat historyczny 
Produkcja  Wielka Brytania 
 
Thomas Shelby (Cillian Murphy) wraz z rodziną – starszym 

bratem Arthurem (Paul Anderson) i ciotką Polly (Helen 

McCrory) – dowodzą jedną z najsilniejszych grup przestęp-

czych w mieście. Budzący powszechny strach Peaky Blinders 

zawdzięczają nazwę noszonym przez nich czapkom z wszyty-

mi żyletkami. Zarabiają na nielegalnych zakładach bukma-

cherskich, haraczach i handlu na czarnym rynku. Ambicje 

Tommy'ego wykraczają jednak poza rządzenie podziemnym 

światkiem Birmingham. Pragnie on wzmocnić swoją pozycję 

w mieście poprzez prowadzenie legalnych interesów. Szansa 

na realizację planów przychodzi, gdy w ręce Shelby'ego trafia 

skradziony z miejscowej fabryki transport broni.  

https://www.filmweb.pl/person/Steven+Moffat-214394
https://www.filmweb.pl/person/Mark+Gatiss-188414
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Dramat/6
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Krymina%C5%82/15
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Wielka%20Brytania/59
https://www.filmweb.pl/person/Steven+Knight-147240
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Krymina%C5%82/15
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Dramat%20historyczny/59
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Wielka%20Brytania/59
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PRISON BREAK 

Twórca  Paul Scheuring 
Gatunek  Dramat, Kryminał, Thriller 
Produkcja USA 
 
Bohaterem serialu jest Michael Scofield (Wentworth 

Miller) - młody, niezwykle utalentowany inżynier, któ-

rego brat Lincoln Burrows (Dominic Purcell) został ska-

zany na karę śmierci. Do wykonania wyroku w więzie-

niu stanowym Fox River pozostało już tylko trzy tygo-

dnie. Scolfield przekonany o jego niewinności podejmu-

je brawurową próbę ratowania jego życia. Większość 

mężczyzn zrobiłoby wszystko, by uwolnić się zza krat, 

on odrzuca wszystko, przekreśla błyskotliwą karierę i 

pozorując napad na bank dostaje się do tego samego 

więzienia, by od środka przygotować wielką ucieczkę. 

Nikt nie wie, że Michael projektował Fox River i wcho-

dzi do niego z wytatuowanym na ciele schematem pod 

postacią nic nie znaczącej grafiki. Od pierwszej chwili 

wprowadza w czyn idealnie precyzyjny plan działania. 

Każdy kolejny odcinek tego serialu odsłania następne 

elementy bezbłędnej układanki. Krok po kroku odkry-

wamy geniusz Michaela. Ale czy on i jego brat prze-

trwają w więziennej rzeczywistości, by móc uciec? 

ON NOWA 

Twórca  David E. Kelley 
Gatunek  Dramat, Thriller 
Produkcja USA 
 
Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze 

chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma od-

danego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do 

elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieo-

czekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, 

a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią 

w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie 

był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga 

fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona 

i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie spra-

wę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które 

sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie 

i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo. 

https://www.filmweb.pl/person/Paul+Scheuring-105881
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Dramat/6
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Krymina%C5%82/15
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Thriller/24
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/USA/53
https://www.filmweb.pl/person/David+E.+Kelley-62643
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Dramat/6
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Thriller/24
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/USA/53
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NORMALNI LUDZIE 

Gatunek  Dramat 
Produkcja  Irlandia / USA / Wielka Brytania 
na podstawie Sally Rooney "Normalni ludzie" (powieść) 
 
Oboje chodzą do tej samej szkoły w małym miasteczku w za-

chodniej Irlandii. Connell (Paul Mescal) jest lubianym, przystoj-

nym i dobrze zbudowanym sportowcem. Marianne (Daisy Edgar

-Jones) natomiast to dumna, wycofana i niepopularna samotnicz-

ka, która unika swoich kolegów i koleżanek z klasy, a na lek-

cjach kwestionuje autorytet nauczycieli. Między nastolatkami 

zaczyna iskrzyć, gdy Connell przychodzi, aby odebrać swoją 

matkę Lorraine (Sarah Greene) z pracy w domu Marianne. Boha-

terów zaczyna łączyć dziwna i niezwykle silna więź, którą posta-

nawiają ukryć przed rówieśnikami  

STEWARDESA 

Gatunek  Dramat 
Produkcja  USA / Wielka Brytania 
 
Składający z pięciu odcinków miniserial opowiada o najwięk-

szej w historii awarii reaktora atomowego, która miała miejsce 

26 kwietnia 1986 roku na terenie należącej wówczas do 

Związku Radzieckiego Ukrainie.  

Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego ra-

dzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji ba-

dającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę kata-

strofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady 

Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego 

nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarno-

byla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zoba-

czymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, 

która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.  

CZARNOBYL 

Gatunek  Thriller 
Produkcja  USA 
 
"Stewardesa" to pełen czarnego humoru serialowy 

thriller opowiadający o tym, jak całe życie może się 

wywrócić do góry nogami w ciągu raptem jednej nocy. 

Produkcja przedstawia historię pewnej stewardesy, któ-

ra budzi się w niewłaściwym hotelu, niewłaściwym 

łóżku, z martwym mężczyzną u boku i nie ma bladego 

pojęcia, co wydarzyło się w nocy. 

https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Dramat/6
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Irlandia/26
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/USA/53
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Wielka%20Brytania/59
https://www.filmweb.pl/person/Sally+Rooney-2756127
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Dramat/6
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/USA/53
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Wielka%20Brytania/59
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/Thriller/24
https://www.filmweb.pl/ranking/serial/USA/53
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C I E K A W O S T K I 

1. Najbardziej śmiercionośny zakład w historii 

20 października 1986 roku jeden z pilotów samolotu pasa-
żerskiego założył się z drugim pilotem, że wyląduje na śle-

po, wyłącznie za pomocą instrumentów pokładowych przy 
zasłoniętych oknach kokpitu. Samolot rozbił się na przy 
prędkości 280km/h. Szacuje się, że zginęło około 74% 

obecnych na pokładzie samolotu. Sam pilot przeżył i został 
skazany na 15 lat więzienia. Drugi zmarł na zawał w trakcie 
drogi do szpitala. 

2. Polskie zamiłowanie do rowerów 

Somen Debnath w 2004 wyruszył z Indii, 
aby propagować wiedzę o zagrożeniach 

związanych z AIDS i HIV. Po odwiedzeniu 
60 krajów i przejechaniu ponad 90 tyś. kilo-
metrów dotarł do Warszawy. Gdzie w ciągu 

pierwszego dnia skradziono mu rower...  Po-
licja nie zdołała go odzyskać, jednak szybko 
mógł znowu ruszyć w podróż, bo zafundo-

wano mu nowy. 

3. Polowanie na weterynarza 

Bezładna i niecelna strzelanina policji w 
środku miasta. Tak można w skrócie opi-

sać policyjne polowanie na tygrysa, który 
w 2000 roku uciekł z cyrku Korona na 
warszawskim Tarchominie. Gdy udało się 

go w końcu zlokalizować, spróbować naj-
pierw “dogadać się ze zwierzakiem” miał 
doświadczony weterynarz uzbrojony w 

karabin ze środkami nasennymi. Nagle fu-
trzasty uciekinier powalił weterynarza i 
zaczął uciekać. Policja natychmiast oddała 

salwę, która zamiast tygrysa trafiła.... we-
terynarza, który zmarł na miejscu. Dopiero  
drugą salwą udało się trafić w cel. 4. Nie ważne co kupują, ważne że kupują 

Colnel Tom Parker – bardziej znany z tego, 
że był managerem Elvisa Presleya, zajmował 

się również produktami dla jego fanów 
oraz... antyfanów. Gdy zorientował się, jak 
dużo osób nienawidzi jego wschodzącej 

gwiazdy, otworzył drugi sklep, w którym 
sprzedawał plakietki z napisem “I hate 
Elvis”. Był prekursorem zarabiania z tego, 

że ktoś kogoś nie lubi i chce to okazać pu-
blicznie.  

Kacper Powolny 
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Kacper Konieczny 

Atrakcje masywu Ślęży  
Zaledwie dwa kilometry od wierzchołka Ślęży znaj-

duje się Góra Radunia. Przyciąga ona oko swoim 

charakterystycznym trapezoidalnym kształtem, jak 

również swoją wyniosłością (jest drugim po Ślęży 

najwyższym szczytem Masywu). Mimo iż nie jest 

to teren „szturmowany” przez turystów, w okoli-

cach góry można natrafić na kilka interesujących 

miejsc i obiektów. 

Na sam szczyt jednak wejść nie można. Najwyższe par-

tie Raduni objęte są rezerwatem, do którego wstęp jest 

zabroniony. Jest to związane głównie z ochroną tzw. 

murawy kserotermicznej, czyli światło- i ciepłolubnych 

roślin łąkowych znajdujących się nieopodal szczytu. 

Jednak niedogodność tę w pełni rekompensuje trasa 

opasująca górę od północy. Ma ona znakomite walory 

zarówno widokowe, jak i krajoznawcze. 

 

Już na początku omawianej trasy znajduje się spektakularny punkt widokowy, z którego rozpościera się 

widok na całą Ślężę. Zbocza góry Raduni są w tym miejscu niezwykle strome i sprawiają wrażenie kra-

jobrazu wysokogórskiego. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że niedaleko stąd znajdował się do nie-

dawna wyciąg narciarski (działał do 2009r.!). Jednak, jak widać, dogodne warunki terenowe są niewy-

starczające dla rozwoju narciarstwa. Nieco dalej, na jednym z głazów przy drodze, znajduje się wyryty 

w skale napis „Prinz Johann Georg Weg”, co oznacza z niem. „Droga Księcia Johanna Georga”. Był on 

właścicielem okolicznych terenów pod koniec XIX w. Przyczynił się on do powstania kilku obudowa-

nych punktów widokowych w okolicach Raduni, po których zostały dzisiaj kamienne schodki. 
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Po osiągnięciu południowej strony Radu-

ni mijamy dawną trasę na szczyt i docho-

dzimy do większego spłaszczenia. Koło 

drogi można zauważyć dosyć sporą 

„dziurę”. Jest to wyłom po bardzo starym 

drzewie. W tym miejscu archeolodzy 

znaleźli kilka artefaktów z odległych 

epok, m.in. toporek z neolitu, a także 

„wózek kultowy”. Przypuszcza się, że 

wyłom po drzewie był miejscem sprawowa-

nia obrzędów w średniowieczu. Tezę tę potwierdzają opinie niektórych badaczy, którzy mówią o istnieniu 

kultu lunarnego (Księżyca) na Raduni w tamtych czasach. 

 

 

Idąc dalej drogą dochodzimy do kolejnego punktu widokowego. Z rozległej otwartej przestrzeni widać 

Góry Sowie i inne szczyty. Często można stąd dostrzec Śnieżkę. Nie ma w tym miejscu praktycznie 

żadnych drzew, bowiem zostały wyniszczone przez „inwazję” kornika drukarza oraz pożar, który miał 

miejsce w ubiegłym roku. Otwarta przestrzeń, która powstała w efekcie tych niefortunnych zdarzeń, 

sprawiła jednak, że w chwili obecnej jest to jedno z 

najbardziej widowiskowych miejsc w Masywie 

Ślęży. 

 

Dojście do opisywanych miejsc jest w mia-

rę łatwe. Prowadzi tędy niebieski szlak. 

Wędrowanie najlepiej zacząć od Przełęczy 

Tąpadła, z której po ok. godzinie można 

dojść do granic rezerwatu. Śnieg w okoli-

cach Raduni zalega dłużej, tak więc można 

tu poczuć jeszcze smak prawdziwej zimy!  
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Grażyna Witek 

KRZYŻÓWKA 

— ROZWIĄZANIE NA KOŃCU NUMERU — 
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Kacper Konieczny 
NA SZACHOWNICY 
Queen’s Gambit, czyli co to jest „gambit królowej” 

 
Tytuł popularnego miniserialu „Gambit królowej”, jak zapewne jego widzowie już wiedzą, jest na-

zwą jednego z otwarć szachowych. Jednak należy tutaj zaznaczyć, że w polskiej terminologii szachowej 

nie stosuje się w ogóle określenia „królowa”, lecz hetman. Dlatego wspomniany debiut (otwarcie) nazywa-

ny jest przez polskich szachistów po prostu gambitem hetmańskim. Z pewnością nie jest to spektakularna 

nazwa na tytuł filmu. Być może właśnie z tego powodu w polskiej wersji filmu zastosowano dosłowne tłu-

maczenie z angielskiego Queen’s Gambit.  

Pomijając kwestię tłumaczenia tytułu serialu, warto wspomnieć o tym, co oznacza samo słowo 

„gambit”. Jest to, najogólniej mówiąc, otwarcie szachowe polegające na ofiarowaniu materiału 

(najczęściej pionka) w zamian za przewagę pozycyjną (np. opanowanie centrum) bądź dynamiczną 

(np. szybki rozwój figur). W języku codziennym słowo „gambit” oznacza błyskotliwą i ryzykowną 

akcję, która, podobnie jak w szachach, ma przynieść później znaczne korzyści. 
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Gambit hetmański należy do tzw. debiutów 

zamkniętych i zaczyna się od posunięć 1. d4 d5 2. 

c4 (patrz diagram powyżej). Biały ofiarowuje pion-

ka, aby potem zagarnąć centralne pola ruchem e2-

e4. Równocześnie po tym ruchu będzie atakował 

pionka na c4. Jednak ryzyko utraty pionka przez 

białe jest w tym przypadku iluzją. Świadczy o tym 

słynny wariant-pułapka: 2. … d:c4 3. e3 b5? 4. a4 

c6? 5. a:b5 c:b5?? 6. Hf3! (patrz diagram) ze zdoby-

ciem figury. 

Tak więc widzimy, że biały w rzeczywistości nie od-

daje na dłuższy czas pionka, bo czarny nie może 

utrzymać swojej zdobyczy. Stąd wniosek, że gambit 

hetmański, ściśle mówiąc, nie jest gambitem! Jednak 

ta nazwa przetrwała z powodu swojej długiej trady-

cji.  

 Czarny nie musi przyjmować „ofiarowanego 

pionka”, lecz zamiast bić na c4, może wesprzeć pion-

ka d5 m.in. ruchem … e6. Taki rodzaj reakcji 

(nieprzyjmowanie oferty zbicia pionka) nazywamy 

nieprzyjętym gambitem hetmańskim. Zobaczmy 

główne idee tego wariantu. 

 

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 (skoczki kontrolują cen-

tralne pola) 4. Gg5 (związanie skoczka f6, które nie 

pozwala czarnym na kontruderzenie w centrum po-

przez … c5) Ge7 5. Sf3 0-0 6. e3 (diagram) 
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Zwykle zamiast e4 biały gra bezpieczniejsze i solidniejsze e3 (wspierające pionka d4). W ostatniej 

partii filmu pojawił się jednak bardziej skomplikowany wariant z e4. Biały dzięki temu posunięciu 

kontroluje centrum, lecz czarny może wykonać silne kontruderzenie np. 3. … e5! Pamiętajmy, że bia-

ły ma o jednego pionka mniej, tak więc nawet po ruchu d:e5, czarny wymieni hetmany, zagra … Sc6 

z atakiem i szybko rozwinie swoje figury, utrzymując przewagę pionka. Jednak na wizji czarne 

(Burgov) zagrały 3. … Sc6, co jest nieco słabszą opcją, ponieważ biały obroni swoje centrum i czarny 

skoczek i tak będzie musiał opuścić dogodne pole c6 (z powodu ruchu pionkiem na d5). Po kilku ru-

chach białe uzyskały zadowalającą pozycję (diagram), z małą przewagą kontrolując większość cen-

trum i posiadając aktywniejsze figury. 

Rozwiązania zadań z poprzedniego numeru 

(jesień 2020 r.): 

Zad. nr 1: 23. … G:f2+! 24. W:f2 W:d1+ 25. Wf1 

W:f1+ 26. K:f1 (fragment partii M. Chmielewski – 

K. Konieczny 2019 0-1) 

Zad. nr 2: 1. W:f6+ g:f6 2. H:c7 1-0 

Zad. nr 3: 1. … d3! 2. G:f6 d:e2 0-1 

W tej pozycji sytuacja w centrum jest mniej więcej wyrównana, jednak białe posiadają nieco więcej prze-

strzeni niż przeciwnik. Główną bolączką czarnych jest „zamknięty” przez własne pionki białopolowy go-

niec. Nie może on na razie brać aktywnego udziału w grze, w przeciwieństwie do jego białych odpowiedni-

ków na g5 i f1. Celem czarnych jest zatem „wyzwolenie się” ze ścisku i uaktywnienie gońca c8. Będzie to 

możliwe poprzez dalekosiężne przygotowanie ruchu e6-e5 lub b7-b6 wraz z c7-c5 otwierających diagonale 

dla gońca. Biały natomiast będzie utrzymywał napięcie w centrum (piony c4 i d5), ponieważ po wymianie 

na d5 otworzyłaby się diagonala h3-c8 dla czarnego gońca. 

 Ale powyższy wariant nie wystąpił w partiach z filmu „Gambit królowej”. Okazuje się, że czarny mo-

że zbić na początku pionka na c4 i potem (zamiast go wspierać) może wykonać energiczne kontruderzenie 

w centrum, które prowadzi również do interesującej gry. 

 Podsumowując, można powiedzieć, że gambit 

hetmański jest oryginalnym i interesującym otwar-

ciem. Chociaż szachownica z początku „nie jest w 

ogniu”, to ten debiut posiada własne głębokie idee 

strategiczne i pułapki. Nie można jednak ignorować 

możliwości czarnych, szczególnie tych związanych z 

kontruderzeniami w centrum. 
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