
SOCIAL  
MEDIA

Jak wpływają na nas media społecznościowe?
Praktycznie każdy spotkał się kiedyś z tym terminem, a zdecydowana 
większość z nas posiada profil choć na jednym portalu społecznościo-
wym. Szczególnie w czasie pandemii ludzie korzystają z Facebooka, 
YouTube, Instagrama czy TikToka, żeby nie stracić kontaktu z ludźmi 
lub zabić nudę. Social media nie są szkodliwe, ale tylko wtedy, kiedy 
użytkownik zdaje sobie sprawę, jak one działają oraz jak nie wpaść  
w ich pułapkę. Jak to się dzieje, że sprawdzamy telefon za każdym ra-
zem, gdy dostaniemy powiadomienie? Jak to się dzieje, że scrollujemy 
tablicę na Facebooku, mimo że mamy inne, ważniejsze rzeczy do zrobie-
nia, na przykład naukę?
Social media są zaprojektowane, aby jak najwięcej ludzi z nich korzysta-
ło oraz żeby zatrzymać przy sobie użytkowników. Tendencja wzrosto-
wa portali społecznościowych jest znaczna. Już ponad 3 miliardy ludzi 
korzysta regularnie z mediów społecznościowych. Natomiast 74% użyt-
kowników Facebooka sprawdza go codziennie, a średnio logujemy się 
do niego 8 razy dziennie. Podobnymi statystykami może się pochwa-
lić wiele innych social mediów. Liczby są olbrzymie. I jest to ogromny 
problem, ponieważ ludzie często nawet nie zdają sobie sprawy, jakimi 
prawami rządzą się takie portale. A więc, jak to jest?

Jedyny prawdziwy

Prorok Niecodzienny
Miesiecznik uczniów ZS im. Wł. Szybinskiego

Gazetka szkolna od uczniów dla uczniów bez cenzury i kłamstw e 
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 Dzięki nowym technologiom, 
profesjonalnemu zapleczu tech-
nicznemu, oraz świeżym pomysłom 
uczniów, w sobotni wieczór grupa 
przyjaciół zorganizowała imprezę on-
line. O godzinie 19.00 na platformie 
YouTube rozpoczęła się muzyczna za-
bawa.  
Można było wspólnie słuchać oraz 
komentować oryginalne miksy nasze-
go ucznia DJ’a Kcpro-Kacpra Moskały 
z klasy 4aTI, przy wsparciu technicz-
nym Mateusza Czakona także z klasy 
4aTI , który zajął się wizją artystyczną 
oraz zdjęciami. Pomimo panujących obostrzeń Szy-
binacy nie przestali rozwijać swoich zainteresowań i chętnie zapraszali wszystkich do wspólnej zabawy 

online.
  Podczas transmisji można było usłyszeć mu-
zykę klubową oraz house. Już po kilku pierwszych 
minutach liczba oglądających była bardzo satysfak-
cjonująca i wciąż rosła. Zabawa we własnych do-
mach trwała dwie godziny.  Mamy w planach już  
w najbliższym czasie powtórzyć taki event. Wydarze-
nie oraz wszelkie szczegóły dostępne są na Facebo-
oku: Krzywson x Kcpro DJ’s .

Oliwia Wnuk, kl. 2sjp

Paula: Mówi się, że ,,są takie osoby na myśl, o których 
zawsze zasypie nas lawina wspomnień”. Czy do takich 
osób można zaliczyć społeczność naszej szkoły?
Ryszard Macura: Czas nauczania w ,,Szybinie” to kilka-
naście lat spotkań z dobrymi ludźmi. Myślę tutaj zarówno 
o nauczycielach, pracownikach jak i uczniach. W pamięci 
zachowuję przede wszystkim życzliwe relacje, które towa-
rzyszyły mojej pracy. Ponadto to właśnie w ,,Szybinie” spo-
tkałem wielu młodych ludzi, którzy poza czubkiem własne-
go nosa, widzieli jeszcze znacznie więcej. To nie tylko ich 
wzbogacało, ale też tworzyło atmosferę, w której człowiek 
dobrze się czuje i łatwiej może rozwijać swoje talenty.
P: ,,Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez prze-
rwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych” - te 
słowa doskonale odzwierciedlają Pana sukcesy zawo-
dowe. Nauczycielem w ,,Szybinie” był Pan w latach  
2002-2014, następnie objął Pan stanowisko Burmistrza 
Miasta Cieszyna. Obecnie troszczy się Pan o dobro pu-
bliczne jako zastępca wójta w Gminie Istebna. Która  
z pełnionych funkcji przyniosła/przynosi Panu naj-
większą satysfakcję?
RM: Każdy z wykonywanych zawodów przynosił/przynosi 
mi nadal wiele satysfakcji. Każdy też wiąże się z określo-
nymi trudnościami. W zawodzie nauczyciela ceniłem so-
bie przede wszystkim dużą samodzielność w wykonywaniu 
pracy i kontakt z młodymi ludźmi, najczęściej jeszcze, żyją-
cymi autentycznymi ideałami. Wykonywanie funkcji bur-
mistrza czy zastępcy wójta daje z kolei szerszą możliwość 
kształtowania otaczającej nas, wielowymiarowej rzeczy-
wistości. W tym przypadku swoje teoretyczne wizje może-
my próbować zmieniać w coś konkretnego. To bardzo mi 
odpowiada. Lubię bowiem tworzyć i lubię też dawać świa-
dectwo, że sprawiedliwość jest możliwa w życiu społecz-
nym, pod warunkiem oczywiście, że większość jej pragnie. 
P: Wielu młodych ludzi szkół podstawowych już nieba-
wem stanie przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. 
Jakich rad udzieliłby Pan tym osobom?
RM: To mogłaby być cała litania dobrych rad, ale próbując 
powiedzieć coś krótko, zachęcam wszystkich, abyśmy na co 
dzień próbowali być dobrymi ludźmi. Nasze szczęście nie 
zależy bowiem, ani od wykształcenia, ani od bogactwa; 
zależy natomiast od jakości relacji z innymi ludźmi. Oczy-
wiście nie da się tego osiągnąć bez wysiłku. Jak powtarzają  

harcerze za starożytnymi - ,,ad astra per aspera” - ,,do 
gwiazd idzie się przez trudy”. Zawód, który sobie wybie-
rzecie i który będziecie wykonywać, niech daje wam prze-
konanie, ze służy czemuś dobremu, rozwija wasze talenty, 
spełnia oczekiwania, dzięki którym będziecie szczęśliwy-
mi ludźmi. Życzę właściwej, mądrze przemyślanej dalszej 
ścieżki kształcenia.
P: Czy poleciłby Pan absolwentom szkół pod-
stawowych naszą szkołę. Jeśli tak, to dlaczego? 
RM:  Skończyłem pracę w „Szybinie” w 2014 r. i pa-
miętam tą szkołę jako życzliwą dla uczniów, z dobrą 
atmosferą w gronie pedagogicznym, co często prze-
kłada się na relacje nauczyciel - uczeń i przede wszyst-
kim z tych właśnie powodów poleciłbym szkołę przy ul. 
Kraszewskiego 11 absolwentom szkół podstawowych. 
P: Dziękuje za rozmowę. Jako przedstawiciel ,,Szybina-
ków” życzę Panu niegasnącego zapału oraz skuteczno-
ści w podejmowanych przedsięwzięciach!

Rozmowę prowadziła Pauli Kubieniec  
(uczennica klasy 2sjg LO)

Rozmowa „Proroka”
 

Wywiad z p. Ryszardem Macurą - zastępcą wójta 
Gminy Istebna od 2018r., Burmistrzem Miasta  

Cieszyna w latach 2014-2018, byłym nauczycielem 
wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół  

im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

Impreza online w 2021? 
Zobacz jak Szybiniacy spędzają wolny czas.

Młodzież ma dość nudnego i monotonnego przebywania w domach. Każdy z nas 
ma wewnętrzną ochotę spotkać się w większym gronie, wyjść wspólnie na imprezę, 
pośmiać się i odreagować. 
Bardzo tęsknimy za normalnością, dlatego jako uczniowie staramy się w jakiś spo-
sób umilić sobie ten trudny czas i spróbować odwzorować czasy przed pandemią. 
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Jak  to  wszystko  
się  zaczęło 

czyli  moja  
przygoda  

z           
pływaniem

Pływanie przede wszystkim może kojarzyć 
się z zabawą i rekreacją, dla mnie jednak 

to pasja i nieodłączna część mojego życia. 
Wszystko zaczęło się od pierwszego wyjścia 
na basen z rodzicami chrzestnymi, tak świet-
nie tam się bawiłam, że ciągle domagałam się 
wyjść na basen. Moja nieustanna chęć prze-
bywania na basenie spowodowała, że rodzice 
zapisali mnie na zajęcia w szkółce pływackiej. 
Pamiętam z tamtego okresu, że największą 
radością było dla mnie wyjście na basen bez-
pośrednio po pobycie w przedszkolu. Wspomi-
nam, jak czekałam w szatni na mojego opieku-
na, p. Mariusza Siemasza, a obecnie trenera, 
który zabierał mnie na zajęci

Do dziś trenuję w Klubie Sportowym „Ma-
rioSport” w Cieszynie. To już prawie 12 lat  

i nie wyobrażam sobie tego zaprzestać. Trenu-
ję 5 razy w tygodniu, w miarę możliwości bio-
rę udział w zawodach pływackich, pomagam 
również w organizowaniu zawodów dla dzieci.  
W trakcie ferii byłam na obozie treningowym 
organizowanym przez klub w Szczyrku. Był  to 
czas intensywnych treningów, co mam nadzieję 
zaprocentuje dobrymi wynikami.

Ostatni mój udział w zawodach miał miej-
sce w listopadzie. Były to zawody z oka-

zji Święta Niepodległości w Radlinie. Zajęłam  
3 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym oraz 
1 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym.  
W najbliższym czasie będę brała udział w zawo-

dach „Liga Szkół i Klubów Śląskich Dziewcząt” 
w Gliwicach. W trenowaniu,  jakiejkolwiek dys-
cypliny sportowej, bardzo ważne jest wsparcie 
najbliższych. Okazywane przez nich zrozumie-
nie i pomoc w trudnych momentach. Równie 
ważne jest, aby ciągle czerpać radość z każ-
dego treningu i przychodzić na niego z chęcią  
a nie z przymusu. Przez całą moją drogę ze 
sportem nauczyłam się, że sukces to nie za-
wsze jest zwycięstwo w jakiś zawodach, lecz 
są to małe rzeczy, które robimy codziennie, któ-
re nas budują i prowadzą do tego, że jesteśmy 
lepsi w tym co robimy. Więc jeśli chcesz coś 
zmienić w swoim życiu i zacząć swoją przygodę 
ze sportem to jest właśnie ten moment – powo-
dzenia! 
       

Aleksandra Machalica, kl. 2sjp
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Niemal od roku pracu-
jemy zdalnie. Wiele 

godzin spędzamy przed 
komputerem, a biorąc pod 
uwagę obostrzenia wpro-
wadzane przez państwo, 
możliwości spędzania wol-
nego czasu wcale nie jest 
tak dużo. Ciężko wyjść ze 
znajomymi do kina lub na 
pizzę, wybrać się do mu-
zeum czy na zakupy. Prze-
siadując tyle czasu w czte-
rech ścianach, chciałoby 
się w końcu ruszyć z domu. 

Jeśli nie masz pomysłu 
jak spędzać czas wol-

ny na świeżym powietrzu, 
całkowicie za darmo, przy 
okazji zwiedzając ciekawe 
miejsca i poznając okolicę, 
to mam dla Ciebie rozwią-
zanie: geocaching. 

Geocaching to gra te-
renowa polegająca 

na poszukiwaniu ukrytych 
skarbów, tak zwanych ke-
szy. Kesze to skrzynki za-
wierające logbook (w któ-
rym znalazcy odnotowują 
swoją wizytę) oraz często 

drobne fanty, które moż-
na zabrać zostawiając coś 
w zamian. Żeby się bawić 
wystarczy Ci telefon ko-
mórkowy z GPS oraz konto 
w jednym z serwisów geo-
cachingowych, na przykład 
opencaching.pl. Właściciel-
-założyciel skrzynki publi-
kuje w serwisie współrzęd-
ne geograficzne miejsca 
ukrycia, zamieszcza krót-
ki opis, zdjęcia i drobne 
wskazówki mające pomóc 
odnaleźć właściwą lokali-
zację. Najczęściej skryt-
kami są różnego rodzaju  
i wielkości pojemniki - wo-
doodporne, trwałe i od-
powiednio zabezpieczo-
ne. Warto zaznaczyć, że 
sposób ich zamaskowania 
może być naprawdę nie-
zwykły. Wszystko zależy 
od wyobraźni, możliwości 
technicznych i finansowych 
założyciela. Kto wie, być 
może miejsce, obok które-
go przechodzisz codzien-
nie, jest miejscem ukrycia 
tajemniczego skarbu. Być 
może to zwykła, niepozor-
nie wyglądająca tabliczka, 
może budka dla ptaków  
w lesie, może miejska lam-
pa...

Ideą geocachingu jest 
zachęcenie innych po-

szukiwaczy do odwiedze-
nia ciekawego miejsca, 
zapoznania z ciekawą hi-
storią, spędzenia czasu na 
świeżym powietrzu. Często 
zmuszeni jesteśmy pobu-
dzić nasze szare komór-

ki do myślenia podczas 
rozwiązywania zagadek 
lub wykazać się spraw-
nością fizyczną w trudno 
dostępnych miejscach. Na 
żądnych wrażeń czekają 
opuszczone budynki (tzw. 
urbexy), dawno zapomnia-
ne tunele, ciemne zagajni-
ki. 

Całość zabawy uroz-
maica system odzna-

czeń-sprawności, które 
osiągamy, zdobywając ko-
lejne skrzynki. Wiele keszy 
połączonych jest również 
w tak zwane Geościeżki, 
czyli całą serię skrzynek 
o wspólnej tematyce. Na 
przykład w powiecie cie-
szyńskim znajdziemy mię-
dzy innymi takie geościeżki 
jak: Żabi Kraj, Mała Czan-
toria, Śladami Ewangeli-
ków Cieszyńskich czy Jerzy 
Kukuczka i jego Istebna. 

W Polsce w serwisie 
opencaching.pl jest 

zarejestrowanych ponad 
75 tysięcy skrzynek. Na 
obszarze Śląska Cieszyń-
skiego (obejmującego hi-
storyczną krainę od Bielska 
do Cieszyna) znajduje się 
375 keszy. 

Jeśli nie wiesz jak za-
cząć zabawę, sprawdź 

czy w Twojej okolicy działa 
wolontariusz-przewodnik, 
który w terenie pokaże Ci, 
o co w tym wszystkim cho-
dzi, jak szukać skrzynek, 
jak je dobrze ukrywać itd.
     
 Błażej Guzy

Geocaching
czyli namiary na przygodę



Wyjdź poza           schemat  
codzienności

Każdy z nas z pewnością ma różne 
ciekawe zainteresowania, którym z przyjemno-

ścią i chęcią się oddaje. Gdy przychodzi długo ocze-
kiwany weekend bądź wakacje robimy różne rzeczy, 
które sprawiają nam radość i umilają nam czas. Na-
sze zainteresowania z czasem mogą przerodzić się 
w pasję, która będzie towarzyszyć nam przez całe 
życie.  Każdy człowiek ma również pewne umiejęt-
ności bądź talent, które czynią go wyjątkowym.  Nie-
którzy już wiedzą jaki jest to  talent, inni natomiast 
muszą go dopiero odkryć. Najważniejsze jest jednak 
to, by się nie ograniczać do zwykłego codziennego 
życia. Powinniśmy dążyć do odkrywania naszych, 
być może jeszcze nieodkrytych umiejętności, które 
czynią nas wyjątkowymi i rozwijania naszych zain-
teresowań, które w przyszłości mogą stać się naszą 
drogą w życiu, którą będziemy podążać. 

Jedną z alternatyw wyjścia poza ramy codzienno-
ści może być nauka gry na jakimś instrumencie, 

która to umożliwi nam obcowanie z niezwykłym 
światem muzyki. Muzyka daje nam możliwość wy-
boru czy chcemy być jednymi z tych, którzy w  każ-
dej nucie, każdym dźwięku, każdym słowie melodii  
muszą doszukać się  jej głębokiej treści i przesłania,  
a następnie samemu umieć odtworzyć tę  treść  
i przekazywać dalej jej przesłanie. Tworząc muzykę 
oczywiście nie musimy być tylko czyimiś odtwórca-
mi, ale również sami możemy stać się kompozytora-
mi, niosącymi światu nasze przesłanie. 

Oczywiście gra na instrumencie nie jest rzeczą pro-
stą i wymaga ona poświęcenia  bardzo dużo  cza-

su i skupienia. Oprócz nauki gry na samym instru-
mencie, dochodzą również lekcje z teorii, na których 
uczymy się różnych zagadnień i pojęć muzycznych. 
Ja sama od 5 lat uczęszczam do szkoły muzycznej  
w Czechach im. Pavla Kalety.  Do szkoły tej chodzi 
młodzież różnej narodowości, a zajęcia odbywają się 
w języku czeskim, dzięki czemu dodatkowo mam 
możliwość poznawania i zrozumienia tego języka. 

S z k o ł a 
ta uczy nas również pracy zespołowej. Szcze-
gólnie ciekawie jest jak mamy na lekcji teorii np. 20 
minut na rozwiązanie danego zadania w grupach  
i wtedy polscy uczniowie  muszą jakoś porozu-
mieć się z czeskimi.  Raz w roku odbywa się rów-
nież koncert, na którym prezentujemy naszą cało-
roczną pracę. Na takim koncercie każdy z nas gra 
swój solowy utwór wraz z akompaniamentem pia-
nina bądź innych instrumentów, a następnie wszy-
scy uczniowie, którzy grają na tym samym instru-
mencie grają utwory wspólne, podzielone na różne 
głosy.  Wtedy na przykład  gra naraz 20 flecistek,  
a każda z nich gra inną linijkę w nutach w tym sa-
mym czasie. Gdy mamy już za sobą koncert, przed 
nami zostaje jeszcze egzamin całoroczny, na którym 
każdy uczeń musi zagrać gamę, akord, etiudę i wy-
brany utwór przed trzyosobową komisją, która to 
następnie udziela nam oceny.  Koncert i egzaminy, 
które musimy zaliczać co roku jeszcze bardziej mo-
tywują nas do nauki. Co ciekawe w Czechach oceny 
są całkowicie odwrotne do ocen polskich, tam gdy 
uczeń dostanie ocenę 1 jest zadowolony, ponieważ 
jest to najlepsza ocena, natomiast gdy dostaniemy  
5 jest to już ocena do poprawy. 

Każdy z nas ma inne predyspozycje i możliwości 
do realizowania swoich marzeń. Naszą drogą  

w życiu nie musi być oczywiście gra na instrumen-
cie, bo każdy człowiek ma nieograniczony zasób 
możliwości, by dążyć wybraną przez siebie drogą. 
Najważniejsze jest to, by się nie poddawać, bo po-
czątki są zawsze trudne i należy za wszelką cenę dą-
żyć do wybranego celu. 

  Otylia Holeksa-Gesing, kl. 2op
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STRAŻ POŻARNA 
moja pasja

 Hej, nazywam się Kamila i chcę wam opo-
wiedzieć trochę o mojej pasji, jaką jest straż pożarna.
Zacznijmy od tego, że od 2016r. należę do Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej w OSP Zarzecze-Fre-
lichów. Do tej pory spotykam ludzi, którzy są zdzi-
wieni moim ponoć „nietypowym” hobby. Dlaczego 
akurat straż? Być może dlatego, że jest to naszą ro-
dzinną pasją. Do straży zaciągnął mnie mój tata, któ-
ry sam od 30 lat jest strażakiem. To on od małego 
zabierał mnie na zawody sportowo-pożarnicze, po-
kazy i ćwiczenia. Gdy tylko skończyłam 11 lat posta-
nowiłam zapisać się do straży. Po kilku miesiącach 
powstała nasza drużyna, dzieląca się na 2 mniejsze; 
chłopców oraz dziewcząt, a w 2017r. po raz pierwszy 
wzięłam udział w zawodach sportowo-pożarniczych 
organizowanych w naszej gminie. Oficjalnie służbę 
w MDP kończy się wraz z ukończeniem 18 roku ży-
cia, i to właśnie wtedy można zapisać się do OSP oraz 
udać się na tzw. Kurs I Stopnia, który upoważnia do 
brania udziału w akcjach.
 Początkowo myślałam, że będzie to coś w ro-
dzaju czasowej przygody, ale jak widać, zostało mi do 
teraz. Nasza drużyna jest naszą drugą rodziną. Bar-
dzo się ze sobą zżyliśmy i wiemy, że zawsze możemy 
na siebie liczyć.

Co takiego robimy? Od kwietnia do połowy czerw-
ca przygotowujemy się do wspomnianych wcześniej 
zawodów, które składają się ze sztafety oraz biegu 
bojowego z przeszkodami. Oczywiście, nie jest to 
nasze jedyne zajęcie. Jeździmy też na różne kursy  
i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
oraz działania w sytuacjach zagrażających życiu, bie-
rzemy udział w akcjach charytatywnych, dla przed-
szkolaków urządzamy pokazy sprzętu ratowniczego 
oraz udzielania pierwszej pomocy. Startujemy też 
w różnych spartakiadach oraz innych zabawach,  
a co roku wspólnie ze starszymi druhami zasiadamy 
do wigilijnej wieczerzy, którą musimy przygotować 
sami z niewielką pomocą starszych. 
 Na naszych spotkaniach uczymy się między 
innymi współpracy i zarządzania grupą, kreatywno-
ści, zachowania spokoju w sytuacjach krytycznych, 
odpowiedzialności, samodzielności i przede wszyst-
kim, udzielania pomocy innym.
 Przez te 5 lat, które spędziłam w straży tyl-
ko utwierdziłam się w przekonaniu, że nie jest to 
chwilowa przAygoda, a coś, z czym chciałabym mieć 
związek przez dłuższy czas, a pomaganie ludziom 
jest czymś, z czym chciałabym wiązać moją przy-
szłość.

Kamila Szczypka, kl. 2op



wybudzać się aż do południa. Nie są wielkimi 
fanami śniadań. Są to ludzie kreatywni, bardziej 
introwertyczni, minimalnie inteligentniejsi od 
reszty chronotypów. Jeżeli w ogóle pofatygują 
się ze zrobieniem jakiejkolwiek listy – z kroku 
pierwszego przejdą do kroku siódmego, później 
trzynastego i czwartego, łatwo się rozpraszają, 
lecz pomimo to wciąż dokańczają zadane pro-
jekty. Z biegiem czasu odkryto, że są oni bardzo 
lojalnymi przyjaciółmi, przecież z uśmiechem 
na ustach nie będą spali całą noc rozmawiając  
z Tobą, bo po prostu mogą. Najbardziej aktywni 
są około godziny 19:00.

 Śpią z połową mózgu uśpioną i połową 
obudzoną, więc mogą czuwać i wypatrywać 
drapieżników. Ludzie ci są jak lwy, lecz bardziej 
wycofani i neurotyczni, co sprawia, że naprawdę 
trudno im się odnaleźć. Są więc osobowościami 
typu A. Często sami diagnozują się jako osoby 
cierpiące na bezsenność. Bardzo świadomi zdro-
wia. Mogą porzucać zadane projekty przed ich 
ukończeniem, majstrując przy nim w ostatniej 
chwili - tymczasem każdy, kto ich obserwuje, za-
chwyca się ich dziełem.

 Okazuje się, że nasze hormony działają  
w bardzo przewidywalnych schematach, a te  
w oparciu na naszym chronotypie. Logicznym 
jest więc wniosek, że lew i wilk będą funkcjono-
wać inaczej w cyklu okołodobowym, a oddziało-
wywuje to na wiele czynności wykonywanych  
w ciągu dnia.
 Kofeina jest najczęściej nadużywaną sub-
stancją na świecie i wielu z nas używa jej, aby 
funkcjonować rano. Potrzebujemy dwóch hormo-
nów - kortyzolu i adrenaliny – aby się rozbudzić, 
a kiedy przyrównamy do nich kofeinę, to zadzia-
ła ona na nas jak słaba herbata. Dlaczego więc po 
nią sięgamy? Ponieważ harmonogram dnia nie 
jest zsynchronizowany z naszym chronotypem. 
Jeśli zamierzamy wypić kubek kawy, najlepiej 
jest poczekać 90-120 minut po przebudzeniu - 

poziom kortyzolu powoli zaczyna się obniżać,  
a kofeina rzeczywiście go złapie i pomoże go 
podnieść, dając tę energię, której szukamy. 
 Mając społecznie zdeterminowaną godzi-
nę wstawania, mniej więcej 6:00-7:00 rano, więk-
szość ludzi nie wie kiedy powinna iść spać. Średni 
cykl snu u przeciętnego człowieka trwa 90 minut: 
lwy i niedźwiedzie posiadają takich cykli pięć,  
a wilki i delfiny cztery; z czego po szybkich ra-
chunkach matematycznych wynika, że odpo-
wiednio mamy 450min i 360min snu. Dodając 
do tego nie więcej niż 20-40 minut na zaśnięcie, 
wiemy, ile czasu policzyć wstecz od naszej go-
dziny wstawania. Jeśli budzimy się wypoczęci  
i pełni energii, a nawet 5 minut przed ustawio-
nym alarmem budzika, wniosek jest jeden: śpimy 
wystarczająco – niekoniecznie musi być to pod-
ręcznikowe 8h.
 Seks. Okazuje się, że potrzebujemy pięciu 
różnych hormonów: wysoki poziom estrogenu, 
progesteronu, testosteronu, adrenaliny i korty-
zolu, oraz niski poziom melatoniny, aby finalnie 
obniżyć pozostałe. Statystycznie 74% ludzi upra-
wia seks pomiędzy 22:30, a 23:30. Zgadnijmy, jak 
wygląda wtedy ich profil hormonalny. Dlatego 
właśnie zalecana jest intymność rano, dla kobiet 
między 8:00 a 9:00, podczas gdy mężczyźni pre-
ferują każdą porę dnia.

 Zauważono, że każdy z nas doświadcza 
wszystkich chronotypów. Jako niemowlęta je-
steśmy lwami. Każdy, kto kiedykolwiek miał do 
czynienia z dzieckiem, wie o tym, ponieważ kła-
dą się one wcześnie spać i budzą się zazwyczaj 
równie wcześnie. Gdy osiągną wiek malucha, za-
mieniają się w niedźwiedzie. Kładą się spać, gdy 
słońce zachodzi; budzą się, gdy słońce wschodzi. 
Trochę łatwiej jest nimi zarządzać. U nastolat-
ków, z biologicznego punktu widzenia, cały rytm 
okołodobowy ulega przesunięciu, chcą zostać ak-
tywni do drugiej w nocy i spać do drugiej po po-
łudniu następnego dnia. Interesujące jest jednak 
to, że kiedy osiągamy wiek 18-20 lat, chronotyp 
stabilizuje się i nie zmienia przez najbliższe 20-30 
lat, aż osiągamy, prawdopodobnie, 50-55 lat i za-
mieniamy się w lwa, wstając wcześnie rano, lub 
delfina, nie potrafiąc zasnąć wcale.

Małgorzata Ferfecka, kl.  3bTI
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 Koncepcja snu fascynu-
je ludzi od stuleci, a poszu-

kiwaniem odpowiedzi na pytania 
 
 
 
 
 
 
 o to, ile godzin snu potrzebujemy, czy skąd or-
ganizm człowieka wie kiedy powinien iść spać  
i dlaczego jedni preferują wstawanie o 5:00  
a inni o 9:00, badacze zajmują się już od I poło-
wy XX wieku. Ile wiosen przeżyliśmy w świa-
domości, że niedźwiedzie naprawdę przesypiają  
w swych jamach całą zimę? 
 Okazuje się, że istnieje idealny czas w cią-
gu dnia na zrobienie wszystkiego. Jedzenie, spa-
nie, wypicie kawy, czy seks. Każdy z nas zna takie 
określenia jak: „ranny ptaszek” i „nocny marek”,  
a jest to nic innego jak chronotyp poranny i wie-
czorny. Posiadamy własne wewnętrzne zegary 
biologiczne i jest ich tyle, ilu ludzi żyje na Zie-
mi, ale okazuje się, że przejawiamy tendencje, 
które zaliczają nas do określonego typu ludzi  
z podobnymi lub tymi samymi upodobaniami. 
Dr Michael Breus leczący bezsenność u swo-
ich pacjentów, zauważył, że przypadłość ta nie 
kwalifikuje się do żadnego ze znanych chronoty-
pów. Dlatego zebrał dane dotyczące chronologii  
z ostatnich 20 lat i wyodrębnił 4 główne katego-
rie: lwy, niedźwiedzie, wilki i delfiny. (Ssaki te 
zostały wybrane ze względu na odzwierciedlenie 
ich zachowań w rzeczywistości).

 Zastąpiły wszystkie „ranne ptaszki”, a ich 
pierwsza ofiara upolowana jest jeszcze przed świ-
tem. Ludzie z tym chronotypem  budzą się bardzo 
wcześnie, zdarza się między 4:30, a 5:00 rano. Są 
osobowościami typu A, dlatego często spotkać ich  

 
można na stanowiskach 

przy- wódczych.  Odpowiadają na maile  
   zanim jeszcze wyjdą z łóż 
   ka i okazuje się, że więk 
   szość spraw jest skończo 
   nych, zanim inne chrono 
   typy w ogóle zdążą się  
   obudzić. Lubią spisywać  
   listy rzeczy do zrobienia 
każdego dnia, które rzetelnie realizują. Pomimo, 
że wszystko brzmi fantastycznie, jest jeden pro-
blem – już wczesnym wieczorem są wycieńczo-
ne. Kolacja i film nie zdarzają się zbyt często.

 Wstają ze słońcem, zasypiają, gdy wscho-
dzi księżyc. Śpią głęboko, a lista dziesięciu dodat-
kowych budzików i przycisk drzemki nie są im 
obce. Najbardziej czujne są od późnego poranka 
do wczesnego popołudnia. Bycie niedźwiedziem 
wydaje się być najlepsze, gdyż nasze społeczeń-
stwo funkcjonuje według harmonogramu opar-
tego na tym chronotypie. Charakteryzują się 
otwartością na ludzi, przez co pokazują tenden-
cję do bycia bardziej ekstrawertykami i bardzo 
towarzyskimi ludźmi. Rzetelnie wykonują swoją 
pracę, są świetną grupą ludzi, z którą spędza się 
czas, są niczym „klej społeczny”.

 Reprezentują wszystkich „nocnych mar-
ków”. Jeśli mają wybór, nie wstaną wcześniej niż 
koło południowych godzin i nie położą się do 
snu szybciej niż o północy. Niestety mają trud-
ności z efektywnym funkcjonowanie w godzi-
nach porannych, gdyż melatonina wciąż pom-
powana jest przez ich mózg, dlatego potrafią 

Lew (około 15-
20% populacji)

Niedźwiedź (około 
50-55% populacji) 

Wilk (około 15% 
populacji)

Delfin

Dlaczego ważne jest, 
aby znać swój  

chronotyp?

Czychronotyp może 
zmienić się z czasem? 

       
CHRONOTYPY



Role-playing Game
 Wchodzisz do zaciemnionego pokoju. 
Pomieszczenie wydaje się być przestronne 
na tyle, że światło twojej latarki nie sięga 
nawet krańca podłużnego, drewnianego sto-
łu zajmującego środek. Wzdłuż ścian ciągną 
się wysokie regały, których półki wręcz ugi-
nają się pod ciężarem opasłych, skurzanych 
tomiszczy, zbiorów teczek, dokumentacji. 
Podejrzewasz, że, o ile wskazówki nie były 
mylne, tutaj znajdziesz to czego szukasz. 
Stawiając parę kroków w głąb sali, rząd 
świateł rozświetla się, jakby wyczuwał twoją 
obecność i zauważasz jak w rzeczywistości 
obszerne, i opuszczone jest to miejsce. Po-
kój wydaje się ciągnąć w nieskończoność, 
przytłaczając ilością przechowywanych  
w nim zbiorów jak i ilością... kurzu? Co ro-
bisz?
 To był przykład wypowiedzi narratora, 
przybliżający wygląd samej gry. Gry opartej 
tylko i wyłącznie na opowieści. Grupka ludzi, 
przyjaciół spędzająca wieczór, może wieczo-
ry, na rozmowie, odgrywaniu ról i improwiza-
cji. Upraszczając - tak właśnie przedstawia 
się hobby jakim są gry RPG. Jedna osoba, 
wcielająca się w narratora, tworzy fabułę, 
kreuje świat i poprzez styl wypowiedzi na-
daje mu całościowy klimat. Pozwala pozo-
stałym osobom, graczom, stworzyć własne 
postacie, wpasowujące się kanonicznie do 
świata, który, tak zwany DM chce przedsta-
wić. Reguły i zasady, jeśli się ich nie nada, 

po prostu nie istnieją. Liczy się przede 
wszystkim komfort i przyjemność ze 

spotkania. Co nie znaczy, że nie 
istnieją sposoby bardziej 

zaawanso-

wanej rozgrywki. W Internecie, czy w formie 
całych podręczników gry dostępne są nie-
zliczone ilości w pełni opracowanych syste-
mów. W wielu przypadkach oferują rozbu-
dowane, bogate w lore uniwersum, zbiory 
mechanik, jak na przykład przedstawianie 
umiejętności za pomocą wartości liczbo-
wych, czy sprawdziany powodzenia dane-
go działania poprzez rzuty kością. Aktual-
nie dostępny jest pełen przekrój systemów  
w niemal każdych realiach, od opowieści re-
alistycznych, osadzonych w wirze wydarzeń 
historycznych, po skomplikowane multiwer-
sa fantasy, czy mroczniejsze odbicia współ-
czesności. 
 W RPG każdy jest w stanie jakoś się 
odnaleźć. Wiele historii wymaga tylko paru 
osób, chętnych spróbować czegoś nowego. 
Popularność jaką ta forma rozrywki zyskała 
w ostatnim czasie znacznie ułatwia szukanie 
nowych informacji, jak i ‘podglądanie’ roz-
grywek innych, przez choćby takie platformy 
jak You Tube. 
       

Julia Andrzejczak, kl. 3bTI
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SKRZYPCE 

Według mitologii wynalazcą instru-
mentów smyczkowych był Merkury,  
a skrzypiec – Orfeusz. Safona wymyśliła 
smyczek naciągnięty włosami konia.In-
strumenty strunowe lub coś przypomi-
nającego łuk skrzypiec pojawiły się do-
piero w X wieku. Wcześniej tego rodzaju 
instrumenty muzyczne, takie jak lira, 
były grane przez szarpanie strun. Instru-
menty smyczkowe pojawiły się później 
w Imperium Chińskim, Bizancjum i na 
terytoriach arabsko-muzułmańskich.Te 
instrumenty były grane przy pomocy 
łuku wykonanego z włosia końskiego. 
Rebab jest często uważany za jednego  
z najstarszych przodków skrzypiec. Był 
to pierwszy instru-
ment smyczkowy 
w świecie arab-
sko-muzułmań-
skim, który dotarł 
do Europy przez 
Hiszpanię. Pierw-
sze udokumento-
wane czterostru-
nowe skrzypce skonstruował w roku 
1555 Andrea Amati. Poprzednie instru-
menty miały trzy struny i nazywane były 
violetta. Skrzypce natychmiast zdobyły 
popularność, zarówno wśród ulicznych 
grajków, jak i pośród osób wysoko uro-
dzonych.

FLET POPRZECZNY 

Flet poprzeczny jest to instrument dęty, 
drewniany.Flet poprzeczny to jeden  
z najstarszych instrumentów na Świecie. 
Powstał około trzech tysięcy lat temu 
(pierwszy flet poprzeczny znaleziono 
w Chinach – datuje się go na 433 rok 
p.n. e.). Początkowo był wykonywany  
z bambusa,trzciny, kości lub drewna, tam 
gdzie było to możliwe, z kości słoniowej, 
porcelany i kryształu. Pierwsze flety miały 
siedem otworów, potem przybyła im jed-
na klapka, a z czasem trzy, cztery i w koń-
cu siedem klapek. Flet poprzeczny czę-
sto towarzyszył na wojnach ale również  

i na dworach 
królewskich. 
Był instru-
m e n t e m 
bardzo po-
p u l a r ny m . 
Często moż-
na go spotkać na rycinach i dawnych 
obrazach. Z XIV wieku pochodzą pierw-
sze pieśni, które wykonywane były przy 
akompaniamencie przyrządu. W 1847 
roku Theobald skonstruował pierwszy 
flet poprzeczny z metalu. Stopniowo za-
przestano produkcji fletów drewnianych 
na rzecz metalowych.

HARFA

Harfa była znana już w Azji Mniejszej 
około 5000 lat temu. Znana była również 
w kulturze w starożytnej Mezopotamii . 
Mówi się, że biblijny król Dawid śpiewał 
psalmy akompaniując sobie na harfie 
kinnor, która w rzeczywistości jednak 
nazywana jest harfą błędnie, będąc od-
mianą liry. Instrumenty przypominające 
harfę znaleźć można w wielu kulturach.
Współczesną popularność instrument 
ten zawdzięcza królowej Francji – Marii 
Antoninie Austriaczce, która była uta-
lentowaną harfistką. Dzięki modzie, jaka 
zapanowała na harfę w okresie schył-
ku monarchii francuskiej, instrument 

ten rozwinął 
się technicznie  
i stał się bardziej 
interesujący dla 
kompozytorów, 
którzy dotych-
czas rzadko 
k omp on ow a l i 
utwory harfowe 
ze względu na 
niepraktyczność 
i n s t r u m e n t u . 
Harfa jest instru-
mentem naro-
dowym w Peru, 

Irlandii i Paragwaju. Harfa jest również 
spotykana jako instrument koncertowy.

Otylia Holeksa-Gesing, kl. 2op
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 Aby dowiedzieć się, jak działa na nas telefon 
komórkowy, trzeba poruszyć temat tzw. układu na-
grody u człowieka, który działa tak samo, jak setki ty-
sięcy lat temu. Jeśli jesteśmy wystawieni na pozytyw-
ny bodziec, na przykład dźwięk powiadomienia lub 
widok naszej ulubionej przekąski, nasz mózg zaczy-
na produkować dopaminę – jest ona odpowiedzialna 
za zmotywowanie do wykonania określonego dzia-
łania, czyli sprawdzenia komórki lub zjedzenia sma-
kołyka. Dopamina sprawia, że odczuwamy silną chęć 
sięgnięcia po telefon i wręcz odruchowo sprawdzamy 
powiadomienie. Układ nagrody jest ściśle związany 
z przetrwaniem (zjedzenie posiłku lub w przypadku 
mediów, kontakty towarzyskie z innymi ludźmi).  
W naszych mózgach istnieje zasada „im więcej wie-
my o otoczeniu, tym większe są szanse przetrwania”. 
Social media trafiają więc w nasze instynktowne za-
chowania, z których współczesny człowiek nawet 
nie zdaje sobie sprawy. Są to instynkty, które nie-
gdyś służyły nam w celu ratowania naszego życia, 
natomiast teraz życie jest bezpieczne, 
a mimo to większość odruchów i na-
wyków  pozostała. Układ nagrody to 
nie wyjątek, człowiek jest zaprogra-
mowany przez matkę naturę tak, aby 
utrzymywać kontakty z ludźmi. 

 Według badań, przeciętna 
osoba jest w stanie utrzymywać ja-
kiekolwiek kontakty, które można 
nazwać „relacjami”, z maksymalnie 
150 osobami. Ma to również swoje 
podłoże w historii; ludzie bowiem 
łączyli się w grupy i stada nie przekraczające więcej 
niż 150 osób. Jak to się ma do naszych setek znajo-
mych na wielu portalach internetowych? Kolokwial-
nie mówiąc, nijak. Najczęściej są to ludzie, z którymi 
nie mamy stałego kontaktu lub przypomina nam się  
o nich wtedy, kiedy coś opublikują lub kiedy Face-
book nam wyśle powiadomienie o ich urodzinach. 
Naturalną  potrzebą każdego z nas jest, aby mieć 
kontakty z innymi ludźmi, jednak przez media spo-

łecznościowe, te relacje są czasem… sztuczne, właśnie 
z powodu zbyt wielu znajomych. Co gorsza, można 
też zaobserwować zjawisko polegające na prześciga-
niu się w posiadaniu znajomych. Tutaj główną rolę 
odgrywa też nasza potrzeba do „awansu”. Dawniej 
człowiek starał się awansować i być najsilniejszym 
w stadzie, co dawało mu wiele korzyści i zwiększało 
szanse na przetrwanie. Jak można zauważyć, wszyst-

ko sprowadza się do mechanizmu przetrwania; tak 
jak kiedyś człowiek próbował przetrwać i przeżyć, 
tak samo dzisiaj też próbujemy „przetrwać”, jednak 
warunki życia się zmieniły. I właśnie w te wszystkie 
podświadome instynkty uderzają media społeczno-
ściowe. Kontrolują one nas od czasu sięgnięcia po 
telefon z powodu powiadomienia, a następnie przy-
trzymują nas w swoim świecie, w którym czujemy 
się „bezpiecznie”. Poczucie bezpieczeństwa bierze 
się z wyświetlania nam artykułów czy postów zgod-
nych z naszymi poglądami i zainteresowaniami. Bu-
duje to wokół nas bańkę, przez którą wydaje nam 
się, że wszyscy ludzie myślą tak jak my. Prawda jest 
natomiast taka, że każdemu  
z nas wyświetlą 

się inne materiały, któ- re uderzają 
trafnie w nasze racje i pasje. Poczucie 
bezpieczeństwa wy- nika również  
z samej zasady działa- nia social me-
dia. Możemy wstawić nasze zdjęcie 
lub post, czekać na mnó- stwo reakcji (na 
Instagramie można zareagować tylko serduszkiem, 
co znacznie ogranicza wyrażanie prawdziwej myśli), 
natomiast „niewygodne” komentarze pod naszymi 
postami możemy łatwo i szybko usunąć. Nie mam na 
myśli oczywiście, aby wspierać wulgarne i niestosow-
ne komentarze, natomiast każdy użytkownik może 
usunąć komentarze pod swoim postem, jeśli tylko te 
komentarze mu się nie podobają. Takie możliwości 
oraz taki system działania tych stron stwarza, jak już 
wcześniej wspomniałem, „bańkę bezpieczeństwa”. 
Dlatego tak chętnie wracamy do social mediów, po-
nieważ czujemy się tam dobrze. Niejednokrotnie 
mówi się też o panującej obecnie „epidemii narcy-
zmu”, spowodowanej przez zbyt wysoką samooce-
nę oraz wręcz egoizm, jaki zaszczepiają w nas media 

społecznościowe. Istnieje jeszcze wiele innych metod 
na przyciąganie naszej uwagi oraz na przytrzymanie 
nas jak najdłużej w Internecie, których pracownicy 
takich korporacji jak Facebook czy Google uczą się na 
najlepszych uniwersytetach psychologicznych i mar-
ketingowych.

 Wiemy już, co sprawia, że sięgamy po telefon 
oraz z jakich ludzkich instynktów korzystają social 
media. Jednak dlaczego jesteśmy w stanie spędzić 
mnóstwo czasu, przeglądając główne strony w me-
diach społecznościowych? Jest to sprawa wszystkich 
drobnych, aczkolwiek skutecznych trików psycholo-
gicznych, z których korzystają twórcy tych aplikacji. 
Korporacje odpowiedzialne za media społecznościo-
we na nas zarabiają, wyświetlając nam reklamy, więc 
projektują aplikacje i strony w taki sposób, żeby przy-

trzymać ze sobą użytkownika 
jak naj-

dłużej. Serwisy 
społecznościowe ry-

walizują ze sobą o uwagę 
użytkowników, a później sprzedają 
ją reklamodawcom.

 W social mediach czujemy się dobrze; wy-
świetlają nam się artykuły i reklamy zgodne z naszymi 
zainteresowaniami, do których jest używana sztucz-
na inteligencja. To właśnie ona jest odpowiedzialna 
za to, co i w jakiej kolejności wyświetla się na naszej 
tablicy. Są to dane zbierane o nas w każdym momen-
cie i składa się na to wiele zmiennych. Monitorowa-
niu podlega choćby to, które zdjęcie przykuło naszą 
uwagę oraz jak długo na nie patrzymy. Oczywiście 
to tylko przykład, ponieważ śledzona jest praktycz-
nie nasza cała aktywność w sieci, na podstawie któ-
rej sztuczna inteligencja jest w stanie wyświetlić nam 
odpowiednie posty, które nas zainteresują, a także 
spersonalizowane reklamy, które bardzo dobrze zna-
my. Właśnie ta dokładność w wyświetlaniu reklam 

specjalnie pod nasze zainteresowania to najważniej-
szy trzon, na którym zarabia Facebook, YouTube lub 
jakiekolwiek inne social media. Nie jest bowiem przy-
padkiem to, że kiedy planujemy wakacje, to pokazu-
ją nam się reklamy biura podróży. Są to informacje, 
zasilające systemy, które tworzą prognozy na temat 
naszych zachowań. Prognoza jest tutaj słowem klu-
czowym. Sztuczna inteligencja, na podstawie naszej 
aktywności nie tylko na danej platformie, ale też bar-
dzo często poza nią, jest w stanie przewidzieć nasze 
zachowanie. Na podstawie obejrzanych filmów oraz 
reakcji, które pod nimi zostawiamy, algorytm określa 
również jaką mamy osobowość, aby wyświetlać nam 
bardziej dopasowane materiały. 

 Byli pracownicy wielkich marek, takich jak 
Facebook, Instagram, Twitter czy Google wypowia-
dają się publicznie na temat współczesnych platform 
społecznościowych. Kiedy zaczynali tam pracować, 
wiele lat temu, zupełnie inne cele przyświecały two-
rzeniu i rozwijaniu mediów społecznościowych. 
Mają oni najlepszy pogląd na to, jak przez te lata 
zmienił się Internet oraz do czego zmierza ludzkość. 
W filmie pt. „Dylemat społeczny”, który można obej-

rzeć na Netflixie, bardzo dobrze 
i ciekawie ukazane są dzisiejsze 
problemy, a wywiady z byłymi 
pracownikami utwierdzają nas 
w przekonaniu, żeby korzystać 
z tych platform z głową. Nie ma 
bowiem nic złego w korzysta-
niu z Facebooka, aby podzielić 
się swoją pasją czy znaleźć gru-
pę ludzi z podobnymi zainte-
resowaniami. Nie ma nic złego  
w korzystaniu z YouTube, aby 
znaleźć jakieś ciekawe informa-

cje, film lub dokument. Jednak oglądanie i czy-
tanie materiałów, które nie mają dla nas żadnego 
korzystnego znaczenia, robimy to „z nudów”, 
mija się z celem, a zasila to portfele przedsię-

biorców kolejnymi milionami, ponieważ im dłużej 
korzystamy z Internetu, tym więcej informacji jest  
o nas zbierane i tym dokładniejsze są wyświetlane 
nam reklamy, w które być może klikniemy. Należy 
zastanowić się nad tym, co przeglądamy w social me-
diach i czy ma to jakikolwiek wpływ na nasze przy-
szłe życie.

Dawid Sznapka, kl.  4aTI

Źródła statystyk: Emarketer, Pew Research Center
Pozostałe źródła: książka „Wyloguj swój mózg” 

autorstwa Andersa Hansen’a,  
film „Dylemat społeczny” dostępny na Netflixie.

„Jeśli nie płacisz za produkt,  
sam nim jesteś” „Problem jest, jednak nie każdy po-

trafi lub nie każdy chce go dostrzec.”

SOCIAL MEDIA c. d.
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Today is going to be  
a good day...

„Dear Evan Hansen”

Przyszło nam żyć w ,,obłąkanych” czasach,  
w których większą  część  naszego czasu je-
steśmy zmuszeni spędzać w domach. Jestem 
pewna, że każdy z nas w tym okresie stara się 
znaleźć coś, co odciągnie go od monotonii ta-
kiego życia. Niektórzy postanowili poświęcić 
ten czas na naukę nowego języka, zaczęli eks-
perymentować ze swoim wyglądem lub rozwi-
jają swoje obecne pasje. W moim przypadku 
taką “odskocznią” od tej ponurej rzeczywisto-
ści stały się musi-
cale. Musical to, 
pewnego rodzaju, 
forma teatralna łą-
cząca muzykę, ta-
niec oraz ciekawą 
fabułę. 
 Musicalem, 
który wprowadził 
mnie w ten wspa-
niały, pełen emocji 
świat, a do tego 
niezwykle poru-
szył był “Dear Evan Hansen” w reżyserii Benja 
Paska i Justina Paula, zrealizowany na pod-
stawie książki o tym samym tytule autorstwa 
Stevena Levensona. Spektakl ten cieszy się 
ogromną popularnością głównie za oceanem, 
ale uważam, że zasługuje na większą rozpo-
znawalność również w Polsce, ponieważ jest to 

mądra opowieść, mogąca zainteresować nie-
jednego dorosłego. Opowiada historię nasto-
letniego Evana, chłopaka naznaczonego silnym 
lękiem społecznym, który utrudnia mu kontak-
ty z innymi ludźmi , a zwłaszcza uniemożliwia 
zawieranie przyjaźni. Chłopak, przeżył również 
śmierć jednego z kolegów, Connora , ale wyko-
rzystał ja do konfabulacji, wymyślił kłamstwo, 
które zbliżało go do rodziny zmarłego, ale rów-
nież stało się powodem nagromadzających się 
w jego życiu problemów.
 Moim zdaniem, jedną z mocniejszych 
stron musicalu, dzięki czemu  osiągnął on  tak 
dużą sławę i rozpoznawalność jest oczywiście 
muzyka i tekst napisany oraz skomponowany 
przez wspomnianych wyżej twórców. Wpaso-
wuje się świetnie w fabułę, a także charakter 
bohaterów, jest w stanie idealnie pokazać ich 
przemyślenia  i uczucia. 
 Kolejnym, bardzo istotnym elementem, 
są wspomniani wcześniej bohaterowie. Nie są 
to tylko wyidealizowane persony mające na 
celu imitację autentycznego człowieka. Żadna 

z przedstawio-
nych w musicalu 
postaci nie jest 
idealna, wszyscy 
posiadają wie-
le wad, których 
autor książki, 
a także reżyse-
rzy nie boją się 
pokazać. Dzięki 
temu nabierają 
oni więcejau-
t e n t y c zno ś c i . 

Są przedstawieni jako zwykli nastolatkowie, 
pogubieni, pełni strachu, oraz niepewności.  
W związku z tym łatwiej jest nam utożsamić 
się z nimi i wczuć się w to, co przeżywają oraz 
zrozumieć ich postępowanie .
  Jednym z ważniejszych elementów jest 
fabuła, która porusza wiele istotnych i bar-

źródło: https://www.hollywoodreporter.com/

dzo aktualnych w tych czasach problemów. 
W charakterze każdego z bohaterów możemy 
zauważyć emocjonalne ich przedstawienie. 
Choćby główny bo-
hater, Evan, o którym 
od pierwszej sceny 
dowiadujemy się, 
że posiada silny lęk 
społeczny. Chłopak 
, by poradzić sobie  
z problemami musi 
korzystać z wizyt  
u terapeuty. Poruszo-
ny jest również temat 
nałogów, głownie 
narkotyków oraz czę-
sty, może nawet powszechny obecnie, problem 
depresji. Te zmory dotykają  wspomnianego 
wcześniej kolegę ze szkoły -Connora, które-
go właśnie to doprowadza do samobójstwa. 
Musical nienachalnie, ale ciekawie pokazuje 
jak trudne jest radzenie sobie z problemami, 
jaki maja one  wpływ na najbliższych, a także 
jakie mogą być skutki depresji czy stosowa-
nia używek. Takie przedstawienie i omówienie 
problemów często pomaga nam poradzić sobie  
z naszymi utrapieniami lub zmusza  do refleksji 
na wiele tematów, o których prawdopodobnie 
nie zastanawiamy się w życiu codziennym. 
 Ostatnim elementem, o którym chciała-
bym wspomnieć są drobne szczegóły, które we-
dług mnie, świetnie wpasowują się do musicalu 
i zawsze nadają dodatkowego charakteru każ-
demu utworowi. Jednym z takich elementów, 
który udało mi się zauważyć podczas oglądania 
jest ubiór głównego bohatera. Jest to jedna  
z kwestii, która dodaje naprawdę wiele do cało-
kształtu. Evan od początku nosił swoją, można 
powiedzieć ikoniczną już, koszulę w paski, ale 
po śmierci swojego kolegi im bardziej zagłębia 
się w swoje kłamstwo zaczyna się upodabniać 
do zmarłego. Możemy zauważyć, że główny 
bohater, tak samo jak Connor jest coraz bar-

dziej przytłoczony ilością problemów, przez co 
w końcu również u niego możemy zauważyć 
objawy depresji. Chłopak nawet zmienia wte-

dy swój ubiór  
i zaczy-
na chodzić  
w czar-
nej bluzie 
jak kolega,  
z którym się 
u t o ż sam ia . 
W drugim 
akcie główny 
bohater już 
w ogóle nie 
przypomina 

siebie z początku musicalu, co uważam za bar-
dzo dobrze przemyślany, symboliczny szczegół 
wnoszący istotne znaczenie do całości przed-
stawienia.
 Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób 
uważa, iż musical to prosta, nieciekawa forma 
widowiskowa. Jednak “Dear Evan Hansen” jest 
jedną z wyjątkowych i może nawet obowiązko-
wych pozycji, w której każdy z nas jest w sta-
nie znaleźć coś dla siebie. Uważam, że warto 
się zaznajomić z nim, choćby dla samej muzyki 
i utworów, które ja jestem w stanie słuchać 
całymi dniami i nigdy mi się one nie nudzą. 
Wspomniana muzyka jaki i sam musical poru-
sza wiele ważnych problemów. Moim zdaniem, 
może on zmusić nas do przemyślenia istotnych 
spraw, co może wpłynąć na to,  jak patrzymy 
na świat i innych ludzi. Z całą pewnością je-
stem w stanie polecić ten musical wszystkim, 
ale w szczególności osobom młodym, które 
wciąż poznają świat oraz odkrywają siebie.
 
Sincerely, Me...

Klaudia Wiśniewska, kl. 2sjp

15

źródło: https://www.hollywoodreporter.com/
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JAK UTRZYMAĆ FORMĘ  
W DOBIE KORONAWIRUSA

Od ponad roku mierzymy się z ciężką dla wszystkich sytuacją, jaką jest pandemia ko-
ronawirusa. Zamknięto wszystkie obiekty sportowe, zaleca się unikania dużych zbioro-
wisk ludzi i pozostawania we własnych domach i mieszkaniach. Nie ma gdzie trenować 

i w związku z tym, wiele osób obawia się, że wcześniej wypracowane na siłowniach 
efekty zanikną. A więc co robić, by zachować dobrą formę i motywację?  

ĆWICZYĆ WE WŁASNYM DOMU!

Treningi w dobie  
pandemii

Aktywność fizyczna jest szcze-
gólnie ważna teraz, gdy sie-
dzimy po kilka godzin przed 
ekranami komputerów i prze-
ważnie jedyne spacery jakie 
wykonujemy, to te po wła-
snych mieszkaniach. WHO za-
leca dzieciom 
min. 60 minut aktywności fi-
zycznej dziennie, 
a dorosłym od 150 do 300 mi-
nut tygodniowo. 

Pamiętajmy przede wszystkim 
o wprowadzeniu w nasze 
dzienne harmonogramy odro-
biny aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu, oczywi-
ście, jeśli mamy taką możli-
wość. Zawsze warto też poczy-
tać trochę na temat treningów 
i zdrowej diety.

Co jest potrzebne?

Tak naprawdę, do przeprowa-
dzenia porządnego treningu 
potrzebne nam jest tylko tro-
chę miejsca, chęci i ciężar wła-
snego ciała. 
Podczas domowego treningu 
na pewno bardzo przydatna 
jest mata, w którą warto się 
zaopatrzyć, a ciekawym i da-
jącym wiele możliwości ćwi-
czeń urozmaiceniem mogą być 
hantle, gumy czy taśmy.

Podstawowe zasady  
w każdym treningu

1. Wykonywanie ćwiczeń w se-
riach. Jest to istotne, aby sku-
tecznie zmęczyć mięśnie danej 
partii. Seria to ciąg nieprze-
rwanych powtórzeń danych 
ćwiczeń, po których następuje 
przerwa na odpoczynek. Naj-
częściej wykonuje się 3-5 serie 

ćwiczeń na daną partię ciała, 
a przerwy powinny wynosić od 
1 do nawet 2-3 minut.
2. Izolacja mięśniowa.
Chodzi tutaj o opanowanie 
takiej techniki wykonywania 
danego ćwiczenia, które wyłą-
cza możliwość udziału dodat-
kowych i niepożądanych partii 
mięśni.

3. Dezorientacja mięśniowa.
Każdy, nawet najlepszy tre-
ning, po pewnym czasie wyma-
ga wprowadzenia urozmaiceń, 
które zapobiegają przyzwycza-
jeniu się organizmu do kon-
kretnych ruchów 
i obciążenia. Takie zmiany po-
winny obejmować rozkład ćwi-
czeń, długość odpoczynku czy 
obciążenie.

Jakie typy ćwiczeń się 
sprawdzą? 

Cardio.

To nie tylko trening wytrzy-
małościowy, ale także istot-
ny element życia codziennego 
- poprawia wydolność serca, 
wzmacnia układ krążenia, 
zwiększa przemianę tlenową  
w organizmie, poprawia jego 
wydolność i pomaga w spala-
niu tkanki tłuszczowej. W nor-
malnych warunkach, kiedy nie 
było jeszcze pandemii, więk-
szość z nas codziennie mu-
siała dojść do i z szkoły. Teraz 
niestety takiej możliwości nie 
mamy, więc trening interwało-
wy, chociaż krótki, bardzo do-
brze zapewnić sobie w domu. 
Osobiście, najbardziej lubię 
takie treningi w formie „Dance 
workouts”, czyli cardio, jako 
taniec. Na platformie YouTu-
be znajdziecie wiele filmików  
o tej tematyce i na pewno każ-
dy znajdzie co dla siebie. Jest 
to naprawdę świetna opcja, bo 
chyba każdy z nas lubi czasem 
potańczyć do ulubionej muzy-
ki, w szczególności gdy przy 
okazji możemy spalić parę ka-
lorii ;).

Odcinek „core”
W dobie pandemii bardzo do-
brze sprawdzą się ćwiczenia 
wzmacniające odcinek „core”, 
czyli mięsnie bioder, lędźwi 
i brzucha odpowiedzialne za 
stabilizację kręgosłupa i utrzy-
manie prawidłowej postawy. 
Warto więc 
w szczególności pracować nad 
tymi mięśniami, bo są one za-
niedbywane przez nasz siedzą-
cy tryb życia.

Ćwiczenia mobilizacyjne
Trening mobilizacyjny polega 
na zwiększaniu ruchomości 
stawów, przywracaniu prawi-
dłowego ślizgu tkanek, rozcią-
ganiu zbytnio napiętych mię-
śni, ścięgien i powięzi. Ma to 
ogromny wpływ na technikę 
wykonywanych ćwiczeń, roz-
wijanie zdolności ruchowych 
czy uelastycznienie oraz rege-
nerację mięśni i stawów. Dla-

tego warto wykonywać takie 
ćwiczenia w ramach rozgrzew-
ki.

Rozciąganie, czyli „stretching”
Jest ono bardzo korzystne, 
ponieważ znosi podwyższone 
napięcie mięśniowe i wpływa 
na przyrost objętości mięśni, 
co zwiększa elastyczność i za-
kres ruchowości stawów. Roz-
ciąganie zapobiega urazom, 
poprawia krążenie i pomaga 
w utrzymaniu prawidłowej po-
stawy ciała. Oprócz korzyści 
fizycznych, „stretching” działa 
także rozluźniająco i odstreso-
wująco.

 Pamiętajmy, że każda 
forma aktywności fizycznej  
(w szczególności na zewnątrz) 
ma bardzo pozytywne oddzia-
ływanie nie tylko na nasze 
ciało, ale także na naszą psy-
chikę – zdecydowanie relak-
suje i dodaje energii, więc jest 
wskazana jak najbardziej dla 
wszystkich.

Parę treningowych faktów

Masę mięśniową można bu-
dować na niskich ciężarach 
(ciężar własnego ciała), jeśli 
serie wykonywane są blisko 
upadku mięśniowego, czyli 
„na maksa”. Biorąc pod uwagę 
fakt, że podczas treningu do-
mowego często nie mamy żad-
nego ciężaru zewnętrznego lub 
jest on niewielki, to powtórzeń 
danych ćwiczeń powinno być 
dużo. Pamiętajmy jednak, że 
przerwy pomiędzy seriami po-
winny być dosyć długie – krót-
kie pauzy uniemożliwiają nam 
regenerację i niepotrzebnie 
zmniejszają objętość treningu. 
Minimalna długość odpoczyn-
ku pomiędzy seriami powin-
na wynosić ponad 1 minutę,  
a jeszcze bardziej korzystne są 
przerwy 2-3 minutowe. 

Treningi domowe 

Optymalnym rozwiązaniem 
dla domowych treningów 
mogą być 1-2 serie rozgrzew-
kowe (na przykład ćwiczenia 
mobilizacyjne) po kilka powtó-
rzeń, a potem 3-4 serie każ-
dego ćwiczenia po kilkanaście 
powtórzeń. 

Przykładowymi i wywołujący-
mi zadowalające efekty ćwi-
czeniami mogą być: klasyczne 
brzuszki (oraz ich różne waria-
cje), deska, przysiady, pajacy-
ki, skipy w miejscu (świetnie 
sprawdzą się skip A i C), pomp-
ki, skłony z leżenia, rowerek, 
przeskoki, wykroki w przód  
i w tył, czy padnij-powstań. 
Takie treningi warto wykony-
wać 2-3 razy w tygodniu, a po 
każdym z nich warto poświę-
cić 10-15 min na ćwiczenia 
rozciągające i regenerację, co 
jeszcze bardziej pomoże nam 
zobaczyć upragnione efekty.

Jeśli nie chcemy lub nie 
mamy na tyle wiedzy, aby sa-
modzielnie ułożyć sobie plan 
treningowy, warto skorzystać 
z szerokiego zasobu filmów  
z ćwiczeniami, jakie znajdzie-
my na portalu YouTube.

Najczęściej popełniane 
błędy

1. Brak rozgrzewki.
Rozgrzewka jest niesamowicie 
ważną częścią treningu, bez 
względu na nasz poziom za-
awansowania. Przygotowuje 
ona bowiem mięśnie i ścięgna 
do dalszego wysiłku poprzez 
poprawę ich ukrwienia, co 
zdecydowanie zapobiega uzy-
skaniu kontuzji podczas tre-
ningu.

2. Nieprawidłowa technika 
ćwiczeń.
Jeśli zaczynamy swoją przygo-
dę z treningami, to na począt-
ku warto zwrócić uwagę nie na 
ilość powtórzeń czy na inten-
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sywność ćwiczeń, ale przede 
wszystkim na poprawność wy-
konywania ruchu na każdym 
ich etapie i na prawidłową po-
zycję naszego ciała.

3.Powtórzenia wymuszone.
To zaawansowana technika 
zwiększania objętości trenin-
gu siłowego. Polega na wy-
konywaniu dodatkowych ru-
chów przy czyjejś pomocy, 
kiedy już nie jesteśmy tego  
w stanie sami zrobić. Pomaga 
to dojść do załamania mię-
śniowego, co pomaga w budo-
wie masy mięśniowej. Jednak 
wiele osób uważa, że wymu-
szone powtórzenia zbytnio 
stresują mięśnie i centralny 
układ nerwowy, co prowadzi 
do przetrenowania. Dlatego 
osoby początkujące powinny 
tego unikać, aby nie zaszko-
dzić technice wykonywanych 
przez siebie ćwiczeń.

Przestrzeganie tych podstawo-
wych zasad i unikanie błędów 
podczas ćwiczeń gwarantuje 
nam zadawalające efekty i sa-
tysfakcję z naszej pracy.

Bilans energetyczny – na 
jakim powinien być po-

ziomie?

Podczas kwarantanny warto 
trzymać bilans energetyczny 
„na zero”, czyli jeść zgodnie 
z zapotrzebowaniem. Pamię-
tajmy jednak, że mniejsza 
ilość ruchu, która teraz nam 
towarzyszy, to także mniejsze 
zużycie energii 
i mniejsze zapotrzebo-
wanie kaloryczne (ok. 

300-500 kcal mniej niż zwy-
kle). Dlatego, jeśli dokład-
nie liczymy kalorie w swojej 
diecie, to warto taką korektę 
wprowadzić.

Dieta – podstawowy ele-
ment codziennego życia

Istnieje wiele alternatyw ży-
wieniowych dla niezdrowych 
przekąsek typu chipsy czy sło-
dycze. Świetnie sprawdzą się 
domowej roboty chipsy z cie-
cierzycy, marchewki czy inne 
warzywa „do pochrupania”. 
Można sięgnąć także po róż-
ne nasiona, jak np. słonecz-
nik lub pestki dyni. Owoce  
o niskiej ilości węglowodanów, 
takie jak maliny, borówki czy 
truskawki, również sprawdzą 
się świetnie w formie przeką-
ski. 
Należy jednak uważać na takie 
produkty, jak masło orzecho-
we, orzechy i gorzka czekola-
da. Mają one wiele zalet, ale 
niestety są bardzo kaloryczne 
i uzależniające. Pamiętaj-
my także przede wszystkim  
o odpowiednim nawodnie-
niu – średnie dzienne za-
potrzebowanie naszego 
organizmu na wodę wy-
nosi od 1,5 do 2 l wody.
Warto zaznaczyć, że 
zdrowa dieta i aktyw-
ność fizyczna to 
podstawa za-
chowa -
nia 

formy i dobrego zdrowia.

To, co najważniejsze

Ale przede wszystkim pamię-
tajmy o tym, aby wychodząc 
na dwór – czy to na spacer, 
czy aby np. pobiegać – unikać 
zatłoczonych miejsc, zacho-
wywać odpowiednie odległości 
i przestrzegać wszystkich za-
sad podanych przez specjali-
stów. 
Kierujmy się zasadą DDM (dy-
stans, dezynfekcja, maseczka) 
i pamiętajmy, że w ten sposób 
chronimy nie tylko siebie, ale 
również innych!

 
Anna Bebek , kl. 2sjp

czymże jest człowiek
jak nie istotą
a bycie istotą, co to

istota jest wszako,
różna od kmiota,
zwykłego pomiota

istotą jest myśleć,
i krzyczeć swe myśli
w stek słów, a je w zdania

i myślę, więc jestem,
a myśli te podłe,
tak podłe, pod moim godłem

karteski mnie koncept dopada,
i z kolejnym krzykiem pierś 
moja opada,
by wznieść się

nie gnieść się,
pod młotem tyrana,
gdy rana jest jeszcze otwarta

niezdarta, jest wola,
istoty co woła,
myśli swe osadza na postępu 
koła,

i prze,
na wskroś wszelkim niezgodno-
ściom
istota prowadzona miłością,

bo czymże jest człowiek
jak nie istotą
która próbuje być sobą

Marek

Homo sum
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Przez kilka dni wszyscy mogliśmy 
brać udział w festiwalu kultu-

ry, przeżywać magię teatru, oglą-
dać wiele naprawdę interesujących 
spektakli. Tragicznych i komedio-
wych, współczesnych i kostiumo-
wych. Niezawodne panie z bibliote-
ki jak zwykle przypomniały nam to 
wydarzenie na stronach szkoły. Nie 
jestem jednak pewien, czy w cza-
sach Netflixa i niesezonowej mody 
na sezony, zbyt wielu z nas sko-
rzystało z tej kulturowej propozy-
cji. Jedną z fundamentalnych cech 
teatru jest katharsis. Pojęcie, które 
trudno przetłumaczyć ze starożyt-
nej greki, ale które oznacza mniej 
więcej „oczyszczenie duchowe”. Aby 
się ono dokonało powinno być po-
przedzone duchowym przeżyciem, 
uczestnictwem w misterium, emo-
cjonalnym zaangażowaniem w hi-
storię bohatera, zakończoną jakimś 
przesłaniem. Zamiast tego wybiera-
my niekończące się story, których 
podstawową zaletą jest brak pointy. 
Cieszymy się, że wciągają i nie py-
tamy już w co. Nie chcę się tu by-
najmniej rozwodzić nad wyższością 
teatru nad filmem, bądź odwrotnie. 
Równie dobrze mógłbym się za-
stanawiać nad wyższością Bożego 
Narodzenia nad świętami Wielkiej 
Nocy. Rzecz nie do rozstrzygnięcia. 

Wspomniałem o teatrze zain-
spirowany festiwalem, ale 

także… naszymi lekcjami online. 
To dopiero prawdziwy, żywy te-
atr współczesny, choć z niektóry-
mi rekwizytami – trzeba przyznać 
– nieco już przestarzałymi: maski, 
suflerzy, wyuczone role. Zastanawia 
mnie dlaczego tak wiele osób ukry-

wa na lekcjach swoją tożsamość, 
pod imieniem i nazwiskiem zamiast 
zdjęcia pojawiają się wizerunki ja-
kiś stworów, postaci z bajek lub ze 
świata pop kultury. Jakbyśmy wsty-
dzili się swojej twarzy, jakbyśmy bali 
się być sobą. Mało kto ma włączoną 
kamerkę, coraz częściej „nie działa” 
mikrofon. Jeśli lekcję nazwać spek-
taklem – nie jesteśmy jej uczestni-
kami, nie jesteśmy nawet widzami, 
bo bycie widownią też wymaga 
świadomej obecności, choćby mi-
nimalnego zaangażowania. Na róż-
nych portalach społecznościowych 
wstawiamy swoje zdjęcia profilowe 
a potem setki innych przekonani, że 
świat powinien i zapewne chce wie-
dzieć o nas jak najwięcej. Ilu z nas 
się zastanawia, co my powinniśmy  
i co chcemy wiedzieć o tym świe-
cie? 

Nie potrafimy zainteresować się 
Napoleonem, który zmienił hi-

storię świata. Nie potrafimy zain-
teresować się Kolumbem, który ten 
świat odkrył. Nie potrafimy zainte-
resować się Talesem, który ten świat 
policzył. Nie interesuje nas Dosto-
jewski, który próbował go zrozu-
mieć. Nie potrafimy zainteresować 
się Szekspirem, który ten świat opi-
sał. Nie chcemy wiedzieć co to jest 
DNA, czym był PRL, kto powie-
dział, że E=mc2.  Za to chcemy, by 
wszyscy zainteresowali się tym, że 
mamy nowe buty. To jest wydarze-
nie, wobec którego bledną donie-
sienia z Perseverance’a czy choćby  
z laboratoriów medycznych…

Może właśnie dlatego, dlatego że 
nie chcemy być sobą tylko swo-

imi butami, nie włączamy kamer, 

nie wstawiamy na szkolnym profilu 
swojego zdjęcia, nie chcemy uczest-
niczyć w lekcji. Albo nie myślimy  
o konsekwencjach, albo wydaje 
nam się, że w razie czego wszystko 
powie nam Wikipedia. A na stu-
dia przyjmą nas nawet bez matury.  
W takich butach – wiadomo. 

Tragedia – znowu z greki – ozna-
cza pieśń kozła. I nam potrzeb-

ny jest kozioł ofiarny. Może nim być 
reżyser wymagający od publiczno-
ści zrozumienia trudnej sztuki, któ-
rej - oczywiście - nie potrafi nam 
dobrze opowiedzieć, mogą nim też 
być nasze ulubione kłopoty tech-
niczne. Każda sztuka jest rodzajem 
kłamstwa, ale nie każde kłamstwo 
jest sztuką. A samooszukiwanie 
się jest – jakby powiedział niejaki 
Erazm – „pochwałą głupoty”. Nie 
chciałbym, żeby „Prorok Nieco-
dzienny” stał się złym prorokiem, 
ale jeśli ta pandemia potrwa jesz-
cze trochę, a my wszyscy nie prze-
staniemy się ukrywać za cudzymi 
ikonkami – stracimy nie tylko cie-
kawość siebie i świata, ale i poczu-
cie własnej tożsamości. 

Zbliżająca się Wielkanoc jest świę-
tem Zmartwychwstania. W imie-

niu całej redakcji życzę więc nam 
wszystkim dużo zdrowia, spokoju, 
pogody ducha, i takiego osobistego 
zmartwychwstania, przekonania, 
że warto w końcu zdjąć koturny, 
odłożyć maski i być z sobą – sobą. 
I żebyśmy Dni Teatru przeżywali  
w teatrze. Jak za starych dobrych 
czasów. Wszystkiego Dobrego.

Dni Teatru 

Janusz Pawlak przedstawia...

Felieton Niecodzienny
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