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Jako odmianę od dekadenckiej pluchy za oknem i gwiazdkowego szału
proponujemy, abyście razem z nami zasiedli do stołu; w menu - 12 potraw na twardo. 

Jako przystawkę polecamy przegląd premier filmowych początku nadchodzącego
roku przygotowany przez Różę. Kulturalnie i ze smakiem. Przegryźć ten temat
będzie można znanymi wszystkim potrawami, ale w nieco innym niż zwykle
wydaniu. Aby wejść na wyższy poziom zajrzyjcie do artykułu Łukasza;
zaawansowane wyszukiwanie w Google stanie się dla Was bułką z masłem. Natomiast
kociarze i kociary już mogą ostrzyć sobie pazurki na artykuł duetu Heleny i Kamili,
który skruszy serca nawet najbardziej zagorzałych psich wielbicieli. Z kolei dla osób
zainteresowanych bardziej pierzastymi przyjaciółmi, z pewnością warto skusić się na
odrobinę ciekawostek o gołębiach, podanych przez Gabrysię. Oprócz tego, Gabrysia
zapozna nas również z wykwintnym daniem zwanym świadome śnienie. Brzmi
intrygująco, prawda?

Danie główne podane będzie przez kolejny duet: Helenę i Antoninę, które
wprowadzą nas w książkowo - świąteczny klimat. Potem zapraszamy na coś
lekkostrawnego: artykuł o efekcie motyla w wykonaniu Weroniki. Wśród tylu
pyszności nie możemy, jednak zapomnieć o deserze: kreatywne prace uczniów
naszej szkoły w Twardej Sztuce, oraz małe słodkości od Profesor Gruszeckiej –
przekonajcie się sami! Smacznego!

Redaktorki naczelne Twardo po Ziemi,
Antonina Stępińska
Kamila Darczyńska

Od naczelnych



Recenzje filmowe

Mimo iż jest już grudzień, warto wspomnieć
o listopadowym debiucie „Domu Gucci”,
najnowszym dziele genialnego Ridleya
Scotta. Sugerując się tytułem, można
spodziewać się ekranizacji historii słynnej
rodziny Gucci, jednak ośmielę się
stwierdzić, że to zdecydowanie poważne
niedopowiedzenie. Film przepełniony jest
potyczkami słownymi, dwulicowością, ale
również zabawnymi, trzymającymi w
napięciu scenami. To coś więcej niż
pojedyncza historia zabójstwa -
wielowątkowość i osobiste rozterki
bohaterów nie pozwalają widzom na chwilę
znudzenia. Zjawiskowa obsada oczywiście
stanowi absolutną „wisienkę na torcie” (w
rolach głównych Adam Driver, Lady Gaga,
Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma
Hayek, czy Vincent Riotta).

Następnym wielkim tytułem owianym
ekscytacją i niepewnością fanów jest
„Matrix 4”, Lany Wachowski. W Stanach
zaproszona na pierwszy seans została
próbna widownia. Jeden z jej członków,
David Manning, podzielił się swoją opinią
na Twitterze - uważa że film jest „bardzo
meta tekstualny, zaskakująco zabawny i
ambitny aż do przesady. (…) To z całą
pewnością Lany Wachowski w stylu „Atlasu
chmur”, nie „Jupiter: Intronizacja”. Główne
role powtórzą w filmie Keanu Reeves (Neo) i
Carrie-Anne Moss (Trinity). Dołączą do nich
nowi członkowie obsady. Jada Pinkett Smith
powraca jako Niobe. „Matrix 4” pojawi się w
polskich kinach 17 grudnia 2021 roku.

Nie mogłabym naturalnie zapomnieć o
głośnym w ostatnim czasie „Spider Man:
No Way Home” ale z powodu prywatnego
sentymentu, nie oglądałam zwiastunu, nie
chciałam czytać żadnych spekulacji ani
teorii spiskowych, więc będzie to jedyny
tytuł w tym artykule, którego drogim
Czytelnikom nie przedstawię. Premiera w
Polsce odbędzie się również 17 grudnia br.

„King’s Man: Pierwsza Misja”, Matthew
Vaughna (22 grudnia br.) to kolejny film z
kilkukrotnie przesuwaną premierą. Historia
oparta na komiksach „The Secret Service”
Marka Millara i Dave’a Gibbonsa,
fantastycznie łączy brawurową akcję z
ekscentryczną komedią kryminalną. Trafnie
dobrana obsada z Ralphem Fiennesem na
czele (“Harry Potter”, “No Time To Die”,
“Wykopaliska”, nadchodzący “The Menu”),
a w pozostałych rolach: Gemma Arterton,
Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom
Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl,
Djimon Hounsou oraz Charles Dance.
Pozostałe dwie części tej sagi filmowej
można obejrzeć na platformie HBO GO lub
Amazon Prime Video. Jeśli należycie do
fanów kina akcji, brytyjskiej elegancji i
niewymuszonego humoru, jest to must-
watch.

„Sing 2”, nie tylko dla fanów animacji! W
kontynuacji amerykańskiej produkcji, głos
do jednaj z postaci podkłada sam Bono,
wokalista zespołu U2. Oprócz zabawnego
scenariusza, wiecznie optymistycznego
Bustera Moona, czy genialnych
muzycznych kawałków, zachęcić może
dubbing, którego częścią są: Matthew
McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett
Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick
Kroll oraz Bobby Cannavale.

 

Wszyscy zapewne możemy się zgodzić, że pandemia pokrzyżowała nam wiele planów.
Szczególnie trudno jednak wyobrazić sobie zawód wielbicieli kina - rok 2020 był pod tym
względem wyjątkowo okrutny. Wiele premier musiało zostać przeniesionych, niektóre nadal
to robią, jednak aby nie zamartwiać się tym zanadto, przedstawię Państwu listę świetnie
zapowiadających się produkcji.

2



Przepis(y) na bezproblemowe Święta w wersji vegan
friendly

Od prawie trzech lat jestem wegetarianką. Rodzina mojej mamy pochodzi z
Podlasia, na stołach zawsze królowały wszelkiego rodzaju mięsiwa, galaretki,
kaszanki. O ile codzienne życie wege nie jest już wyzwaniem, to w zeszłoroczne
Święta nie zabrakło drobnych sprzeczek i niesmaków, a to zupełnie mija się z
zamysłem świątecznego ducha. Polskie potrawy w dużej mierze są wegetariańskie,
jednak jeśli potrzebujecie wegańskiej wersji lub po prostu tradycji z lekkim twistem,
polecam zajrzeć na wspomniane poniżej strony. Wymieniłam przepisy które
osobiście planuję przetestować, jednak zapewniam, że bogactwo zielonych
alternatyw w sieci jest niemal przytłaczające. Udanego pichcenia i przepysznych
Świąt!
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Przegląd filmów na zimę 2020/22
postanowiłam zakończyć wzmianką o
drugiej części kultowego „Avatara”,
dostępnej dla publiki od 16 grudnia 2022
roku. Film miał ujrzeć światło dzienne
już w 2014 roku, jednak opóźniono datę
premiery z uwagi na złożoność
nagrywania scen podwodnych i
zastosowanie pracochłonnej technologii
motion-capture (zapewniającej
realistyczne przedstawienie
humanoidów Na’vi). Kolejne trzy części
„Avatara” pojawią się w dwuletnich
odstępach, także wszyscy mamy na co
czekać. W filmie Jake Sully oraz Neytiri
tworzą szczęśliwą rodzinę, kiedy na
horyzoncie pojawia się niespodziewane
zagrożenie. Chciwi ludzie pragną
zawłaszczyć sobie bezcenne bogactwa
Pandory, co zmusza głównych
bohaterów do opuszczenia domu i
odkrycia nowych rejonów planety.
Postać Jake’a Sully'ego gra Sam
Worthington, natomiast w jego
ukochaną ponownie wciela się Zoe
Saldana. Wśród gwiazd powtórnie
odtwarzających drugoplanowe role
warto wymienić chociażby Sigourney
Weaver, Giovanniego Ribisiego czy Joela
Davida Moore’a.

Róża Karnicka

 Kolejnym hitem może zostać piąta część
„Krzyku”, reż. Matta Betinelliego.
Premiera odbędzie się 14 stycznia 2022
roku. Film ma zarówno zadowolić fanów,
jak i przyciągnąć nowych widzów,
zostawiając klimat i dodając nowe twarze.

28 stycznia 2022 roku, w kinach pojawi się
„Morbius”, kolejna superprodukcja Sony
Pictures. Historia biochemika
przemienionego w wampira, za pomocą
tajemniczego wirusa, z pewnością ma
potencjał do zawładnięcia sercami
wielbicieli Marvela.

Filmowa adaptacja powieści Williama
Lindsaya Greshama o tym samym tytule -
„Zaułek koszmarów”. Jego główny
bohater to Stanton Carlisle, w którego
wcieli się Bradley Cooper. Carlisle z
zawodu zachęca ludzi do odwiedzenia
gabinetu dziwaków, jednak wielkie
ambicje i szczodra doza sprytu nie
pozwalają mu zadowolić się takim życiem.
Bez skrupułów podąża do celu dosłownie
po trupach, dzięki czemu dostaje się do
wielkiej metropolii, gdzie marzy o
wystawieniu własnego spektaklu. Wtedy
do akcji wkracza psychiatra dr Lilith
Ritter (Cate Blanchett), z początku chcąca
zdemaskować sztuczki i zbrodnie
bohatera, później wciągnięta w jego
niebezpieczną grę. Pojawi się na ekranach
17 grudnia br.



Zaawansowane wyszukiwanie w Google

Jest jednak pewien sposób, by znacznie
udoskonalić nasze poszukiwania,
zwiększając szanse na znalezienie
interesujących nas treści, oszczędzając
czas i nasze nerwy, a nawet umożliwiając
dotrzeć do miejsc w internecie, których
praktycznie nie da się odnaleźć w inny
sposób. Mowa tu o operatorach
zaawansowanego wyszukiwania, które
omówię w tym tekście. W dużym skrócie
są to narzędzia służące precyzowaniu i
zawężaniu wyników kwerendy. 

Ostatnia wskazówka, zanim zaczniemy –
wyłączamy dostosowanie wyszukiwania.
Google nie będzie się już sugerował naszą
historią przeglądania przy wyświetlaniu
wyników.

" "
Zacznijmy od czegoś prostego. Być może
już kiedyś używaliście operatora " ".
Zwraca on wyłącznie wyniki zawierające
umieszczoną w cudzysłowie frazę.
Wyszukiwarka nie traktuje
poszczególnych słów osobno, lecz traktuje
je jako całość. Jest to niezwykle użyteczne
narzędzie do wyszukiwania tytułów, nazw
organizacji, czy cytatów, które inaczej
utoną w morzu nieistotnych wyników. 

Zdawać by się mogło, iż nie ma nic prostszego od wyszukiwania treści w internecie,
lecz czasem okazuje się, że po wpisaniu frazy w pole wyszukiwarki w wyświetlonych
wynikach znajduje się masa nie interesujących nas stron. Zaś po kilku próbach
rekombinacji wyszukiwanej frazy dalej okazuje się, że liczba śmieciowych wyników
wciąż nie chce maleć i ostatecznie spędzamy masę czasu zadowalając się jedna lub
kilkoma stronami, które niekoniecznie odpowiadają naszym oczekiwaniom. W
najgorszych przypadkach sfrustrowani rezygnujemy, uznając, że tego, czego
szukamy „nigdzie nie ma”. 
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Wegański makowiec bez pieczenie – KUKBUK
Kawior z bakłażana (szybki i prosty!) – Jadłonomia
Stylizowane na skandynawskie, proste pierniczki wegańskie – Jadłonomia
Wegańska „ryba” po grecku, czyli seler inaczej – Jadłonomia
Humus z suszoną śliwką - veganbanda

Kilka pomysłów po angielsku:
Leftover vegetables Christmas pie – veganfoodandliving
Vegan panforte (Italian Christmas Cake) – veganfoodandliving
Maple cinammon cranberry pear sauce – veganfoodandliving
Również BBC ma ciekawą sekcję przepisową.

Tipsy:
-zamiast żelatyny do dań możesz dodać agar (sproszkowane algi),
-śledzie możesz zastąpić odpowiednio przygotowanymi boczniakami a rybę gotowanym
selerem owiniętym w płatek nori i usmażonym w klasycznej panierce.

Róża Karnicka
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Sukces. W czerwonej ramce
poszukiwane źródło cytatu.

Jeśli dana fraza składa się z pospolicie
występujących słów, a nie jest
nadzwyczajnie popularna,
wyszukiwarka jej „nie zauważy”,
potraktuje poszczególne słowa osobno i
dobierze wyniki po swojemu.

Za dużo nieistotnych wyników

kubek metalowy + nadruk

Wciąż mamy niepotrzebne oferty z
Allegro.

+ oraz –
Operator  +  rozkazuje wyszukiwarce, by
wyświetlała tylko wyniki zawierające także
następujące po plusie słowo. Z kolei  - 
 działa odwrotnie – wyklucza on wyniki
zwierające słowo stojące po minusie. Oba
operatory można używać w tym samym
zapytaniu. Uwaga – nie stawiamy po nich
spacji.

Przykład – szukamy metalowego kubka z
nadrukiem, ale nie z Allegro.

Kubek metalowy

Wyniki są zupełnie od czapy.

"Aby to była kampania prowadzona z
klasą"

https://sport.interia.pl/raporty/raport-
wybory-prezesa-pzpn/aktualnosci/news-
pzpn-cezary-kulesza-dla-interii-
sprowadzanie-mojej-
kampanii-,nId,5436014

Aby to była kampania
poprowadzona z klasą

Dla przykładu – szukamy źródła
pewnego cytatu, np.: celem weryfikacji
czy ktoś na prawdę tak powiedział, albo
poznania szerszego kontekstu danej
wypowiedzi.



AND oraz OR
Czyli z angielskiego „i” oraz „lub”. Działają
one tak samo, jak w logice. Operator AND
służy do „spinania” słów, fraz lub
fragmentów zapytania. Wyszukiwarka
wyświetla tylko wyniki zawierające oba te
elementy. Jeżeli wyszukujemy dwa lub
kilka słów nie jest on zbyt użyteczny. Z
kolei operator OR łączy różne zapytania.
Przydaje się, gdy np.: organizacja, o której
szukamy informacji, występuje pod pełną
nazwą, jak i pod skrótem. Oba operatory
są najbardziej przydatne w połączeniu z
innymi operatorami, do których zaraz
przejdziemy.

inurl:aktualności AND
inurl:oswiadczenie
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Wyświetlono tylko wyniki zawierające w
adresach URL słowa „aktualności” oraz
„oświadczenie”.

psl OR "polskie stronnictwo ludowe"

Wyniki zawierają zarówno pełną nazwę,
jak i skrót.

wałęsa AND inulr:przemowienie OR
site:wyborcza.pl

Ten obraz nie pokazuje wszystkiego, ale
tam są wyłącznie wyniki zawierające
metalowy kubek z nadrukiem i żaden z
nich nie pochodzi z Allegro. Bardzo
przydatne narzędzie do odsiewania
niepotrzebnych wyników.

kubek metalowy + nadruk -allegro

Przykład zastosowania AND, OR oraz
innych operatorów w jednym zapytaniu.



site: oraz inurl:
Operator site: służy do wyszukiwania w
obrębie jednej witryny, której nazwę
umieszczamy za operatorem. Bez
spacji. Z kolei operator inurl: zwraca
tylko wyniki zawierające w swoim
adresie URL podane słowo lub ciąg
znaków. Gdyby ktoś nie wiedział lub
nie pamiętał co to jest URL, to jest to
ten tasiemcowaty ciąg znaków u góry
każdej strony internetowej.

Nie ma znaczenia, gdzie w adresie URL
znajduje się słowo lub ciąg znaków
podany po operatorze. Wyszukiwarka
zwraca wtedy wszystko i ten fakt można
wykorzystać do uzyskiwania wyników
zawierających to słowo np.:

▸w samej nazwie domeny
inurl:muzeum
https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/muze
um-nowej-huty

▸w subdomenie
site:wyborcza.pl inurl:archiwum
http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archi
wum/0,107050.html

▸w domenach najwyższego poziomu
inurl:gov.cz
https://portal.gov.cz/

Domeny najwyższego poziomu
wyróżnia to, że w przeciwieństwie do
pozostałych elementów domeny, nie są
one w pełni dowolne, a liczba ich
rodzajów jest ograniczona. Dzielą się
ona na dwie główne grupy:

Funkcjonalne:
.com – pierwotnie przeznaczona dla
podmiotów komercyjnych, choć
obecnie korzystają z niej także
podmioty niekomercyjne. Może z niej
korzystać każdy.

.org – przeznaczona dla organizacji
pozarządowych. Korzystają z niej również
niektóre partie polityczne.
.gov – przeznaczona wyłącznie dla
instytucji rządowych.
.mil – przeznaczona wyłącznie dla wojska.
.edu – przeznaczona dla instytucji
naukowych i oświatowych.
Itd.

Krajowe:
Np.: .pl – Polska, .it – Włochy, .jp – Japonia, 
.fk – Falklandy, .eu – Unia Europejska, itd.

Wspomniane właściwości domen
najwyższego poziomu można wykorzystać
do filtrowania uzyskiwanych wyników. Np.: 

Chcemy uzyskać informacje o festiwalach
tylko w Wielkiej Brytanii. Możemy wtedy
użyć:
festival inurl:uk

Szukamy komunikatów czeskiego rządu na
temat Covid-19. Wtedy wpisujemy:
covid inurl:gov.cz

Interesują nas publikacje naukowe na temat
kultury łużyckiej. Używamy wówczas:
kultura łużycka inurl:edu

▸w ścieżce dostępu
Inurl:aktualnosci
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,1.lhtm

filetype:
Operator ten być może jest już dobrze
znany osobom, które często pozyskują z
internetu książki w formacie pdf, legalnie
bądź nie. Służy on do wyszukiwania plików
o określonym formacie. Przy czym google
nie obsługuje wszystkich formatów, a
jedynie te bardziej popularne. Niemniej ich
liczba jest całkiem spora i w zupełności
wystarczy w zwyczajnym użytkowaniu. 

Pełną listę formatów można zobaczyć tutaj:

https://www.google.com/support/enterprise/stati
c/gsa/docs/admin/current/gsa_doc_set/file_for
mats/file_formats.html
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-inurl:pap AND intitle:pap AND inurl:pl
AND intext:pap

W tym przypadku służy on do odsiania
większości niechcianych wyników ze
skrótem „pap” – (Polska Agencja Prasowa)
w tytule. Zarazem ten przykład jest
demonstracją działania operatora intext:.

I tak dalej, i tak dalej
Niestety długość tego artykułu nie
pozwala mi na omówienie wszystkich
operatorów, a jest ich jeszcze trochę.
Załączam więc link do listy oraz
poradnika:
https://ahrefs.com/blog/google-advanced-
search-operators/
http://www.googleguide.com/advanced_opera
tors_reference.html

Polecam przysiąść do tego w wolnej chwili
i sobie poczytać. Bądźcie kreatywni w
wykorzystywaniu tych narzędzi. Mając to
za sobą, przejdźmy do ogólnych
wskazówek.

Podstawowym błędem, jaki zdaje się
popełniać wiele osób, są próby opisywania
czego się poszukuje. Może to brzmieć
nieintuicyjnie, ale tak jest, gdyż
wyszukiwarka nie rozumie, co w nią
wpisujemy, ani nie zna naszych intencji.
Ona wyszukuje po słowach kluczowych i
to od nich zależy, co otrzymamy w
wynikach.

intitle:wypadek
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intext: oraz intitle:
Operator intext: zwraca tylko wyniki
zawierające w swojej treści podany po
operatorze ciąg znaków, albo słowo
Działa on zarówno w przypadku
zwykłych stron, jak i plików
zawierających tekst, typu: pdf, docx, txt, a
nawet xls. Z kolei intitle: działa na tej
samej zasadzie, tyle że dotyczy jedynie
tytułów stron. Przykład zastosowania
intitle:

W wynikach znajdują się same pliki pdf,
zawierające słowa „przetarg” i „drukarki”.

Dla przykładu szukamy informacji o
przetargach na drukarki w formacie pdf.

Te same lub podobne wyniki można
uzyskać bez stosowania tego operatora. 

przetarg drukarki filetype:pdf

Dlatego ciekawszym, moim zdaniem,
sposobem użycia tego operatora jest
łączenie go z innymi operatorami na
przykład w ten sposób:



 Rezultaty przynieść może dopiero
wyszukiwanie w języku danego kraju.
Proszę sobie porównać liczbę obrazów
przy wyszukiwaniu po angielsku i w języku
lokalnym.

1956 Georgian demonstrations -polish -
poznań
საპროტესტო გამოსვლები თბილისში
(1956)
oraz
Athens Polytechnic uprising
Εξέγερση του Πολυτεχνείου

Nieznajomość danego języka nie jest
wielką przeszkodą, gdyż mamy takie
cudeńka, jak:

▸artykuły Wikipedii w wielu językach 
 (linki do innych wersji językowych są na
pasku po lewej stronie)
▸tłumacz Google 
 https://translate.google.pl/?hl=pl
▸tłumacz Deepl
 https://www.deepl.com/pl/translator
▸liczne słowniki internetowe

Udanego googlowania!

 Łukasz Świech
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„Perełka”- prezentowa perełka

Jedyna pozycja w twórczości Patricka Modiano, która sprawia, że oczy zasnuwają się
mgłą, dech zamiera w piersiach, a myśli odlatują ku zimnemu Paryżowi, brudnym
stacjom metra i żółtym płaszczom, które noszą w sobie ciężar przeszłości. Absolutnie
zjawiskowa, jedyna w swoim rodzaju, bardzo noblowska. Choć na prezent
ryzykowna- nie każdy pozna się na jej pięknie.

Powinniśmy więc raczej myśleć w
kategoriach – czy dane słowo
prawdopodobnie znajduje się na
poszukiwanej stronie? Jakiego słowa na
pewno nie będzie na stronie, a może
pojawić się w zbędnych wynikach, co
można wykorzystać do ich
odfiltrowania? Trzymajmy się prostych,
nie za długich haseł złożonych ze słów
kluczowych.

wisła niski poziom szwedzi wilanów

mussolini AND "order orła białego"
AND 1921 AND inurl:mil

chinese teleportation electrons moon
inurl:edu

Jeżeli to, czego szukamy występuje
również poza polską częścią internetu,
warto spróbować wyszukać to w języku
angielskim, gdyż zasoby sieci w tym
języku są o wiele większe. 

Jednakże należy również pamiętać, iż
anglojęzyczna część internetu też ma
swoje ograniczenia i nie dotrzemy do
wielu treści z krajów spoza tego kręgu
językowego.



Ludzie dzielą się na dwie grupy - miłośników psów i kotów. Ci, których serca
skradły, tak zwane pieszczotliwie, mruczki, zazwyczaj kojarzą się z całkowitym
oddaniem tym uroczym zwierzątkom, które natomiast przez właścicieli psów
często mylnie uznawane są za “wredne i nieuczuciowe”. , jKażdy kto jednak ma
kota lub jest z jakimś w bliskich kontaktach, wie, że jest to nieprawda, gdyż są to
bardzo inteligentne, sprytne i przyjazne stworzenia. Miłość do kotów rozwija się od
wielu lat. Chociażby, już w starożytnym Egipcie, te małe i niepozorne istoty, były
doceniane, czy też, mówiąc więcej: wielbione . 

Dlaczego koty przypominają nam różne rzeczy?

Także współcześnie ludzie nie tracą
zainteresowania nimi, można wręcz
stwierdzić, że w dobie Internetu, zyskują
one coraz większą fascynację. Koty,
oprócz tego, że w social mediach są
dostępne śmieszne filmiki oraz zdjęcia z
ich udziałem, zostają przez swoich
licznych miłośników porównywane do
różnych rzeczy. Co to znaczy? Koci
admiratorzy widzą w kotach cechy
innych zwierząt lub nawet jedzenie. Z
tego powodu powstają zabawne
przerobione zdjęcia z kotami wklejonymi 

na przykład w krewetki, smoki lub
popularne “bochenki”. Skąd, według nas,
wynikają takie porównania? Otóż przede
wszystkim z wyjątkowej natury kotów,
które swoimi oryginalnymi zachowaniami
poprawiają humor ludzi na całym świecie. 

Koty jako smoki
Czasami, gdy spoglądam na swoją kotkę
widzę w niej prawdziwą smoczą królową.
To skojarzenie przyszło do mojej głowy już
dawno temu, jak później okazało się w
Internecie jest mnóstwo  grafik kotów, 
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Gdy masz ochotę na chwilę oderwać się od świątecznej atmosfery, czujesz się
przytłoczony jedzeniem albo chcesz uciec od lepienia pierogów, to powieść Carlosa
Ruiza Zafóna, będzie dobrym wyborem. Świetny styl pisarza, interesująca historia i
miłość do książek - to znajdziecie w jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł
hiszpańskiego pisarza. Wciąga od pierwszych stron, więc pomoże w chwilowej
przerwie od świątecznych przygotowań.

„Cień wiatru” - gdy chcesz na chwilę uciec 

Właśnie tego dostarczy Wam światowy klasyk „Portret Doriana Graya” pióra
niezrównanego Oscara Wilde’a. Pozycja idealna do czytania pomiędzy jednym
pierogiem, a drugim. Bazyli Hallward, hrabia Henryk i sam Dorian będą świetnym
towarzystwem w ponure grudniowe wieczory, kiedy zakopani pod stertą papierów
prezentowych i spętani zwojami lampek choinkowych będziecie potrzebowali
książkowego oddechu. 

Remedium na świąteczną nostalgię -  więcej
nostalgii!



przedstawiających je jako smoki. Można
się zastanawiać, dlaczego ludzie uznali, że
jest to takie dobre porównanie? Do
jednych z głównych powodów należy
zapewne to, że koty niezaprzeczalnie są
władcze. Podporządkowują nasze życia
do własnych celów - gdy są głodne, to
wstajemy żeby je nakarmić (niezależnie
od godziny, ponieważ kto by się nie
ulitował nad mruczącym kotkiem),jak
usiądą nam na kolanach, to nie możemy
wstać, ponieważ “kot na mnie siedzi”,
patrzą się oceniającym wzrokiem
myślicieli przez okno na sąsiadów, a poza
tym zawsze pamiętają, gdzie jest lodówka
i tam nas zaprowadzą. Nie można
zaprzeczyć ich sprytowi oraz
umiejętności wykorzystywania swojego
osobistego uroku. Podsumowując, myślę,
że bardzo dużo tych cech powtarza się u
schematycznego smoka, którego znamy
z fantastycznych książek i filmów. Smoki
zazwyczaj zostają przedstawione jako
niebezpieczne drapieżniki,
wykorzystujące ludzi do własnych celów,
a także uważające się za lepsze od nich
istoty. Te często zdumiewająco piękne,
pełne wdzięku i budzące u zwykłych
osób podziw stworzenia, swoim
sposobem funkcjonowania w świecie
przypominają koty (oczywiście w wersji
bez futerkowej i mniej słodkiej). 

Koty jako bochenki
Jako właścicielka dwóch kotów często
zastaje je podczas ich ulubionej
czynności: drzemki. Koty potrafią
bowiem spać nawet osiemnaście godzin
w ciągu doby, co nie jest łatwym
rekordem do pobicia. Nic więc dziwnego,
że podczas swojego prawie wiecznego
snu przyjmują one różne pozycje i
„kształty”. Jedną z najczęściej
zauważalnych póz leżenia jest m.in. tak
zwany „bochenek”. Jego nazwa wzięła się
właśnie od ułożenia kociego ciała. Kiedy
popatrzymy na takiego
„bochenkującego” pupilka możemy
zauważyć cechy charakterystyczne jego
postawy. 

Zwierzątko leży na całym brzuchu,
chowając pod siebie wszystkie łapki i
zwijając delikatnie ogon, jakby również
chciały go ukryć. Co więcej,
przypominanie przez koty bochenków
nie jest jedynie wymysłem szalonych
miłośników tych zwierząt. Zostało
bowiem naukowo udowodnione,
dlaczego nasze pupilki lubią układać się
w taki sposób. Świadczy to o ich
poczuciu bezpieczeństwa – w momencie,
gdy ich łapy są podwinięte, trudniej im
uciec bądź bronić się w razie zagrożenia.
Nie świadczy to jednak o ich braku
czujności: bardzo łatwo sprawić, żeby
nasz pupilek nie przypominał już
bochenka i powrócił do stanu nieufności.
Musimy zatem bardzo uważać, aby go
nie spłoszyć i pozwolić mu cieszyć się
odrobiną relaksu. Podsumowując, nawet
nauka potwierdza tezę, że koty są
zwierzętami przypominającymi
bochenki oraz, że jest to niewątpliwie ich
dobra cecha: oznacza to że nam ufają i
mają poczucie pełnego komfortu.

Koty są niesamowitymi zwierzętami.
Pomimo złudzenia, iż są ignoranckie i
nieczułe, tak naprawdę odznaczają się
ogromną ilością miłości i zaufania do
ludzi. Uwielbienie działa jednak
obustronnie, co mogliśmy zauważyć
zarówno na przestrzeni lat, jak i obecnie.
Zarówno nasza miłość jak i wyobraźnia
pozwalają nam na różne porównania
tych zwierząt do innych rzeczy: stworzeń
takich jak bajkowe smoki czy jedzenia
takiego jak, np. Zwykły bochenek chleba.

Helena Mazurek
Kamila Darczyńska
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Ostatni krzyk mody – „dzień dobry”!

Coraz rzadziej zwracamy uwagę na małe
rzeczy. To prawda, której trudno się dziwić!
Żyjemy w środowisku przesyconym
informacjami - niektórymi przydatnymi,
niektórymi nie, dlatego często czujemy się
przytłoczeni, obciążeni niekonkretnym
ciężarem - natłok myśli i piętrzące się listy
rzeczy do zrobienia stają się trudne do
zniesienia. Właśnie w tym momencie, do tej
góry lodowej, ktoś zdecydował dołożyć
zwyczaj „przedświątecznych dobrych
uczynków”. „Świetna sprawa, bardzo
pochwalam, ale jestem wystarczająco zajęta
swoimi sprawami. Z pewnością ktoś inny
pomoże. Pomijając w ogóle fakt całego tego
świątecznego harmidru, codziennie
spoglądając w lustro widzę brzydki nos,
zmęczone czerwone oczy (ciągle zbyt
leniwe!) – jakiś dziwny stwór spogląda na
mnie z politowaniem, wiecznie ignorując
moje potrzeby.” Jak mamy zwrócić uwagę
na piękno i życzliwość otoczenia, skoro nie
zauważamy tego w nas samych? Naprawdę
mamy być dobrzy dla innych, jeśli nie
potrafimy tej dobroci okazać sobie? "Bądź
dobry zawsze, gdy jest to możliwe. A jest
możliwe zawsze.", uczy Dalajlama. Przerwa
na oddech. Docenienie ciężkiej pracy, czy
przezwyciężenia lęku.

 Wstanie rano do szkoły, pracy. Z całym
szacunkiem dla Matki Teresy, ale nie
wszyscy musimy brać z niej dosłowny
przykład, wystarczy zasugerować się
słowami Pana Tushmana - "Tak łatwo
być życzliwym. Naprawdę łatwo."
Znajdźmy moment na powiedzenie
sobie „dziękuję”, w dowolnej formie, a
diametralnie zmienimy postrzeganie
wielu aspektów życia. Zacznijmy od
częstszego witania się z kolegami z
klasy, posyłania małych (lub
ogromnych!) uśmiechów
nieznajomym. Zamiast spisywać
niesamowicie ambitne i kolosalne
postanowienia noworoczne,
zastanówmy się jak poprawić jakość
życia codziennego. "Jakże cudowne jest
to, że nie musimy czekać ani chwili by
zacząć naprawiać świat.” – Anne Frank.  
Zróbmy bycie dobrym oczywistością,
zróbmy je czymś trendy!  Zachęcę Was
do tego ostatnim cytatem, słowami
Pana Browna: " Oto prawda dotycząca
brokatu: kiedy już wydobędziesz go z
opakowania, nie sposób schować go z
powrotem. Tak samo jest z
życzliwością. Kiedy już wyleje się z
Twojej duszy, nic jej nie powstrzyma.
Przenosi się z jednej osoby na drugą:
promienna, lśniąca, cudowna. " 
Powodzenia.

Róża Karnicka

Nie taki gołąb głąbowaty, jak go malują

Nauka pokazuje, że są to istoty na tyle skomplikowane, że człowiek nie jest w stanie
wyjaśnić ich niezwykłych umiejętności. Posiadają zdolności, o jakich my nawet nie
możemy marzyć. Jednocześnie pomagały nam od wieków spełniając rozmaite role w
dziejach ludzkości. Są one również uważane za jedne z najinteligentniejszych ze
swojego gatunku. O czym mówię? Oczywiście o gołębiach!
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Podczas prac nad ostatnim numerem
naszej gazety szkolnej padł pomysł
zapytania się Was o najciekawsze
“dziwności”, o których wiecie. Niestety
pomysł się nie udał, ze względu na za mały
odzew ze strony uczniów. Mimo to, padło
kilka intrygujących wypowiedzi, a jedna
szczególnie przyciągnęła moją uwagę i tak
naprawdę sprawiła, że zabrałam się za
napisanie tego artykułu. Wiedzieliście, że
gołębie wytwarzają podciśnienie w dziobie?
Ja też nie, jednak to właśnie ten fakt
pobudził moją ciekawość i postanowiłam
zbadać temat nieco dokładniej. I muszę
przyznać, że znalazłam o wiele więcej
podobnych ciekawostek, niż się
spodziewałam. Jak się okazuje gołębie
wcale nie są po prostu zwierzętami,
których w mieście jest chyba najwięcej i
które w dość szybki sposób mogą
uprzykrzyć nam życie, przy okazji będąc
dość dobrym materiałem na memy. Może i
was uda mi się przekonać do polubienia
tych jakże interesujących ptaków?

Może zacznijmy jednak od początku... Od
samego początku, bowiem od momentu,
kiedy ścieżka gołębia i człowieka przecięła
się na dłużej po raz pierwszy. Pierwsze
gołębie zostały udomowione około 6000
lat temu w starożytnej Fenicji, której
ziemie należą dziś do Libanu i Syrii.
Niektóre źródła podają nawet, że gołębie
oswojono po raz pierwszy ponad 7000 lat
temu! Zainteresowanie, które budziły
wśród ludzi wiąże się bowiem jeszcze z
kultami religijnymi Rzymian, Fenicjan czy
Egipcjan. I już od tamtego momentu
gołębie pełniły dość ważną rolę w wielu
kulturach. Dzięki kulturze izraelskiej, w
której białe gołębie były symbolem pokoju
i boskości możemy o nich przeczytać np. w
Biblii, gdzie to właśnie ten ptak zwiastował
zakończenie potopu. Wróćmy jednak do
nieco bliższej nam przeszłości, gdzie
podczas wojny gołębie były
wykorzystywane przede wszystkim do
komunikacji. Już w czasach starożytnych
wyselekcjonowano specjalne odmiany,
które specjalizowały się w jeszcze
szybszym przekazywaniu informacji na
odpowiednio krótkie lub dłuższe dystanse. 

Co jednak sprawia, że to właśnie gołębie
zostały wykorzystywane do
przekazywania korespondencji? Czyż
nie każdego ptaka dałoby się
wytrenować tak, aby miał dobrą
orientację w terenie, jednocześnie
umiejąc przebyć wiele kilometrów i
nadal dotrzeć do celu bez
jakiegokolwiek opóźnienia? No okazuje
się, że nie do końca. Jestem z resztą
pewna, że gdyby się dało to ludzie już
dawno by to zrobili. Okazuje się, że
gołębie nie tylko umieją perfekcyjnie
określić swoje położenie, ale również
potrafią wyznaczyć swój kierunek lotu.
Jednocześnie rozpoznają one i
wykorzystują znane sobie punkty
orientacyjne. Może kiedyś, jeśli dobrze
się przyjrzycie, zobaczycie jak gołąb w
locie “skręca” o 90° na jakimś
skrzyżowaniu - bo i takie przypadki
wiele razy udało się zaobserwować.
Jeszcze wam mało takich “super mocy”,
które sprawiają, że gołębie są tak
niezwykłe, jeśli chodzi o określanie
swojego położenia? Spokojnie, mają one
ich bowiem jeszcze kilka w zanadrzu.
Wiecie czym jest polaryzacja światła?
Nie? W takim razie możecie śmiało
okrzyknąć się głupszym od gołębia.
Okazuje się bowiem, że ptaki te nie
tylko wiedzą czym jest polaryzacja
światła (która dla tych, którzy dalej nie
wiedzą, jest uporządkowaniem
kierunków drgań wektorów natężenia
pola magnetycznego oraz elektrycznego
fali świetlnej - spokojnie, mi też to nic
nie mówi), gołębie umieją również
skutecznie się nim posługiwać i dzięki
niemu odnajdywać drogę z powrotem
do swojego gniazda. Jeśli chodzi o
wykorzystywanie procesów o ciężkiej i
długiej nazwie, aby wrócić do domu, to
muszę przyznać, że gołębie są w tym
mistrzami - oprócz wspomnianej już
polaryzacji światła, kierują się również
polem magnetycznym i potrafią
dosłyszeć infradźwięki. A to wszystko
tylko po to, aby móc wrócić bezbłędnie
do swojego ciepłego gniazda, nawet jeśli
odlecą na kilkaset kilometrów. 
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Wiem, co możecie sobie pomyśleć - to
przecież tylko umiejętność zlokalizowania
się w terenie, przecież każdy ptak ma jedną
umiejętność, którą się wyróżnia. No cóż, to
nie wszystko. Nie bez powodu to właśnie
gołębie zostały okrzyknięte jednymi z
najbardziej inteligentnych ptaków. Okazuje
się, że ich wspaniała pamięć przydaje się
również do rozpoznawania zagrożenia, czyli
jak można się domyślić - ludzi. Zdarzyło
wam się kiedyś agresywnie odgonić od
siebie gołębia? Jeśli tak, to muszę was
ostrzec, że ten ptak nadal was pamięta, a
raczej pamięta waszą twarz. Niestety nie
zwiedzie go zmiana ubrania. Możecie
jednak spać spokojnie, gołębie nie są
agresywne i jedyne co mogą zrobić to
uderzyć was skrzydłem, a to też tylko i
wyłącznie, jeśli zbytnio zbliżycie się do ich
gniazda. Co jednak gołąb w takim razie robi
z obrazem waszej twarzy, który ma zapisany
w pamięci? Najzwyczajniej w świecie będzie
was unikać i starać się jak najbardziej zejść
wam z drogi. Oczywiście taka pamięć działa
w dwie strony, więc jeśli zaczniecie
dokarmiać gołębie, to pewnie wrócą za jakiś
czas po więcej. Z dokarmianiem gołębi
wiąże się kolejna ciekawostka, gdyż ptaki te
są w stanie mniej więcej określić czas, dzięki
czemu karmione regularnie, będą pojawiać
się idealnie na czas. 

Ustaliliśmy już, że gołębie w dość
zaawansowany jak na swój gatunek
sposób podchodzą do człowieka, jak
jednak jest w podejściu do drugiego
gołębia? Szukając czegoś na ten temat
znalazłam pytanie “Czy gołębie są
smutne?”. Zaintrygowana weszłam na
stronę i okazuje się, że gołębie często
wydają dźwięki, które przez ludzi
uważane są za “żałobne” tak naprawdę
służą do przyciągnięcia uwagi partnera.
Okazuje się również, że gołębie formują
długotrwałe związki, które mogą trwać
dłużej niż niektóre ludzkie. Wraz ze
swoją drugą połówką spędzają całe życie,
dzieląc po równo nie tylko gniazdo, ale
również obowiązki rodzicielskie. 

Wszystko co przedstawiłam w tym
artykule tak naprawdę jest jedną setną
tego co kryją w sobie gołębie. Może
jednak chociaż taka namiastka wiedzy
zainteresuje was na tyle, aby mieć trochę
większy szacunek do tych zwierząt, a kto
wie, może nawet zrobicie nieco większy
research sami? W przyszłości możliwe,
że nawet gołębiom uda się przeczytać
ten artykuł, gdyż w tej chwili naukowcy
zbadali, że potrafią rozpoznać wszystkie
26 liter alfabetu angielskiego. A stamtąd
już niedługa droga do nauczenia się
czytać...

Gabriela Mamaj
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Wybrała się na wycieczkę swojego życia za
darmo. Lekarze jej nienawidzą - ZOBACZ
JAK!!!

Szukając odpowiedzi do prac domowych, a raczej natchnienia na ich zrobienie,
pewnie często wyświetlały wam się podobne reklamy. Oczywiście są one z reguły
całkowicie bez sensu i tylko starają się przyciągnąć waszą uwagę - w końcu,
dlaczego podróże miałyby powodować nienawiść u lekarzy? Co jednak, gdybym
powiedziała wam, że w tym tytule zawarte jest ziarnko prawdy? Chciałabym
bowiem przedstawić wam technikę, dzięki której można rzeczywiście
doświadczyć takich podróży, jak i o wiele więcej ciekawych przeżyć - świadome
śnienie.

Skoro już wasza uwaga została
przyciągnięta, a przynajmniej mam taką
nadzieję, to może najpierw wytłumaczę, na
czym to całe świadome śnienie właściwie
polega. Jest to zjawisko, w którym podczas
snu wiemy, że w nim jesteśmy i dzięki
temu możemy go kontrolować, podejmując
przemyślane decyzje, panując nad swoimi
ruchami, a jeśli ktoś jest w tym bardziej
doświadczony - nawet kształtować
otoczenie. W takich snach, gdzie śniący
posiada odpowiednio wysoki poziom
kontroli, możliwe jest osiągnięcie każdego
swojego pragnienia. Brzmi trudno? Tak
naprawdę wcale takie nie jest! Szacuje się
bowiem, że nawet 55% ludzi miało w życiu
chociaż jeden świadomy sen, nawet jeśli
zbytnio się o niego nie starali!
 
Wiem, jak to brzmi – jak można “starać się”
o sen? Musicie jednak wiedzieć, że
świadome śnienie jest nieco bardziej
skomplikowane niż może się wydawać, co
nadal jednak nie musi znaczyć, że jest
trudne! Metod, które pozwolą wam przeżyć
świadomy sen jest tak naprawdę
niezliczenie wiele – wszystko zależy od
tego jak kreatywni jesteście i która metoda
w waszym przypadku zadziała. 

Bardzo możliwe jest, że to, co pomogło
waszym znajomym, wam nie wniesie do
marzeń sennych absolutnie nic, musimy
bowiem pamiętać, że każdy z nas jest różny
i na jego umysł mogą działać różne bodźce.
Zanim jednak przejdę do omawiania
konkretnych przykładów, warto byłoby
wspomnieć o podziale, według którego, jeśli
kiedykolwiek chcielibyście spróbować śnić
świadomie, warto dobrać sobie metody,
jakie będziecie do tego stosować. Biorąc pod
uwagę jakim sposobem staramy się
osiągnąć stan świadomego możemy
podzielić go na dwa rodzaje:

WILD (ang. Wake Inducted Lucid Dream),
który jest snem wywołanym jeszcze na
jawie. Podczas niego nie tracimy
świadomości lub tracimy ją tylko na chwilę,
od samego początku snu jesteśmy jednak w
pełni przytomni i mamy nad snem
kontrolę.

DILD (ang. Dream Inducted Lucid Dream)
jest zbiorem technik, które sprawiają, że
odzyskujemy świadomość w czasie trwania
snu. Najpierw normalnie zasypiamy i
śnimy, a dopiero później, dzięki
określonym metodom, przechodzimy w
stan snu świadomego. 
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Po przeczytaniu o tym pierwszy raz sama
nie wiedziałam co mam myśleć - obie
metody wydawały się tak samo
skomplikowane. Jak się jednak szybko
okazało ta druga jest nieco bardziej
powszechna. A co za tym idzie, jest
dokładniej opisana w internecie, dzięki
czemu mogłam sama dużo się o niej
dowiedzieć, ale również zdobyć trochę
więcej materiału do tego artykułu.
Okazało się, że moje początkowe obawy o
braku wystarczającej ilości rzetelnych
informacji odnośnie świadomego śnienia
były, na szczęście, błędne. 

Po takim, już nieco dłuższym i bardziej
treściwym, wstępie myślę, że najwyższy
czas przejść do sedna. Mam nadzieję, że
nie zanudziłam was tymi wszystkimi
faktami, nie chciałabym, żeby ktoś
czytając to zasnął. No chyba, że po to, aby
przetestować to całe świadome śnienie.
Jak jednak zamierzacie to zrobić bez
wcześniejszego dowiedzenia się, jak
możemy podczas snu odzyskać
świadomość? I do tego zagadnienia teraz
przejdźmy. Czy bowiem, żeby to osiągnąć
nie potrzebowalibyśmy być chociaż
trochę przytomni od samego początku
trwania snu? I tutaj wkracza nieco
psychologii oraz kilka technik, które
najzwyczajniej możemy wyćwiczyć.
Zacznijmy może od aspektu
psychologicznego. Dużo ekspertów do
spraw świadomego śnienia poleca
prowadzenie sennika, czyli
najzwyczajniejsze zapisywanie sobie snów.
Dzięki temu nasz mózg zacznie nieco
bardziej odróżniać, co jest realne, a co
tylko snem i zacznie dostrzegać elementy
nierealistyczne w naszych marzeniach
sennych, co pozwoli na odzyskanie
świadomości w trakcie spoczynku. Kolejną
techniką psychologiczną jest autosugestia
lub, jak niektórzy teraz lubią mówić,
manifestowanie. Wystarczy położyć się
spać z intencją przeżycia świadomego snu.
Mała szansa, że nam się uda, jednak, jeśli
komuś niezbyt chce się próbować innych,
nieco bardziej czasochłonnych technik, ta
sprawdzi się idealnie. W końcu, żadna z
nich nie jest perfekcyjna, a raczej działają
na zasadzie - “może kiedyś się uda”.

A teraz kilka opcji dla tych, którym jednak
nieco bardziej “się chce”, czyli wyuczenie się
danych zachowań, żeby później odruchowo
wykonać je podczas snu i zrozumienia, że
“hej, moja ręka chyba nie powinna przenikać
przez moją drugą rękę”. Takich zachowań do
wyuczenia się jest wiele i często nazywa się je
“testem na rzeczywistość”. Mogą polegać, na
wspomnianym już wcześniej przeze mnie,
staraniu się zetknięciu obu rąk ze sobą i
zobaczeniu, czy mogą przejść przez siebie
lub na nieco prostszych czynnościach jak np.
zadaniu sobie pytania “czy teraz śnię?”.
Podczas naszej szarej codzienności z
łatwością odpowiemy sobie na takie pytanie,
jednak podczas snu pomoże nam ono
odzyskać świadomość. Oczywiście takich
“testów na rzeczywistość” jest o wiele więcej,
bo, tak jak wspominałam wcześniej, nie
każdy działa na każdego, dlatego, jeśli
rzeczywiście chcecie nieco zgłębić świat
świadomego śnienia, polecam poszukania ich
większej ilości i wypróbowania tych, które
wam będą pasować. Oprócz tych dwóch
rodzajów technik istnieje jeszcze kilka,
podobno nawet niektórzy sprzedawcy
szczycą się produkcją specjalnych
przedmiotów pozwalających osiągnąć stan
świadomego snu, jednak już wam pozostawię
do interpretacji to, czy takie przedmioty
naprawdę działają. Szukając kolejnych metod
natknęłam się również na takie, które
zawierają w sobie element budzenia się
kilkakrotnie w nocy. Jednakże, jako że sama
jestem uczennicą to doskonale wiem, jak to
jest z przesypianiem chociażby
standardowych ośmiu godzin, więc szybko te
metody odrzuciłam.
 
Czytając moje wywody na pewno chociaż raz
przeszła wam przez głowę myśl odnośnie
tego, czy to wszystko jest na pewno
bezpieczne. Pomijając fakt, że nie pozwolono
by mi napisać artykułu o czymś skrajnie
niebezpiecznym, niestety muszę przyznać,
że świadome śnienie pociąga za sobą kilka
konsekwencji. Jednocześnie jednak może być
również lekarstwem, czy pomocą w rozwoju
osobistym.Kiedyś usłyszałam, że należy
zawsze zaczynać od dobrych wieści, a
dopiero później przechodzić do tych złych,
ponieważ to pierwsza przekazana wiadomość
nadaje wydźwięk całej wypowiedzi. 
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Mam jednak nadzieję, że “wydźwięk”
wiadomości nadałam już nieco wcześniej,
więc teraz najpierw poruszę tymi złymi
konsekwencjami świadomego śnienia.
Najpopularniejszym negatywnym
skutkiem, i myślę, że tym o którym
najczęściej się słyszy, są paraliże senne.
Jest to stan pomiędzy jawą a snem, w
którym doznaje się porażenia
mięśniowego, jednocześnie przy
zachowaniu świadomości. Jest to
naturalna reakcja naszego organizmu i
występuje w każdej fazie REM. Kiedy
odpoczywamy w nocy nasze ciało
aktywuje automatyczny mechanizm
obronny i paraliżuje nas, dzięki czemu
mamy nie otrzymać żadnych możliwych
obrażeń. Podczas świadomego snu, mamy
jednak możliwość na poruszanie się
pomiędzy świadomością a
podświadomością i może zdarzyć się, że
powrócimy do stanu świadomego,
podczas kiedy nasze ciało będzie
sparaliżowane. Pomimo tego, jak
przerażająco to brzmi i jak straszne jest,
sam paraliż senny nie jest niebezpieczny,
ani szkodliwy w żaden sposób. To, co
jednak może być szkodliwe dla wielu
osób, jest najzwyczajniejsze uzależnienie
się od świadomego śnienia. W końcu kto,
po posiadaniu całkowitej kontroli nad
otaczającą nas rzeczywistością chce być
tak po prostu jej pozbawiony i wrócić do
szarego, normalnego świata? 

Jak to jednak mówią, nic nie szkodzi, póki
zabieramy się do tego z umiarem, dlatego i
tutaj zalecane jest takie podejście. 

Dobra, chyba już wystarczająco o tych
wszystkich negatywnych skutkach.
Najwyższy czas, aby znowu umilić sobie ideę
świadomego śnienia. Czy wiedzieliście, że
Dimitrij Mendelejew pierwszy raz zobaczył
swoją sławetną chemiczną tablicę właśnie we
śnie? To właśnie świadome sny stanowią
często źródło inspiracji dla artystów, kto wie
może nawet pomoże wam przy nauczeniu
się na następny sprawdzian? Niektórzy
traktują świadome śnienie jako możliwość na
przetestowanie tego, czego baliby się zrobić
w realnym życiu lub jako przygotowanie do
stresującej sytuacji. Nie wiecie jakie decyzje
podjąć? Dlaczego więc nie podjąć każdej po
kolei i zobaczyć jakie są skutki każdej z nich?
Oczywiście nigdy nie można w taki sposób
przewidzieć wszystkiego, jednak dzięki takiej
praktyce możecie oszczędzić sobie dużo
stresu.
 
Finalnie, czy świadome śnienie się wam
opłaca czy jednak niekoniecznie musicie
rozstrzygnąć już sami. Mam jednak nadzieję,
że chociaż trochę zainteresowałam was tym
tematem. Kto wie? Może nawet sami
spróbujecie świadomego snu? 

Gabriela Mamaj 
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Efekt motyla

 Jest to teoria opracowana przez Edwarda
Lorenza. Stworzył on układ równań
różniczkowych, opisujących zależności
między parametrami pogody. Meteorolog,
pracując nad komputerowym
prognozowaniem pogody, odkrył, że drobna
zmiana w układzie może wywołać
katastrofalne skutki. Wiadomo, że na jedną
spójną całość składają się poszczególne
elementy współgrające ze sobą. Wystarczy, że
chociaż jeden z tych elementów zostanie
wykonany inaczej lub w innym czasie i
możemy uzyskać zupełnie inny efekt. Efekt
motyla na stałe wszedł do społecznej
świadomości jako zjawisko wywierania
ogromnych zmian przez niewielkie
odchylenia parametrów układu. Zjawisko to
skojarzone zostało z motylem, z uwagi na
przyjęte porównanie, głoszące, iż delikatny
trzepot motylich skrzydeł w jednym miejscu,
może przyczynić się do katastrofy w postaci
np. tornada „na drugim końcu świata”. Jednak,
czy jest to możliwe? Prognozowanie pogody
ma prawdziwe odzwierciedlenie tylko w
przypadku wyprzedzenia 2-4 dniowego.
Natomiast, jeśli chodzi o długoterminową
prognozę, możemy ją jedynie szacować.
Jednak pojęcie „efekt motyla” obejmuje
również bardziej obszerne zagadnienia. Wiąże
się z determinizmem, filozofią, sztuką,
postrzeganiem świata oraz teorią chaosu.
Skojarzenie motylich skrzydeł z tornadem jest
fizycznie niemożliwe, jednak idealnie oddaje
sens tego zjawiska, tym samym będąc
przyjemną anegdotą. Zatem sam owad
niewiele ma wspólnego z tym twierdzeniem,
poza byciem użytym, jako przykład do
demonstracji. 

Pojęcie „efekt motyla” potrafi zmienić ludzki
sposób postrzegania świata. Przyjmując, że nic
nie dzieje się bez powodu, zmieniamy swój
tok myślenia. Teoria ta przyjmuje, że
przypadki nie istnieją. Nawet, jeśli zdarzyło się
coś, z czego nie jesteśmy zadowoleni i tak
wyjdzie nam to na dobre. Na przykład,
przyjmij, że rano nie zadzwonił Ci budzik,
przez co zaspałeś. Wychodziłeś w pośpiechu z
domu. Przez to wszystko spóźniłeś się na
autobus, więc pojechałeś do szkoły kolejnym
autobusem. Efekt motyla zakłada, że gdyby
twój budzik prawidłowo zadzwonił, to na
pewno wstałbyś na czas i nie śpiesząc się,
zdążyłbyś na swój autobus. Dzięki temu, że
spóźniłeś się na planowo odjeżdżający środek
transportu, uniknąłeś wypadku. Właśnie
chwilę wcześniej spadł z balkonu element
barierki. Pod tym uszkodzonym balkonem
przechodzisz zawsze punktualnie każdego
dnia jadąc do szkoły „swoim” autobusem.  

 To niezwykle fascynujące zagadnienie
wpływu pozornie nieistotnych zdarzeń na
dramatyczny rozwój wypadków, aż się prosi o
interpretację w kinie, literaturze i sztuce. Efekt
motyla doczekał się wielu różnych ekranizacji
oraz wątków w filmach, jednak według mnie,
najlepszą interpretacją tej teorii jest film pt.
„Efekt motyla” w reżyserii  J. Mackey Grubera
i Erica Bressa. W rolę głównego bohatera
wcielił się Ashton Kutcher. Mężczyzna
obserwuje, jak niewielkie i błahe zmiany w
historii podczas podróży w czasie wpływają na
jej bieg i teraźniejszość. Efekt motyla ma
również swoje symboliczne „5 minut” w filmie
„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”
reżyserii Davida Fincher’a.

Czym jest efekt motyla?
 To wrażliwa zależność od warunków początkowych, anegdotyczne przedstawienie chaosu
deterministycznego. W tytułowej anegdocie trzepot skrzydeł motyla, np. w Ohio, może po
trzech dniach spowodować w Teksasie burzę piaskową.

18



„Małe kobietki”, czyli świąteczny klasyk

Cytaty opisujące zjawisko efektu motyla:

„Kim czym jestem? Oto moja odpowiedź: jestem sumą wszystkiego, co się przede mną zdarzyło,
wszystkiego czym byłem co widziałem czego dokonałem, wszystkiego, co-mnie-uczyniono. Jestem
wszystkimi wszystkim, których czego bycie-w-świecie wywarło wpływ na moje bycie-w-świecie oraz na
których na co moje bycie-w-świecie wywarło podobny wpływ. Jestem tym, co się zdarzy po moim odejściu,
a co by się nie zdarzyło bez mojego przyjścia. Nie jestem zresztą odosobniony w tym względzie; każde "ja".
każdy z obecnie-ponad-sześciuset-milionów nas zawiera w sobie podobną ciżbę. Powtarzam po raz
ostatni: żeby mnie zrozumieć, trzeba połknąć cały świat.”
-Salman Rushdie, Dzieci północy

„... nic w życiu nie dzieje się - ot, tak sobie. Wszystkie myśli, słowa, uczynki znajdują swoje echo i odbicie
w życiu innych lub w późniejszym naszym życiu.”
-Stanisław Maria Saliński, Long-play warszawski

Weronika Łaszkiewicz 

Jeżeli potrzebujecie uciec od stołu wigilijnego, jednak mimo wszystko chcecie nie wynurzać
się ze świątecznego nastroju, to powieść Louisy May Alcott będzie dla was świetną pozycją.
Akcja historii rozpoczyna się w Boże Narodzenie, a cztery główne bohaterki od pierwszych
stron ocieplą wasze serca swoimi przygodami. Jako drugi na naszej liście światowy klasyk,
niezaprzeczalnie zapewni wam rozrywkę oraz otoczy jeszcze większą ilością rodzinnej
miłości.
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„Mroczny Eros”, czyli wigilijny heros

Książka zdecydowanie nie do czytania przy wigilijnym stole- wiadomo, ze nadmiar polityki
szkodzi, ale w Boże Narodzenie jest wręcz zabójczy. W dodatku lektura celnych spostrzeżeń
Michała Rusinka nierzadko skutkuje wybuchami śmiechu i pojawia się ryzyko udławienia
świątecznym bigosem. To już czwarta pozycja z cyklu wyszukiwania tytułowych pypciów na
języku polityki i równie świetnie napisana jak jej poprzedniczki.



Świat mego autorstwa
 

Pragnę ujrzeć znowu świat mego
autorstwa

Na jego miejscu jednak tylko ogień i krew
odebrane marzenia, cicho ronię łzę,

Czy nadal muszę grać w tę okrutną grę?
 

Pragnę ujrzeć znowu świat mego
autorstwa

Na jego miejscu jednak tylko popiół i dym
spalone wszędzie ciała, spalone dzieci me,
Czemu nas wciągnięto w tę okrutną grę?

 
Pragnę ujrzeć znowu świat mego

autorstwa
Na jego miejscu jednak tylko cienie i

duchy
ludzi których znałem, ludzi o których

śnię,
Ich wszystkich poświęcono w tej okrutnej

grze.
 

Nie ujrzę już świata mego autorstwa,
Na jego miejscu tylko cisza i pustka.

 
 SadThinker 

 

Bez tytułu
 

Mam dla Ciebie poezyjkę:
czerwoną, jak stado maków,

które sobie nawzajem
wydziobują płatki w kwietnym szale...-

jakie to smutne.
Jak szal z pereł,

w którym tylko jedna z pereł 
to perełka-

jaka smutna poezyjka.
Klejnoty w paltoty

ładować
garściami

i ostudzić zapał
nim się zapali

jak alkohol,
którego przecież nie piję,

jasnym płomieniem.
Śmiechowijka, wczesnopijka,

taka ot co poezyjka.
 

Aleksandra Ambrożanka
 

Bez tytułu
 

Północy! Czymże świat bez Ciebie? czym Federacja?
Chwała miasta, wielkiego centrum wyzysku,

Nieskończona.
 

Dym, unosi się nad osadą,
Dowód życia, źródło mocy, tam gdzie kiedyś kowadło

Tam teraz piece, maszyny i łzy,
Dzieci, które płacą tym ojcom swym,

 
Despota się cieszy, władca się raduje,

Bo sam to co wykreował morduje,
Bawi się, życie to błahostka,

Kiedy chodzi o świat jego autorstwa.
 

Spójrz północy! Wśród ognia i dymu,
Kres tego świata nadchodzi,

Koniec cierpienia, kres to miasta,
Przybywa.

 
HappyThinker

 

 

Twarda Sztuka
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Światowy Dzień Walki z AIDS
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Resztę materiałów znajdziecie na naszym instagramie: 
 

@twardo_po_ziemi

https://www.instagram.com/twardo_po_ziemi/


Przed maturą- wyjaśniamy! 
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Za przesłanie notatek i zadań bardzo dziękujemy Magdalenie Tatarczuk z 3Bs
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