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Ciepły wiatr, zaczynający już pachnieć nieśmiało wiosną, zieleń budzących się powoli
do życia roślin, złote promienie słońca muskające twarz… Wciąż nie mogę uwierzyć,

że właśnie tak wyglądał poranek w dniu, w którym wybuchła Wojna. W dniu, w
którym świat wstrzymał oddech z przerażenia, a niewinni ludzie zaczęli umierać. W

dniu, w którym zapłakała Ukraina.

„Serce w pokoju” to więc nie tylko nasza sytuacja podczas nauczania zdalnego, ale też
niepokój o przyszłość, której nie da się przewidzieć i o działania, którym nie można
zapobiec. Chcąc, nie chcąc to właśnie pokój stał się ostatnio naszą podstawową osią
funkcjonowania - to z niego zawieramy znajomości, w nim chronimy się przed
nieznanym i z niego niesiemy pomoc. Pomieszczenie, które kiedyś miało jedynie
znaczenie funkcjonalne, teraz zyskało dla nas także wymiar pewnego symbolu,
można powiedzieć znaku naszych czasów.

I kiedy wszystko wokół wiruje w zastraszającym tempie, zmienia się ciągle i uparcie
odmawia poczucia stałości, jedno pozostaje niezmienne. To, że nasze serca wciąż
noszą w sobie niesamowite pokłady empatii, współczucia i niezłomnie sprzeciwiają
się niesprawiedliwości. Jest w nich zawarte wszystko to, co trudno jest opisać
słowami, co czyni je naprawdę wyjątkowymi.

Mamy nadzieję, że ten numer Twardo po Ziemi przyniesie Wam trochę radości i
pozwoli choć na chwilę oderwać myśli od ostatnich tragicznych wydarzeń. Wasze
zainteresowanie i wielkie wsparcie, którym nas obdarzacie czytając tę gazetę, znaczą
dla Nas naprawdę wiele.

Redaktor naczelna Twardo po Ziemi

Antonina Stępińska

Od naczelnej
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Dni otwarte będą się  odbywały w dniach 4-7/04/2022.

04.04.2022 Klasa 1A dwujęzyczna angielska (humanistyczna) godzina 17.00-18.30
Przedmioty rozszerzone - j. polski, historia
04.04.2022 Klasa 1E dwujęzyczna angielska (ekonomiczna) godzina 18.30-20.00
Przedmioty rozszerzone - matematyka, WOS
05.04.2022 Klasa 1D dwujęzyczna niemiecka (mat-geo-ang) godzina 17.00-18.30
Przedmioty rozszerzone - matematyka, geografia, j. angielski
06.04.2022 Klasa 1B dwujęzyczna (mat-fiz) godzina 17.00-18.30
Przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka
06.04.2022 Klasa 1C (mat-inf-ang) godzina 18.30-20.00
Przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka, j. angielski
07.04.2022 Klasa 1Ma/1Mb (medyczna) godzina 17.00-18.30
Przedmioty rozszerzone:
1Ma - matematyka, biologia, chemia
1Mb - biologia, chemia
07.04.2022 Spotkanie z dyrekcją godzina 18.30-20.00

Regulamin rekrutacji znajduje się na adresie:
https://www.liceumtwarda.edu.pl/regulamin-rekrutacji/

Dni otwarte CLV

Z racji nadchodzących wielkimi krokami dni otwartych CLV, redakcja gazetki
chciałaby Wam oraz zainteresowanym dołączeniem do naszego liceum
przypomnieć o nich oraz wskazać terminy spotkań online z poszczególnymi
profilowymi klasami.

https://www.liceumtwarda.edu.pl/regulamin-rekrutacji/
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 W Polsce zaczęto natychmiastowo
podejmować konkretne kroki, by
pomóc uchodźcom z Ukrainy. Zarówno
organizacje charytatywne, jak i zwykli
obywatele zaczęli masowo angażować
się w wolontariat na rzecz Ukrainy.
Polacy otworzyli swoje serca i pomagają
na różne sposoby, każdy tak, jak jest w
stanie. Od razu powstało mnóstwo
zbiórek finansowych, na które można
wpłacać darowizny. Zorganizowano
miejsca pierwszej pomocy dla
uchodźców na granicy Polski z Ukrainą,
którzy przebyli długą i wyczerpującą
drogę podczas ewakuacji z kraju.
Dostają tam posiłek i niezbędne rzeczy
potrzebne na pierwsze dni po ucieczce
ze swojej ojczyzny. Zorganizowano w
tym celu specjalne zbiórki, na które
można było oddawać najpotrzebniejsze
rzeczy dla uchodźców, którzy po
ucieczce zostali praktycznie bez
środków do życia. Zbierano m.in.
ubrania, jedzenie, koce, pościele, środki
czystości i higieny, leki, jak również
zabawki dla dzieci. Wielu Polaków
zorganizowało transport i przyjęło
uchodźców pod swój dach, aby
zapewnić im tymczasowe miejsce
zamieszkania. Ogromne zaangażowanie
Polaków i skalę pomocy widzimy w
mediach społecznościowych, gdzie cały
czas czytamy o kolejnych akcjach
pomocowych. Piękne jest to, jak duży
rozgłos zdobył wolontariat dla Ukrainy,
jak wielu ludzi zachęcono do działania.
 

Otwórzmy nasze serca!

Wolontariusze udowodnili, że jeśli się
chce, to można nieść dobro, że
poczucie wspólnoty i jedności popycha
nas do przodu i umacnia w działaniu.
Świadomość, że nasza pomoc trafia do
ludzi, którzy walczą o przetrwanie,
jeszcze bardziej powoduje, że chcemy
choć odrobinę polepszyć ich życie i
jednocześnie docenić własne. Czasami
nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile
mamy, a większość czasu zastanawiamy
się czego nam brakuje. Warto doceniać
każdą, nawet najmniejszą rzecz, a
przede wszystkim zdrowie, możliwość
przebywania z ukochaną rodziną i życia
w pokoju. Nie wiemy, co przyniesie
przyszłość. W każdej chwili mogą
spotkać nas różne przeciwności losu,
które nagle, nim się obejrzymy,
wywrócą naszą rzeczywistość do góry
nogami i dopiero wtedy zaczniemy
tęsknić za tym, co przedtem mieliśmy,
a tego nie docenialiśmy. 
 Trudno nam dzisiaj sobie wyobrazić,
co przeżywają ludzie uciekający przed
wojną. Zawsze kojarzyła nam się ona z
lekcjami historii i opowieściami
naszych dziadków. Było to dla nas coś
całkowicie odległego i nas nie
dotyczyło. Dziś jednak mamy inną
perspektywę ze względu na to co się
dzieje za naszą wschodnią granicą.
Doceniajmy zatem pokój i otwórzmy
nasze serca dla innych.   

Marysia Książek

 W ciągu ostatnich dwóch lat byliśmy świadkami wydarzeń, które ogromnie zmieniły
świat, w którym żyjemy. Jeszcze nie zdążyliśmy otrząsnąć się po wybuchu pandemii
koronawirusa, a już spotyka nas kolejna tragedia, jaką jest wojna w Ukrainie. Wszyscy
widzimy dramat narodu ukraińskiego, który musi walczyć o swój kraj. Tysiące ludzi,
kobiet i dzieci uciekających przed wojną zostały bez dachu nad głową. Nagle w ciągu
kilku dni do Polski przybyli uchodźcy z Ukrainy, co uruchomiło niespotykaną falę
solidarności i dobra ze strony Polaków. 



Który system nauczania preferują uczniowie naszej
szkoły? 

4

Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl
Wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z
dopiskiem UKRAINA
Wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).

Oto spis wybranych sprawdzonych organizacji, które prowadzą zbiórki na rzecz
pomocy dla Ukrainy:

CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ
https://pcpm.org.pl/ukraina
POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718
3060 z dopiskiem "UKRAINA" oraz za pomocą wpłat PayU na stronie:
https://pck.pl/wspieraj-nas/

POLSKA AKCJA HUMANITARNA
https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina

FUNDACJA POMAGAM.PL
https://pomagam.pl/solidarnizukraina

CARITAS POLSKA
Można pomóc:

UNICEF POLAND
www.unicef.pl/ukraina

FUNDACJA OCALENIE
https://www.facebook.com/donate/275450921370284/

FUNDACJA SIEPOMAGA
https://www.siepomaga.pl/ukraina

STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE"
https://www.siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainy

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zdania w tym temacie

są bardzo podzielone. Największa liczba głosów - 37,4% oddane

na nauczanie zdalne przeważyła o niecałe 7% w stosunku do

nauczania stacjonarnego, na które zagłosowało 31%

ankietowanych. 27,8% uczniów wstrzymało się od głosu, a

pozostałe 3,8% postawiło na system hybrydowy. 

Celem przeprowadzenia badania było poznanie preferencji

uczniów naszej szkoły dotyczących systemu nauczania. Ankieta

spotkała się ze sporym odzewem - swój głos oddało w sumie

187 osób. Oprócz pierwszego, kluczowego pytania, które

zostało postawione na początku ankiety, daliśmy również

możliwość wypowiedzenia się na temat wad i zalet obu

systemów w formie 4 pytań zamkniętych, z dodatkową

możliwością dopisania swoich uwag przy każdym pytaniu. A

oto i one:
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Jakie widzisz zalety nauki stacjonarnej? 
Mam lepszy kontakt ze znajomymi ze szkoły - 72% 
Więcej korzystam z lekcji odbywających się w szkole – 62%
Mam bezpośredni kontakt z nauczycielem, jeśli mam jakąś sprawę, mogę ją
poruszyć osobiście - 41% 
Mam większą chęć wychodzenia gdzieś po szkole – 37% 
Mogę oderwać się od tego, co dzieje się w domu – 33%
Klimat i atmosfera panująca w szkole jest dla mnie nie do zastąpienia - 25%
Nie widzę zalet – 7%

Inne odpowiedzi uczniów:
Nauczyciele zadają więcej prac do wykonania – 0,5% *
Mam większą motywację do robienia notatek z lekcji – 0,5%
Mam więcej energii i motywacji do działania - 0,5%
Lepiej organizuję swój czas – 0,5%
Na lekcjach stacjonarnych jestem znacznie bardziej skupiony – 0,5%
Lepiej idą mi przygotowania do matury – 0,5%
Mogę więcej jeździć metrem- 0,5%
2. Jakie widzisz wady nauki stacjonarnej? 
Jestem bardziej niedospany/a ze względu na wcześniejsze wstawanie i późniejsze
powroty do domu – 83% 
Mam mniej czasu na życie pozaszkolne – 70% 
Bardziej stresuję się na lekcjach – 61%
Męczy mnie ciągły hałas w szkole na przerwach i podczas lekcji – 54%
Ciągłe kontakty z rówieśnikami mnie przytłaczają - 26%
Nie widzę wad – 3%

Inne odpowiedzi uczniów:
Mam mniej czasu na naukę przez dojazdy i powroty ze szkoły - 0,5%
Nie mam czasu by zjeść śniadanie - 0,5%
Odczuwam duży nacisk pod względem nauki - 0,5%
Mam mniejszą elastyczność w organizacji czasu po szkole – 0,5% *
Nauka idzie mi mniej efektywnie – 0,5%
Dojazdy do szkoły mnie męczą - 0,5% 
Mam obniżone samopoczucie ze względu na ciągłe zmęczenie - 0,5%
Nadrabianie wszystkich zaległych sprawdzianów, które nie odbyły się na lekcjach
zdalnych  - 0,5%
3. Jakie widzisz zalety nauki zdalnej? 
Zaoszczędzam zdecydowanie więcej czasu i dzięki temu mam go więcej dla siebie
– 90%
Mogę swobodnie rozplanować swój dzień - 64% 
Mam możliwość uczęszczania w lekcjach z dowolnego miejsca – 60% 
Mniej stresują mnie lekcje – 60%
W domu czuję się zdecydowanie bardziej komfortowo niż w szkole - 53%
Mam lepszy kontakt z rodziną - 29%
Nie widzę zalet – 3%



Inne odpowiedzi uczniów:
Mogę skupić się na ważniejszych przedmiotach – 0,5%
Mam czas by na spokojnie zjeść śniadanie - 0,5%
Mam czas by wyjść się przewietrzyć - 0,5%
Łatwiej jest mi dostosować godziny moich korepetycji do planu lekcji –
0,5%
Mogę grać na lekcjach – 0,5%
Mam czas na rozwijanie moich pasji- 0,5%
4. Jakie widzisz wady nauki zdalnej? 
Rozleniwiam się, czuję jakbym wpadał/a w ciągłą rutynę - 69%
Nie umiem się skupić/zorganizować - 54% 
Ciągłe patrzenie w ekran komputera/telefonu mnie męczy - 50% 
Czuję się odosobniony – 34%
Miewam problemy techniczne, co sprawia, że obniża się mój komfort
pracy – 27% 
Nie widzę wad – 11%

Inne odpowiedzi uczniów:
Nie mam dobrych warunków do pracy w domu – 5%
Bardziej stresują mnie lekcje – 0,5%
Stresują mnie lekcje, na których trzeba włączać kamerki – 0,5%
Nauczyciele zadają mało pracy, dla mnie jest to niewystraczające - 0,5%
Później chodzę spać - 0,5%

Wyniki przeprowadzonej ankiety pokazują, że większość uczniów
preferuje nauczanie zdalne ze względu na oszczędność czasu i możliwość
jego zagospodarowania w inny sposób. Jako główne wady wskazują jednak
popadanie w ciągłą rutynę i brak zorganizowania. Stacjonarne nauczanie
przekonuje do siebie uczniów przede wszystkim możliwością bardziej
efektywnego przyswajania wiedzy z lekcji, jak również utrzymywaniem
stałego kontaktu z rówieśnikami, co podczas nauczania zdalnego nie jest
takie proste. Z ankiety wynika, że m.in ciągły stres z jakim muszą się
zmagać, niewystarczająca ilość snu, ogromna ilość materiału do
przerobienia i mniej czasu wolnego podczas nauki stacjonarnej sprawia, że
jednak nauczanie zdalne cieszy się większym uznaniem. Nie da się ukryć,
że zdalne nauczanie ułatwia uczniom życie, jednak bez bezpośrednich
kontaktów ze znajomymi przez dłuższy okres czasu, nie dałoby się
normalnie funkcjonować

Marysia Książek
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Książki od serca
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„Dziwne losy Jane Eyre” - czyli książka, która złapie was za serce
Jeżeli potrzebujecie czegoś, co całkowicie oderwie Was od monotoni życia
współczesnego, a przede wszystkim od codziennych problemów, to ta klasyczna
powieść Charlotte Brontë będzie bardzo dobrym wyborem. Historia niezależnej
Jane, jej fascynującego życia pełnego przygód i rozmyślań, które płyną prosto z
serca bohaterki. Ta książka przede wszystkim opisuje uczucia, z którymi mierzą się
wszyscy ludzie. 

„Szafa”, czyli książka, w której możesz schować się przed światem 
Trzy krótkie opowiadania naszej polskiej noblistki - Olgi Tokarczuk. Książka mimo
małych rozmiarów każdego czytelnika zabierze w podróż, owinie was ciepłym
kocem i zagwarantuje bezpieczeństwo - tak jak byście schowali się w szafie pełnej
ubrań. Mistrzowskie opisy i piękny język, jakim posługuje się Tokarczuk złapią was
za serca i zachęca do zaczytywania się w kolejnych książkach tej pisarki.  

„Sen miałem”, czyli Leśmian o świecie
Poezja jest jak herbata z cynamonem i uśmiech przyjaciela- potrzebna i mile
widziana w każdych ilościach. A Bolesław Leśmian to zawsze gwarancja poezji
najwyższych lotów. W tym tomiku niezrównany władca słowa zabiera Nas na pola,
ukwiecone łąki i w ciche, romantyczne zagajniki, by wskazać rzeczy piękne i
straszne, bez dwóch zdań poruszające do głębi. Lecz uwaga, to lektura tylko dla
koneserów; nie każdy ją zrozumie i się nią zachwyci.

Siedząc w fotelu i patrząc na „Niebo w kolorze siarki”
Ja mogę tak spędzać czas godzinami. Powieść Kjell Westö hipnotyzuje od
pierwszego wejrzenia. Gdy już zaczniecie czytać, wsiąkniecie w nią bez reszty, więc
proszę użytkować na własną odpowiedzialność. Jeden z ostatnich bastionów
współczesnej powieści genialnej.

„Trylogia mgły”- na wzmocnienie egzystencjonalnego niepokoju
Pierwsze słowo, które przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o tej serii to właśnie
niepokój. Subtelny dreszczyk przechodzi po plecach. I choć na najbardziej znanej
powieści Carlosa Zuiza Zafona „Cień wiatru” nie zostawiam suchej nitki, to jednak o
tych jego pierwszych próbach literackich myślę z prawdziwym wzruszeniem. Bo to
są naprawdę dobre książki.

Antonina Stępińska, Helena Mazurek



Zdobyte serce trzymać w pudełku (po więcej
informacji zajrzeć na etykietę)
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Jeśli samo imię Mary Shelley nic wam nie
mówi, to mam nadzieję, że tytuł jej
najpopularniejszego dzieła nieco odświeżył
waszą pamięć. A jeśli nadal nie zapaliło
wam się w głowie żadne światełko, nie
martwcie się, od tego tutaj jestem. Bowiem
korzystając z tematu numeru chciałabym
przedstawić wam jakże ciekawy życiorys
autorki jednej z pierwszych kultowych
powieści science fiction. Bo hej, jestem
święcie przekonana, że kiedy profesor
Frankenstein tworzył swoje dzieło, w jego
pokoju musiało znajdować się chociaż
jedno serce. 
Kiedy mówi się o czyimś życiu wypadałoby
zacząć od samego początku. A sam
początek dla autorki przypadł na dzień 30
sierpnia 1797 roku. To właśnie wtedy Mary
przyszła na świat jako córka Mary
Wollstonecraft, jednej z najbardziej
znanych w tamtych czasach obrończyń
praw kobiet oraz Williama Godwina,
wybitnego myśliciela społeczno-
politycznego ówczesnej epoki. Shelley
często, dość nieskromnie, miała w zwyczaju
mówić, że jest dzieckiem “dwóch
wybitnych postaci świata literackiego”.
Niestety matka Shelley zmarła 10 dni po
porodzie na skutek komplikacji
poporodowych. Mimo braku matki i
późniejszym poślubieniu przez jej ojca
znienawidzonej przez Mary macochy,
miała ona raczej szczęśliwe dzieciństwo i
okres dojrzewania. Jej ojciec wychował ją i
jej przybraną siostrę. Nie zapędzajmy się
jednak aż tak, gdyż do tej chwili zostało
nam jeszcze trochę czasu. 22-letni Percy
był bowiem już wówczas poślubiony
Harriet Westbrook. Często odwiedzał dom
rodzinny Mary, gdyż był przyjacielem jej
ojca. 

Umawiali się na herbatkę i wiersze, gdyż on
również był poetą i pisarzem. Podczas takich
spotkań organizował również tajne schadzki
z Mary, przy grobie jej matki, gdyż
wiadomo, że jest to najbardziej romantyczne
miejsce. Co porabiała tam dwójka młodych?
Wymieniali się wierszami i wiedzą ogólną.
Podobno Mary ujawniła swojemu
kochankowi, że umie pisać, co wówczas nie
było przecież popularną umiejętnością u
kobiet, poprzez nakreślenie palcem imienia
swojej matki na nagrobku. Jak to w dobrej
tragedii bywa, oprócz małżeństwa Percy’ego
z inną kobietą (które swoją drogą żadnemu z
kochanków z jakiegoś powodu nie
przeszkadzało), parę musiało napotkać
więcej przeszkód na drodze do wspólnego
szczęścia. Dopadł ich bowiem typowy
syndrom Romea i Julii i okazało się, że ani
ojciec Mary ani reszta lokalnego
społeczeństwa nie popiera ich związku
(ciekawe czy miało z tym związek ciągle
trwające małżeństwo Percy’ego?). Zakochani
jednak wybrnęli z tej sytuacji i zrobili to, co
postaciom Szekspirowskiego dramatu się nie
udało- 28 lipca 1814 roku uciekli do Paryża,
przy okazji zabierając ze sobą przyrodnią
siostrę Mary, Claire Clairmont. Ich
romantyczna ucieczka nie była, jednakże w
żaden sposób zaplanowana, przez co już we
wrześniu tego samego roku trójka
uciekinierów wróciła z podkulonymi
ogonami do Anglii. Tam też Mary urodziła
swoje pierwsze dziecko - córkę, która,
jednakże zmarła kilkanaście dni
później.Śmierć dziecka oraz zaloty Percy’ego
do Claire (swoją drogą czego się spodziewała
biorąc trzecią osobę ze sobą?) sprawiły, że
Mary popadła w dość głęboką depresję. Ale
hej, za to dziadek Shelley’a umarł, dzięki 

Kiedy zaglądacie do szafki pisarza, co spodziewacie się zobaczyć? Pewnie wasza odpowiedź
to długopis albo pióro, notatniki i generalnie to czego używał artysta do tworzenia swoich
dzieł. Może nawet znajdziecie jakieś niepublikowane teksty, kto wie? Na tą ostatnią opcję
najprawdopodobniej liczyła ekipa sprzątająca wyznaczona do zabrania rzeczy z domu Mary
Shelley, po śmierci pisarki. Zamiast tego w jednej z jej szafek ich oczom ukazało się serce jej
męża zawinięte w kawałek jedwabiu wraz z jednym z jego wierszy oraz częścią jego
prochów. Znaleziono tam również włosy trójki zmarłych dzieci autorki. Straszne? No cóż,
czego można było się spodziewać po matce “Frankenstein’a”.
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czemu Percy odziedziczył dość spory
majątek i w końcu poprawiła się kondycja
ich życia. Była to jedyna dobra rzecz, która
się w tym czasie wydarzyła, gdyż zaraz po
tym żona Percy’ego popełniła samobójstwo.
O dziwo nie to było głównym powodem
zmartwień pary. Zresztą wcześniej też
niezbyt zwracali na nią uwagę, więc
dlaczego nagle by mieli? Niestety, śmierć
Harriet spowodowała, że wzrok
angielskiego społeczeństwa znowu spoczął
na Percy’m i Mary, więc kochankowie
uciekli do Genewy. Dlaczego akurat tam?
Wpływ na to miała, dobrze nam już znana,
przyrodnia siostra Mary, Claire, która już
od dłuższego czasu romansowała z
mieszkającym tam Lordem Byron’em i
będąc z nim w ciąży, liczyła, że jeśli tam
pojedzie, wymusi na nim stały związek. To
chyba właśnie w Genewie Mary spędziła
najlepszy czas swojego życia. To również
tam w 1816 roku narodził się
“Frankenstein”. Podczas jednego z
wieczornych spotkań ze znajomymi
poetami, Lord Byron zaproponował
zorganizowanie małego konkursu i poprosił
obecnych o napisanie historię o duchach,
która napawałaby grozą. 
 Zalążek napisanego wtedy pomysłu
rozwinął się na przestrzeni lat i w 1818 roku
Mary zadebiutowała swoją powieścią
“Frankenstein albo: Współczesny
Prometeusz”, która do dziś uchodzi za
jedno z najwybitniejszych, a już na pewno
za jej najbardziej znane działo. Początkowo
krytycy twierdzili, że Frakenstein został
napisany przez mężczyznę.  Po odkryciu, że
autorką jest kobieta, tradycyjne w tamtym
czasie uprzedzenia do intelektualistek
skłoniły większość współczesnych krytyków
do oceniania jej powieści przede wszystkim
jako romansu. Siła i wyobraźnia jej
pisarstwa została utożsamiona przez
niektórych krytyków z wątpliwymi
pochwałami, że ma „męski umysł”. Mimo
to dzięki “Frankenstein’owi” Mary stała się
prekursorką literatury fantastyczno-
naukowej. Oprócz swojego wielkiego dzieła
napisała także inne powieści grozy takie jak
“Valperga”, “The Last Man” oraz
“Transformation”. Zaczęła również pracę
nad na poły biograficzną 

powieścią grozy o tytule “Matilde”, która,
jednakże została wydana dopiero po śmierci
Mary w 1859 roku. Jednakże nie tylko
Genewą i Frankensteinem człowiek żyje. W
międzyczasie, kiedy Mary kończyła pisać
swoje wielkie dzieło, urodziła jeszcze dwójkę
dzieci, które tym razem przeżyły nieco
dłużej niż tylko kilka dni. W związku z tak
dobrym zrządzeniem losu, rodzina Shelley,
oczywiście wraz z Claire, znowu
wyprowadziła się, tym razem do Włoch.
Niestety, zmiana miejsca zamieszkania nie
zmieniła żywotności ich dzieci. Ich najstarszy
syn zmarł w 1818 roku, a najmłodsza córka
rok później. Przez taki obrót spraw Mary
znowu pogrążyła się w depresji oraz dopadła
ją ciężka choroba. Autorka odsunęła się
również w tym czasie od męża, który nie
potrafił zapewnić jej potrzebnego wsparcia.
Wszystko zmieniło narodzenie się kolejnego,
czwartego dziecka, w 1819 roku, które nie
podążyło w ślady swojego rodzeństwa i jako
jedyne przeżyło. Mimo nazwania syna po
ojcu, nie polepszyło to nijak sytuacji
małżeństwa i Percy coraz bardziej
interesował się innymi kobietami,
zostawiając żonę samą sobie.
Jeśli już wcześniej nie zaczęło się wszystko
psuć to w 1822 roku nastąpiła apokalipsa dla
rodziny Shelley’ch. Najpierw Mary znowu
zaszła w ciążę, co jak wiemy z wcześniejszych
przypadków nigdy nie kończyło się dobrze.
Tym razem wynikiem tego nie było kolejne
martwe dziecko, tylko prawie martwa Mary.
Kobieta poroniła i prawie umarłaby przez
utratę krwi, gdyby jej mąż nie uratował jej w
ostatnim momencie, poprzez umieszczenie
w lodowatej kąpieli. To nie był jednak koniec
nieszczęść. Zaledwie dwa tygodnie później
Percy, wracając z powitania przybyłych do
Włoch znajomych, utonął w zatoce La
Spezia. 
Po śmierci ukochanego Mary wraz z synem
wróciła do Anglii, wykazując się nie tylko
pewnością w wychowaniu dziecka, ale
również determinacją w zapewnieniu
martwemu mężowi uznania, którego nie
otrzymał za życia. Samotnie redagowała i
wydawała jego dzieła starając się zapewnić
mu rozpoznawalność. W ciągu roku po
śmierci męża udało jej się również
opublikować własne dzieła: “A Tale of the
Passion” oraz dwa eseje 
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„Madame D'Houtetot” i „Giovanni Villani”.
W ciągu następnych dwóch dekad, pomimo
wielu przeprowadzek, życie Mary zdało się
w miarę ustabilizować, a ona sama
wydawała kolejne swoje opowiadania i
wiersze. Jej jednym z najważniejszych,
ostatnich dzieł było dwutomowe „Rambles
in Germany and Italy, in 1840, 1842, and
1843”, oparte na listach pisanych podczas jej
podróży z synem i jego przyjaciółmi. Przez
te lata Mary starała się także pomagać wielu
kobietom poturbowanym przez los.
Najbardziej tego znanym przykładem jest
historia Isabel Robinson i jej kochanki
Mary Diany Dods, którym Shelley pomogła
w przeprowadzce do Francji i rozpoczęcia
tam nowego życia jako “mąż i żona”. Sama
po stracie męża była dość ostrożna, jeśli
chodzi o jakiekolwiek związki z
mężczyznami, odrzucając między innymi
starania o jej rękę pisarza Prospera
Mérimée. Przez ostatnią dekadę życia Mary
strasznie cierpiała z powodu intensywnych
bólów głowy oraz porażenia ręki. Mimo to
ciągle podróżowała i z determinacją
pracowała nad zmianami w swoich
wydaniach dzieł jej męża. W 1848 roku
starała się wrócić do pracy nad pisaniem
wcześniej zaczętej biografii męża, jednak
choroba, najpierw jej synowej, a potem jej
własna dość szybko uniemożliwiła jej
zabranie się za cokolwiek. 
1 lutego 1851 roku, już w stanie śpiączki,
Mary Shelley przegrała walkę z rakiem
mózgu i zmarła w swoim domu przy 24
Chester Square w Londynie. Jej syn wraz z
żoną spełnili jej ostatnią wolę, usuwając
szczątki rodziców Mary z cmentarza St
Pancras i chowając ich wspólnie z zmarłą
córką 8 lutego na dziedzińcu kościoła St
Peter’s w Bounemouth.
Historia Mary Shelley, mimo że podchodzi
pod kategorię tragiczną tak naprawdę ma w
sobie wiele serca. I to nie tylko tego, które
należało do jej męża, ani tego które
profesor Frankenstein starał się zastąpić w
swojej kreacji. Muszę przyznać, że
zapoznając się z jej biografią nie
spodziewałam się tam trafić na tyle
wrażliwości, ciepła i mądrości. A jednak, nie
każdy, kto stoi za potworem musi sam mieć
jakieś problemy, które chce po 

prostu wyrzucić na świat zewnętrzny.
Kto wie, może ktoś wyciągnie z historii
tej genialnej autorki nieco więcej? Tylko
mam nadzieję, że nie lekcję odnośnie
przetrzymywania serc drugiej połówki. 

Gabriela Mamaj



którą prowadzimy rozmowę. Niby
błahostka, która może wystąpić w życiu
każdego. Jednak będąc overthinkerem
wciąż wracamy wspomnieniami do tego
zdarzenia. Jest ono coraz bardziej
niekomfortowe, pojawia się wstyd, myśli,
jak można było tego uniknąć. Wydarzenie
to na zawsze zostaje zapamiętane jako
przysparzające ogromne uczucie
dyskomfortu. To brzmi wręcz
kuriozalnie, że ta jedna chwila, jedna
decyzja może zupełnie zniszczyć czyjeś
spojrzenie na - jakże trywialne -
opowiadanie żartów. Jednak ciągłe
myślenie o czymś nieprzyjemnym,
niemoc uwolnienia się od tego
wspomnienia może faktycznie stworzyć
pewną rysę na umyśle. Nadmierne
myślenie dotyczyć może każdego, oraz
każdej sytuacji. Nie ma żadnej zasady co
do częstotliwości występowania tego
zjawiska. Pewnym jest, że na taką
przypadłość bardziej narażone są osoby z
innymi współistniejącymi zaburzeniami,
osoby z niską samooceną czy problemami
z akceptacją.. Życie w ciągłym stresie,
niepewności, długofalowo prowadzić
może do obniżenia nastroju, poczucia
własnej wartości, zaniku samoakceptacji
czy do wystąpienia problemów ze snem.
Całkiem pokaźna suma niekorzystnych
skutków. Nasuwa się więc pytanie jak
działać? Co robić? Przede wszystkim
zrozumieć co się dzieje. Myślę, że
kluczem do rozpoczęcia jakiejś próby
starcia ze swoimi myślami to
zaakceptowanie warunków, w jakich się
znaleźliśmy. 

Nadmyślenie
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W języku polskim pod tym terminem
znajduje się paraliż analityczny. Jest to
sytuacja, gdy człowiek traci kontrolę nad
swoimi myślami, analizuje każdą możliwą
sytuację z wielu perspektyw.
Podejmowanie decyzji w tym wypadku jest
szczególnie utrudnione, gdyż zaburzony
zostaje koncept racjonalności. Osoba, która
ma do czynienia z paraliżem analitycznym
zupełnie inaczej odczytuje bodźce,
sygnały, które otrzymuje od świata
zewnętrznego. Każdy impuls prowadzić
może do zwielokrotnionego, ponownego
powracania myślami do jednej, konkretnej
chwili. „Nawet proste decyzje urastają do
rangi ogromnych problemów, a gdy
musimy zmierzyć się z naprawdę trudną
sytuacją, jesteśmy już tak sparaliżowani, że
nie ma mowy, aby podjąć decyzję
samodzielnie" mówi psychoterapeutka
Karolina Borek. Ze wspomnieniami jest
ten problem, że to one po części kreują
świat danej jednostki. To dzięki nim
człowiek uczy się jak funkcjonować w
społeczeństwie, co jest dobre, a co złe.
Jednak osoby, które zmagają się z
nadmiernym myśleniem przez wzmożoną,
powtórną analizę wspomnień tracą
umiejętność racjonalnej oceny
rzeczywistości.  Takie ciągłe wracanie
wspomnieniami do przeszłości sprawia, iż
pojawiają się coraz to nowsze emocje, a co
za tym idzie - może wytworzyć się
zupełnie inna opinia na dany temat. Jako
przykład weźmy sobie jakieś spotkanie z
nowo poznaną osobą. Jest sytuacja, w
której opowiadamy żart, który, jak się
później okazuje, nie rozbawia osoby, z 

Pewnie wiele osób znalazło się w sytuacji, gdy przytłaczająca ilość informacji paraliżowała
jego umysł i racjonalne myślenie. Można by tłumaczyć to, jako po prostu większą ilość
stresu, gorszy moment w życiu. Jednak na dłuższą metę takie nadmierne analizowanie
rzeczywistości staje się uporczywe, męczące, a w końcu może prowadzić do trwałych,
bardzo negatywnych ubytków na zdrowiu. Rozwój psychologii umożliwił w końcu
zdefiniowanie tego deprymującego zjawiska jako właśnie overthinking. 



 Następna ważna sprawa to nie
bagatelizować danego problemu.
Naturą człowieka jest zaspokajanie
swoich potrzeb, a posiadanie
zdrowego, czystego umysłu spełnia
kryteria bycia potrzebą. No, ostatnia
rada - dokształcać się, oczywiście tylko
ze sprawdzonych, wiarygodnych
źródeł. Odkrywanie siebie oraz
zgłębianie wiedzy w tej konkretnej
dziedzinie może umożliwić lepsze
poznanie schematów i mechanizmów
działania człowieka. Co za tym idzie,
zrozumienie dlaczego nasz umysł
reaguje tak, a nie inaczej. A
zrozumienie to już ogromny krok w
kierunku lepszego samopoczucia. 

Basia Duszczyk
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Każdy indywidualnie przeżywa
emocje, zupełnie inaczej je okazuje,
inaczej mu przychodzi
zaakceptowanie swojej osoby i
sposobu w jaki reaguje na bodźce.
Ten indywidualizm nadaje
autonomii poszczególnej jednostce,
takiej oryginalności. Akceptacja
własnej osoby to dobry start do
poznawania siebie i pracowania nad
swoimi reakcjami. Po drugie, jeżeli
overthinking zaczyna być uciążliwy,
męczący koniecznie zalecana jest
wizyta u specjalisty. Czasami jedno
czy dwa spotkania mogą zaowocować
i przynieść ulgę. Kolejna sprawa -
mindfulness! Bardzo fajna technika
skupiania się na chwilach bez
oceniania ich. Faktycznie, w tej
sytuacji to może być kojące.

A. Biegała



Inne Gazetki
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Trochę historii
Gazetki szkolne występują w Polsce od wielu
lat w wielu różnych formach, od pisanych
ręcznie bądź na maszynie gazetek ściennych
po dedykowane witryny internetowe.
Zależnie od dostępnych możliwości. 
Przykładem takiej wieloletniej tradycji jest
twórczość uczniów z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Siemiatyczach. W
latach 70-tych funkcjonowała w niej ścienna
gazetka literacka oraz wydawana przez
Samorząd Uczniowski comiesięczna gazetka
„Nasz Głos”, w której każda klasa
zamieszczała swoje artykuły. Lata 80-te to
kolejna gazetka, która, mimo zmiany tytułu i
częstotliwości publikowania, wychodziła
przez dobre 10 lat. Były to trudne czasy –
bez komputerów, ksero i dostępu do druku.
Artykuły pisano ręcznie, bądź na maszynie.
Pewien przełom pojawił się w połowie lat
90-tych, kiedy pojawiły się w szkole gazetki
w formie broszurowej. Do 2002 roku
zdążyło się ukazać pięć różnych tytułów. Ich
żywotność była stosunkowo krótka –
zaledwie po kilka numerów. W przypadku
dwóch tytułów były to zaledwie dwa
numery. 
W 2002 roku pojawiła się kolejna gazetka
ścienna – „Cenzor”. Od 2005 dostępna
również na stronie szkoły. Tytuł ukazuje się
po dziś dzień.
Innym przykładem długiej tradycji, ale tym
razem wydawaniem jednego tytułu przez
wiele lat jest „Tajniak”, gazetka tworzona
przez uczniów XXIII LO w Lublinie,
ukazująca się od 2002 roku. Pierwszy numer
w postaci PDF-a na stronie szkoły
opublikowano w 2015 roku. 
Wraz z upowszechnieniem się komputerów
w ciągu ostatnich dwóch dekad i związaną z
tym łatwością tworzenia dokumentów
tekstowych liczba wydawanych tytułów
gwałtownie wzrosła. Obecnie na stronie
niemalże każdej szkoły ponadpodstawowej
można znaleźć co najmniej kilka, jeżeli nie
kilkanaście numerów. 
W związku z ogromną ilością tytułów i
brakiem czasu ograniczę się jedynie do nieco
wyrywkowego omówienia niewielkiego 

wycinka bardzo szerokiego tematu. Gorąco
zachęcam czytelników do samodzielnego
zapoznania się z nimi samodzielnie:
gazetka szkolna inurl:lo
Pamiętacie chyba jeszcze artykuł o
zaawansowanych operatorach wyszukiwania
z poprzedniego numeru? 😉
Forma i częstotliwość wydawania numerów
Obecnie niewątpliwie najpopularniejszą
formą gazetki szkolnej jest dokument w
formacie PDF. Z reguły są one zamieszczane
na stronach szkół, aczkolwiek sporadycznie
można je spotkać na dedykowanych
witrynach internetowych, bądź w serwisach
przeznaczonych do publikowania czasopism
w wersji elektronicznej, np.: Junior Media,
Issuu. Czasami też są one publikowane w
postaci zwykłego tekstu na stronie szkoły
lub w innej witrynie.
Co do wydań papierowych – z pewnością
nie odeszły one do lamusa, ani też wygląda
na to by wkrótce stały się one reliktem
przeszłości. Wydaje się jednak, iż lata
dominacji wydań papierowych już minęły i
równie często, jeżeli nie częściej, można
spotkać wspomniane już PDF-y mające tą
zaletę, że ich wydanie nie generuje
dodatkowych kosztów, jak druk chociażby
kilku egzemplarzy.
A jak często są one wydawane? Cóż… Z tym
bywa różnie, podobnie jak z ich
regularnością. Generalnie wydaje się, iż
redakcje większości tytułów starają się
trzymać formuły miesięcznika, choć istnieje
też sporo gazetek wydawanych rzadziej. W
kilku przypadkach,  które udało mi się
znaleźć, ciężko jest stwierdzić, czy dany
tytuł wydawany jest regularnie i jak często,
gdyż poza numerem wydania jest podany
tylko rok. Albo nawet jest tylko sam numer.
Żywotność tytułów także bywa różna.
Bywają takie, które kończyły się na jednym
lub kilku wydaniach, ale też takie, które
ukazywały się przez 5-7 lat. Udało mi się
jednak dokopać do pojedynczych tytułów
wydawanych przez nieco ponad dekadę, jak
np.: „Allora” (prawdopodobnie od 2010 do
dziś) z XXIX LO

Czy wpatrując się kiedyś w nocne, gwieździste niebo zadawaliście sobie pytane czy w
tym zimnym, ciemnym wszechświecie istnieją inne gazetki szkolne poza naszą?
Jakkolwiek brzmi Wasza odpowiedź na to pytanie, okazuje się, iż takie gazetki
istnieją.  
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w Warszawie, „Teraz My” (od 2001 do 2015
roku, z przerwą w wydawaniu w 2014 roku) z
XXI LO w Warszawie. 
Jest też sporo nowych gazetek, których
żywotność trudno ocenić. Wydaje się jednak,
że, jeżeli projekt nie upadnie w trakcie
pierwszego, czy drugiego roku, to
przeciętnie przetrwa on ok. 4-5 lat. Może to
sugerować, iż trudności z przekazaniem
pałeczki młodszym rocznikom nie należą do
rzadkości.
Co w nich znajdziemy?
Teksty publikowane w gazetkach poruszają
szeroką tematykę i przybierają najróżniejsze
formy. 
Większość z nich zdają się stanowić artykuły
i teksty publicystyczne. Poziom warsztatu ich
autorów oraz jakości samych tekstów potrafi
się drastycznie różnić. Choć czasem
prowokuje to pytanie czy ktoś to będzie
czytał, skoro dany tekst jest krótki na jedną
stronę i nudny jak flaki z olejem. Ciężko
jednak jest całkowicie winić autorów, gdyż są
to gazetki w pełni amatorskie. Może z
wyjątkiem "Czwartej Władzy" - gazetki z IV
LO w Poznaniu, gdzie funkcjonuje klasa
dziennikarska.
Co do tematyki - w zależności od tytułu
możemy w nich znaleźć mniejsze lub
większe ilości tekstów o charakterze mniej
lub bardziej wyszukanych ciekawostek. Od
króciutkich tekstów o molach lub
mikołajkach, po historię pisma Vogue, czy
Chelsea Hotel z "Tuby" redagowanej przez
uczniów II LO w Legnicy. Występują też
artykuły poruszające tematykę społeczną,
ekologiczną i okołopolityczną, jak chociażby
tekst o kontrowersjach związanych z
patronami ulic, Młodzieżowym Strajku
Klimatycznym, czy wyborach
parlamentarnych z 2019 roku w "Kurierze
Sobieskiego" od uczniów LXXV LO w
Warszawie. Trafiają się również teksty
bardziej o charakterze opinii, czy
pełnoprawne felietony, np.: tekst o
homofobii, czy sytuacji Polski pisane z nieco
prawicowej perspektywy, zamieszczone w
"Zmianie Tematu" - gazetce uczniów XXI LO
w Łodzi, bądź felieton o sytuacji kobiet, czy
wydarzeniach na Białorusi z "Allory",
wydawanej przez uczniów XXXIX LO w 

Warszawie. Trochę mniej jest tekstów o
historii, niemniej niektóre gazetki zawierają
ich stosunkowo dużo, jak np.: „Dżemper” z
I LO w Siedlcach, czy „Herberton”
tworzony przez uczniów V LO w Słupsku.
Bardzo popularne jest również
zamieszczanie w gazetkach relacji z
wydarzeń w szkole i poza nią. Często są to
uroczystości szkolne, zawody, warsztaty,
czy wycieczki. Bywa tak, że stanowią one
dominujący element numerów, jak jest to w
przypadku „Tajniaka” z XXIII LO w
Lublinie. Autorzy gazetek również chętnie
relacjonują wymiany międzynarodowe, czy
własne podróże. W „Compan Zin” z ZSO w
Kruszwicy znaleźć można relację z
wymiany we Włoszech, zaś jeden z uczniów
XVII LO we Wrocławiu prowadzi od
początku obecnego roku szkolnego serię
artykułów o swoich podróżach na łamach
„Cenzurki”. 
Inną często występującą formą jest wywiad
zarówno z pracownikami i uczniami szkół,
jak i z ciekawymi osobami z zewnątrz.
Osobiście sądzę, iż, mimo pewnych
ograniczeń, jest dość dobrym sposobem na
lepsze poznanie osoby, z którą
niekoniecznie się można spotkać na co
dzień, albo taką, którą się zna z widzenia,
ale poza tym niewiele więcej. Jak na
przykład nauczyciele. Czasami możemy
zbyt szybko ocenić niektórych nauczycieli i
uznać ich za nudziarzy, ale co jeśli czegoś
nie wiemy? O tym można się przekonać
czytając chociażby „SobIIe... Qrier” z II LO
w Grudziądzu, gdzie regularnie
zamieszczane są wywiady z nauczycielami,
uczniami oraz absolwentami szkoły. 
Redakcje niektórych gazetek zamieszczają
również wyniki ankiet przeprowadzonych
wśród uczniów, co jest, moim zdaniem,
ciekawym sposobem na lepsze poznanie
społeczności szkolnej i potencjalnie
przyciągnięcie większej liczby czytelników.
Pod tym względem zdaje się przodować
wspomniana już „Czwarta Władza” – w
prawie każdym numerze można znaleźć
podsumowanie jakiejś ankiety.
Kolejną kategorią jest szeroko rozumiana
twórczość uczniowska. Grafik, rysunków,
czy komiksów jest bardzo mało z jakiegoś
powodu, 
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a sporo tytułów nie zawiera ich wcale.
(Aczkolwiek tu warto wspomnieć, iż w
wydaniu „Kuriera Sobieskiego” z przełomu
grudnia 2020 można znaleźć przecudny
pasek komiksowy na końcu numeru.
Szkoda, że bez kontynuacji.) Za to jest wiele
wierszy, opowiadań i dłuższych tekstów
literackich, które czasami są publikowane w
odcinkach, jak „Pieśń czterech braci” oraz
„Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi
słońce” zamieszczane w „Tubie” z II LO w
Legnicy. (Gorąco polecam samemu
zajrzeć.) Sporadycznie zdarza się tak, że
gazetka jest praktycznie w całości
poświęcona utworom uczniów, np.  „Teraz
My” redagowana przez uczniów XXI LO w
Warszawie.
Pozostałe teksty to głównie recenzje
książek, filmów, gier, zapowiedzi wydarzeń
i koncertów, czasem teksty praktyczne, jak
przepisy kulinarne, czy wskazówki. 
Wydania specjalne
Nie licząc wydań bożonarodzeniowych,
wielkanocnych, halloweenowych, bądź
jubileuszowych – z okazji rocznicy
założenia szkoły, czy samego pisma,
chciałbym zwrócić uwagę na istnienie
również wydań przedwyborczych oraz
zwykłych numerów z wydzieloną dużą
sekcją dla kandydatów do Samorządu
Uczniowskiego. Z reguły zawierają one
wywiady z kandydatami, ich postulaty w
punktach, a czasem również ich manifesty.
Coś takiego można znaleźć w jednym z
numerów „Kuriera Sobieskiego”,
„Ko[…]rnika” z I LO w Łodzi oraz „Czwartej
Władzy”.
Jest to o tyle istotne, iż takie wydania
wzbogacają życie szkolne, pokazując
uczniom, że coś się w tej szkole dzieje, że są
osoby z inicjatywą, pomysłami,
potencjalnie zachęcając więcej osób do
aktywnego udziału, a także dostarczając 
 informacji potrzebnych do racjonalnego i
świadomego wyboru kandydata.
Na zakończenie
Ponownie chciałbym zwrócić uwagę, iż jest
to jedynie niewielki wycinek o wiele
większej całości, a powyższy artykuł miał
na celu jedynie dać pewien pobieżny ogląd
tego ciekawego tematu. Liczę, iż lektura
tego tekstu zdołała Was zainspirować i
niektórzy z Was postanowią dołączyć do
redakcji „Twardo po Ziemi”. Jesteśmy
otwarci. Zwłaszcza że część załogi odchodzi
w tym roku, a bardzo byśmy chcieli, by
tradycja ta trwała jak najdłużej.

Łukasz Świech
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Horoskop dla zabieganych – rady na 2022

Drogie Barany,
Bądźcie zdecydowane w podejmowaniu decyzji, nie
bójcie się nowych
możliwości. Cierpliwość Wam się jak najbardziej
opłaci, nie rezygnujcie z niej!
Śmiało róbcie plany, jeśli włożycie w nie pracę i
nadzieję, cała reszta będzie
wam sprzyjać. Ten rok to również czas na rozwijanie
swoich pasji. Poświęćcie
też więcej energii na miłość - unikajcie obojętności.
Zacznijcie podchodzić do
codziennych zadań z humorem, narzekanie jest już
passé… Inspirujący może
Wam się wydać Oscar Wilde i jego twórczość.

Drogie Byki,
Skoncentrujcie się na najbliższych. Ten rok to czas
dla Was i dla nich. Rozwiążcie
wreszcie problemy odkładane na nieokreślone
„później”. Nie rezygnujcie łatwo
z podjętych zadań, uwierzcie w siebie, na Boga!
Ustalcie swoje priorytety i
bądźcie szczerzy – nieukrywanie emocji i
poświęcanie energii na rzeczy, które
Was interesują, to jest to. Zastanówcie się, czy nowe
rośliny w domu nie
poprawiłyby Wam humoru, jeśli tak to wiecie co
robić;)

Drogie Bliźnięta,
W tym roku przyjrzyjcie się swoim emocjom, co
Wam w duszy gra. Nie
oceniajcie ich, to nie jest część tego, kim jesteście,
emocje są zmienne, zresztą dobrze o tym wiecie.
Może pomocne okaże się wyrażanie ich
poprzez sztukę, nie trzeba do tego być Picassem.
Postarajcie się też postawić
potrzeby innych na równi ze swoimi, zastanówcie się
jak spędzacie czas z bliskimi.
Nie zapominajcie jednak o własnych potrzebach.

Drogie Raki,
Angażujcie się w tym roku we wszystko, w co
możecie, nie bójcie się ciężkiej pracy.
Pozostańcie przy tym asertywni, może to dla Was
nieco nowe (no judgment),
ale opłaci Wam się na dłuższą metę i zaowocuje
lepszą samooceną. Zostawcie
rozdrabnianie się nad wszystkim w przeszłości –
teraz jest czas na wielkie czyny
i plany! Pamiętajcie przy tym, by nie walczyć o
aprobatę innych, tylko własną.
Starajcie się być szczere i nie histeryzujcie, kochane,
macie czas i zdolności i w
ogóle wszystko, czego Wam trzeba – you hold the
power.



Drogie Lwy,
Przestańcie nakładać na siebie tyle presji. Ten rok to
dla Was mały odpust,
ambicje nie uciekną, obiecuję, ale wasze zdrowie już
może. Teraz jest czas na
wygodne klapnięcie na przysłowiowej sofie, słuchanie
innych i bezinteresowne
kochanie. Nie bójcie się proszenia o pomoc, wszyscy
wiedzą, że tak czy inaczej
dacie sobie radę, więc niech duma nie stanie się Waszą
przeszkodą. Jasno
komunikujcie innym swoje emocje i starajcie się
współpracować – nie zawsze
macie dwustu procentową rację (wiem, że często, ale
powiedziałam „nie
zawsze” ok?)

Drogie Panny,
Ten rok objawi się Wam nieco mistycznie… Ciągnąć
Was będzie do snów,
medytacji i zadawania wielkich pytań, więc proponuję
żebyście na tym skupiły swoją
uwagę. Bądźcie tu i teraz, w obowiązki angażujcie się
na sto procent. Jeśli kogoś
krytykujecie, róbcie to w przemyślany sposób, żeby
pomóc tej osobie się
rozwijać. Bądźcie cierpliwe – tak jak ze snami, dużo
rzeczy wymaga
odpowiedniej interpretacji.

Drogie Wagi,
Kierujcie się zdrowym rozsądkiem. Na pewno
pandemia nauczyła Was dobrego
zarządzania czasem, a jeśli nie, ten rok to dobry czas
na nadrobienie zaległości
w tym temacie. Bądźcie konkretne w podejmowanych
działaniach. Każdy
problem ma rozwiązanie, nie bądźcie obojętne na
sprawy, których jeszcze nie
rozumiecie. Pomagajcie innym – karma Wam się
odwdzięczy z nawiązką.

Drogie Skorpiony,
Przeszłość zostawcie w przeszłości- to prawda, z którą
w tym roku łatwiej Wam
przyjdzie się pogodzić. Zaczniecie rozwijać nowe
umiejętności i ograniczycie
negatywny wpływ stresu na Wasze zdrowie. Czasem
warto przyznać się do
błędu, tę strategię powinnyście docenić. Jeśli coś Was
bardzo denerwuje,
odpuśćcie zamiast porywać się z motyką na słońce.
Nie próbujcie kontrolować
innych, sprawi Wam to tyle samo trudności, co
wyciąganie pochopnych
wniosków. Traktowanie codziennych obowiązków z
przymrużeniem oka
pomoże Wam odetchnąć, a rozwijanie pasji, które
najbardziej Was pociągają
doda Wam nowej werwy.
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Drogie Strzelce,
Rozwijajcie. Swoje. Talenty. Nie róbcie w tym roku
nic na siłę. Zacznijcie być
szczęśliwi TERAZ, nie polegajcie wyłącznie na
planach wielkich zmian, „od
poniedziałku”. W relacjach przydatna okaże się Wam
umiejętność czytania
między wierszami. Zastanówcie się, kim chcecie być,
nie tymi, jakich oczekują 
inni. Nie bójcie się być wrażliwi i śmiejcie się do
oporu.

Drogie Koziorożce,
Do realizowania wielkich planów potrzebna jest
umiejętność zarządzania
czasem. Skoncentrujcie się na zadaniach
jednocześnie nie zapominając o
świecie poza nauką. W tym roku podstawą dla Was
będzie nauczenie się
okazywania uczuć, a jeżeli ktoś poprosi o radę,
zawsze udzielcie jej szczerze.
Zastanówcie się na co poświęcacie swój czas. Cieszcie
się małymi rzeczami, a
sztywne plany niech nie będą w tym przeszkodą –
czasem pozwólcie sobie
poimprowizować.

Drogie Wodniki,
W zeszłym roku bardzo skupiłyście się na pasjach, co
zaowocowało licznymi
Sukcesami, ale teraz możecie przenieść swoją uwagę
na bliskich. Bądźcie też
śmielsi w podejmowaniu decyzji, ale nie grajcie na
dwa fronty. Wyciągajcie
wnioski z popełnianych błędów. Zawsze mówcie co
Wam leży na sercu i nie
martwcie się reakcją innych. Ten rok niesie ze sobą
energię zmian, możliwości –
otwórzcie się na nie i korzystajcie. To czas na
otrzymywanie. Przemyślcie swoje
cele i rutyny.

Drogie Ryby,
Tak jak dla większości znaków i dla Was ten rok
niesie dużo okazji. Zdobywajcie
więc dzięki nim nowe doświadczenia! Naprawdę
postarajcie się myśleć
pozytywnie, inaczej codzienność Was przytłoczy.
Motywacje odnajdziecie w
sobie, nie wymagajcie jej od innych, nie
usprawiedliwiajcie jej braku innymi.
Zaufajcie wreszcie bliskim osobom – nie wszystkie
problemy świata muszą
spoczywać na Waszych barkach. Również
drobiazgowość nie doprowadzi Was
daleko. Uwierzcie w siebie i zamiast narzekać,
działajcie. Przebaczajcie łatwo,
wszystko jest częścią cyklu karmy. 

Róża Karnicka,
Grafiki: Amelia Żurawska
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Jak sprawa ma się współcześnie?
Walentynki od wielu lat kojarzą mi się
ze świętami Bożego Narodzenia. Co
prawda nie ma wtedy śniegu, choinki
czy kolędowania, a samo obchodzenie
obu tych okresów wydaje się być
zupełnie jak z innych światów. Jednak
w moim odczuciu, gdy myślę zarówno
o Wigilii jak i o dniu miłości
przychodzą mi na myśl te same hasła:
„komercja” oraz „presja”.

O dniu Świętego Walentego słyszymy
w radiu, telewizji czy mediach jeszcze
na kilka miesięcy przed samym
wydarzeniem. Ciągłe reklamy,
promocje, oferty specjalne oblepione w
czerwone serduszka i kwiatuszki,
przyprawiają nas o milion pytań
podobnych do: „co ja kupię mojej
wybranej osobie?”, „gdzie ją zabrać?”,
„czy to już pora, czy załatwiać prezenty
na ostatnią chwilę?”, bądź alternatywa
dla osób bez drugiej połówki: „czy w
tym roku spędzę z kimś ten dzień?”.
Ciśnienie i natłok myśli sprawiają, że
człowiek powolutku zamienia się w
tykającą bombę słuchając w
międzyczasie spokojnej, romantycznej
playlisty, która pokazała się w
proponowanych na Spotify jeszcze
wcześniej niż same walentynkowe
reklamy.
 

Walentynki, czyli konkurs na serca

 Na tym jednak nie kończy się ten
mętlik. Następnym etapem tej
chaotycznej
miłosnej gry jest konkurs. Konkurencja
polega na wykazaniu się kreatywnością
oraz nieskromnością portfela,
wybraniem najbardziej ekskluzywnego
miejsca na najromantyczniejszą randkę,
zakup najdroższej i najpiękniejszej
biżuterii, największego bukietu,
generalnie wszystkiego, co jest
połączone z pieniądzem oraz, ogólnie
rzecz ujmując, jest „naj”. A wszystko to
tylko po to, aby później móc pochwalić
się w social mediach o tym jak bardzo
jesteśmy przez kogoś kochani i ile ta
osoba jest w stanie przeznaczyć na nas
kosztów… 

Single oczywiście nie są wyeliminowani
z tej zabawy, lecz zasady wyglądają w
tym przypadku nieco inaczej.
Mogą objąć strategię poszukiwawczą i
desperacko poszukać kogoś, z kim mogą
poudawać wielkie zakochanie przez
jedną dobę. Kontrastowym
rozwiązaniem może być także
zapieranie się rękami i nogami,
udawanie samowystarczalnych i
niezależnych cywili, którzy w zasadzie
nawet nie lubią Walentynek.
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Kiedy zajrzymy w kalendarz, jednym z pierwszych świąt rzucających nam się w oczy
jest 14 lutego, podpisany, na cześć świętego Walentego, jako Walentynki. Zapoczątkowane w
Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych święto zakochanych w
zatrważająco szybkim tempie rozprzestrzeniło się i spopularyzowało na całym świecie.
Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że ten dzień z celebracji miłości może przeobrazić się w
presję i stres dla wybranków serc w XXI wieku.



 A wszystko to tylko po to, by nie wyjść

na zbyt samotnych w dzień, w którym

teoretycznie

każdy powinien mieć kogoś dla siebie…

A jak wyglądało to kiedyś?

Dawniej jednak nie patrzono na

Walentynki przez pryzmat pieniądza,

przechwałek czy poszukiwania miłości

na siłę. Ludzie nie robili tego dlatego, że

czuli przymus, nie wymyślali niczego z

obowiązku, aby zaimponować i

przyprawić o zazdrość inne pary czy

osoby, którym znowu nie udało się

znaleźć partnera dla siebie. Kiedyś był w

tym pierwiastek czegoś, czego

współcześnie nie widziałam od dawna –

pierwiastek romantyzmu i pasji. 

Wystarczyło poświęcenie odrobiny

czasu i myśli, aby uradować ukochaną

osobę. Zamiast bukietu tysiąca i jednej

róży wystarczyła jedna skromna

stokrotka, zerwana podczas randki, którą

nie była sztywna kolacja w drogiej

restauracji, a wieczorny spacer po

pobliskim parku, przy rozmowie o

wszystkim i o niczym. Kiedyś, gdy ludzie

patrzyli jeszcze na siebie z emocjami,

adoracją i szczerym zainteresowaniem,

nie potrzeba było tego, co na tę chwilę

uważa się za „najlepsze” – ludzka

bliskość była wystarczająca sama w

sobie. A najlepsze w tym wszystkim było

to, że romantyczność była widoczna

znacznie częściej niż tylko raz do roku –

można było ją zauważyć na każdym

kroku.

Jak przywrócić beztroskie święto?
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Być może jestem tylko beznadziejną

romantyczką, a czasy zmieniły się

permanentnie. Prawdopodobne jest, że

ludzkość nie będzie już doceniać serca

drugiej osoby tak, jak doceniała to

jeszcze kilka dekad temu. Częściowo

pogodziłam się z tą myślą. Jeśli jednak

14 lutego już na zawsze ma pozostać

jedynie zawodami o to, kto kocha kogo

bardziej czy kto znajdzie drugą połowę

szybciej, wierzę że pojawią się tacy,

którzy będą udowadniać i okazywać

swoje zamiłowanie wobec ukochanych

nie tylko odświętnie, raz do roku, a

przez całe życie, oraz że zrozumieją, że

miłość nie jest tym co się daje, a tym co

się czuje i co przychodzi z czasem.

Kamila Darczyńska



Przed maturą - wyjaśniamy
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