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Kultura 

Do polskich kin wszedł 
najnowszy film o księdzu 
Jerzym Popiełuszce, reżyse-
ria Rafał Wieczyński. Film 
w sam raz dla ludzi zgłębia-
jących dzieje naszej historii, 
z pięknym hasłem tytuło-
wym „Wolność jest w nas”. 
Pewnie już większość z was 
widziała plakaty filmu i 
zastanawiała się czy warto 
go obejrzeć. Film ten może 
być dla nas lekcją, na której 

dowiemy się czegoś więcej 
na temat patriotyzmu, bó-
lu, strachu, odwagi i  walki 
o wolność. Oczekujemy, 
że pomoże on nam lepiej 
z r o z u m i e ć  h i s t o r i ę 
i uzupełnić zaległości 
z wiedzy o najnowszych 
dziejach naszego kraju. 

Czy wiemy kim  był 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko? 
Film Wieczyńskiego jest 
skierowany właśnie do nas 

pokolenia urodzonego po 
jego śmierci. Ta historia 
wydarzyła się naprawdę 
jednak tylko od nas zależy 
jak ją odbierzemy. 

 Życzymy miłego 
oglądania. Do zobaczenia 
26 marca;) 

Kamila Abram 
Basia Mazurek 

pierwszoplanowa 
aktorka dostała 
Kate Winslet za 
rolę w filmie 
"Lektor" ("The 
R e a d e r " ) 
w reżyserii Ste-
phena Daldry'ego. 
Penelope Cruz za 
rolę Marii Eleny 
w najnowszym fil-
mie Woody'ego Allena 
"Vicky Cristina Barcelona" 
została pierwszą w historii 
Hiszpanką, która otrzymała 
statuetkę. 

Ceremonia przyznania 
tych prestiżowych nagród 
Amerykańskiej Akademii 
Sztuki i Wiedzy Filmowej 
została zorganizowana 
w Kodak Theatre, na pół-
nocno-zachodnich przedmie-

Zwykła figurka, która 
kosztuje 300 dolarów, a dla 
największych postaci świato-
wego kina, tak wiele znaczy. 
Pozłacane statuetki już po raz 
osiemdziesiąty pierwszy 
trafiły w ręce szczęśliwców. 

„Milioner z ulicy”, czyli 
„Slumdog” został najwięk-
szym zwycięzcą tegoroczne-
go rozdania. Jego twórcy aż 
osiem razy usłyszeli słowa: 
„and the Oscar goes to”, 
m.in. dla najlepszego filmu, 
najlepszego reżysera, za naj-
lepsze zdjęcia, muzykę oraz 
montaż. Gala odbyła się bez 
większych emocji. Dla wielu 
wyjątkiem była nagroda 
przyznana Seanowi Penn’owi 
za najlepszą pierwszoplano-
wą rolę męską. Natomiast 
statuetkę jako Najlepsza 

ściach Los Angeles. Oscary 
przyznaje Amerykańska 
Akademia Sztuki i Wiedzy 
Filmowej (Academy of Mo-
tion Picture Arts and Scien-
ces), powołana w 1927 r. 
w celu promowania sztuki 
i wiedzy filmowej. 

  
Ewelina Izdebska  

Paulina Jastrzębska 

Idziemy do kina!;)  

Oscary 2009 zostały rozdane... 
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Kultura 

11 marca (środa) 
godz. 17:00, 19:00 
Koncerty zespołu Caro 
Dance (Sala widowiskowa) 
18 marca (środa) oraz 
27 marca 
godz. 19:00 
HERBERTORIUM - ora-
torium wg twórczości 
Zbigniewa Herberta, muz. 
Waldemar Koperkiewicz 
(Sala widowiskowa) 
19 marca (czwartek) 
godz. 9:00, 10:30 
"Pisanki, kraszanki, wio-
senne malowanki" - spek-
takl w wykonaniu Teatru 
Banasiów z Warszawy 
(Sala widowiskowa) 
19 marca (czwartek) 
godz. 19:00 
"Ocalić od zapomnienia" - 
koncert piosenek Marka 
Grechuty w wykonaniu 
Orkiestry i Aktorów Te-
atru ES (Sala widowisko-
wa) 
28 marca (sobota) 
godz. 19:00 
"THE BEST OF BROAD-
WAY" - spektakl Siedlec-
kiego Teatru Tańca CARO 
DANCE (Sala widowisko-
wa) 
31 marca (wtorek) 
godz. 11:00 
WIELKI KOLEGA - mo-
nodram w wykonaniu 
Haliny Kwiatkowskiej 
(Sala widowiskowa) 

Lirycznie... 
Imprezy kulturalne 
w naszym mieście 

Wziął mnie za rękę cień. 
Podprowadził mnie od okna 
I pokazał ciemną smugą 
Blask. 
Czmychnął gdzieś w kąt, 
A w jego oczach, 
Których nie było 
Przeważnie widać 
Zauważyłam strach… 
 
A blask?! 
Był dobry?! 
Nie… 
Był bardziej tajemniczy. 
 
 

 
\ 
Ja się ciebie nie boję 
Pewnie stoję 
Lubię patrzeć jak znikasz, 
Czmychasz gdzieś 
W kłęby dymu 
Kurzu z ludzkich niepowodzeń 
Nie pływasz, 
Toniesz we własnej pewności siebie, 
Zbyt dużej jak na ciebie.  
 
 
     Aneta 
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Wioleta Antolak (16) - 
uczennica IbLO w Elektryku; 
codziennie, od poniedziałku 
do piątku korzysta z usług 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego, aby do-
stać się do szkoły autobusem 
nr 26 z oddalonych o 12km. 
od Siedlec Czurył. 

Pan Szymon Chojecki 
(55) - handlowiec; 6 razy 
w tygodniu wsiada do 14-
stki, aby dojechać do 
miejsca pracy oraz 
wrócić do domu. Dro-
ga w jedną stronę zaj-
muje mu minimum 30 
minut. 

Te dwie osoby, 
zgodziły się odpowie-
dzieć na kilka pytań, 
związanych z ich od-
czuciami na temat 
podróżowania autobusami 
podmiejskimi. Opowiedzieli 
o plusach, a także negatyw-
nych stronach przemieszcza-
nia się tymi właśnie środkami 
transportu. 
Rozmowa z Wiolettą 
Od jak dawna korzystasz 
z usług Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyj-
nego? 

-Jeśli chodzi o regularne 
podróżowanie autobusem, od 
ponad pół roku, ponieważ 
dojeżdżam do szkoły.  

Powiedz, co jest dla Ciebie 
największym minusem au-
tobusów? 

-Oh... Niestety jest ich 
dosyć dużo… Krótko mó-
wiąc - różowo nie jest. Mnie 
najbardziej denerwuje ten 
okropny, poranny ścisk. Do-
słownie nie ma czym oddy-
chać. Autobusem jeździ bar-
dzo dużo ludzi, zwłaszcza 
młodzieży szkolnej. Już po 

trzecim  przystanku wszyst-
kie miejsca siedzące są zaję-
te. Niestety, autobus jedzie 
dalej i zatrzymuje się w ko-
lejnych miejscach. Z każdą 
chwilą wnętrze pojazdu coraz 
bardziej przypomina puszkę 
sardynek. Ciężko też wydo-
stać się na zewnątrz, ponie-
waż aby tego dokonać, naj-
pierw musi wysiąść pół auto-
busu ludzi, którzy za moment 
ponownie wsiadają. Nie ma 
szans przecisnąć się przez 

taki tłum. Na szczęście pasa-
żerów ubywa i osoby wysia-
dające na ostatnich przystan-
kach mogą swobodnie udać 
się do wyjścia. Szkoda, że 
mnie to nie dotyczy… 
A jak wygląda kultura 
młodych pasażerów? Czę-
sto z ust naszych rówie-
śników można usłyszeć 
dosyć przykre komenta-
rze, dotyczące tzw. mohe-

rowych beretów, któ-
re dotąd będą  stały i 
narzekały na swój 
ciężki los, dopóki ktoś 
się nie zlituje i nie 
ustąpi im miejsca. 
-Mnie takie komenta-
rze wręcz bulwersują! 
Dla mnie rzeczą oczy-
wistą jest to, że kiedy 
widzę starszą osobę, 
ustępuję miejsca. Źle 

bym się czuła, gdybym sie-
działa, a obok mnie stała 
jakaś babcia. Niestety nie 
wszyscy moi znajomi z au-
tobusu potrafią wykazać się 
kulturą. A co najgorsze, my 
dziewczyny posiadamy jej 
więcej, niż nasi szanowni 
kawalerowie. 
No cóż… To przykre 
zjawisko. A co możesz 
powiedzieć na temat sta-
nu technicznego autobu-
sów podmiejskich? 

Autobusy podmiejskie - uroki jazdy 
w oczach pasażerów  

Kaprysy codzienności 
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 -Po pierwsze są zdecy-
dowanie za małe. Nowe są 
całkiem dobre, wprost płyną 
po jezdni. Nic nie odpada, 
wszystko się domyka. Tylko 
miejsc siedzących jest nie-
wiele. Niestety takimi poru-
szam się bardzo rzadko… 
Zupełnie nie wiem dlaczego 
26-stki to najczęściej stare, 
rozpadające się rupiecie. 
Brudne, głośne. Ostatnio  
nawet drzwi wypadły. 
Jak to w ogóle możliwe? 

 -Nie wiem, ale mnie już 
chyba nic nie zaskoczy. 
A jak sprawdzają się 
kierowcy? 

-To zależy. Tak samo 
jak każdy człowiek jest inny, 
tak i kierowcy się od siebie 
różnią. Niektórzy są bardzo 
sympatyczni, potrafią pro-
wadzić pojazd. Ale zdarzają 
się takie kursy, kiedy pan 
kierowca zatrzymuje się 
parę ładnych metrów za 
przystankami. Zimą jeżdżą 
czasem z otwartymi drzwia-
mi.  
Może przejdźmy do kwe-
stii biletów. Ile kosztują? 
Czy są jakieś ulgi? 

-Mam bilet miesięczny 
szkolny, za który płacę 75 
zł. 
Czy uważasz tą cenę za 
wygórowaną? 

-Szczerze to nie. Ci z 
PKS-ów mają znacznie 
większe powody do narze-
kań. 
Jakie emocje wzbudzają 

kontrolerzy, popularnie 
zwani „kanarami”? 

-Oj. Praca jak praca. Nie 
mam nic przeciwko nim. Wy-
starczy mieć bilet. Tylko jed-
nego pana nie lubię, bo czasem 
jest agresywny i bardzo nie-
przyjemny 
Podsumowując- jazda auto-
busem według Ciebie nie 
jest przyjemna, gdyż wa-
runki potrafią być ekstre-
malne. Ale myślę, że na 
koniec możesz powiedzieć 
coś miłego. 

-Oczywiście. Co by mówić 
o naszych autobusach, więk-
szość lubi nimi jeździć. Można 
porozmawiać ze znajomymi, 
śmiać się. Jazda autobusem 
powrotnym działa wręcz relak-
sująco i pobudzająco. Odstre-
sowuje po ciężkim dniu w 
szkole.  
Rozmowa z Szymonem 

Chojeckim 
Jak długo korzysta Pan 
z usług MPK? 

-Już od 5 lat, gdyż ze 
względu na słaby wzrok nie 
mogę prowadzić auta. 
Jakie jest w Pana odczuciu 
najbardziej przykre zjawi-
sko, z którym spotyka się 
Pan jadąc autobusem? 

-Niestety, ale ta dzisiejsza 
młodzież… Zwłaszcza ci chu-
ligani, co zawsze tyły zajmują. 
Totalny brak kultury. Dewa-
stują, przeklinają, nawet się 
bija czasami. Kompletnie igno-
rują obecność dorosłych. Za-
chowują się jak piraci, którzy 

wtargnęli na obcy pokład. 
Mam tylko nadzieję, że nigdy 
nie przejmą sterów. 
To brzmi jak jakiś hor-
ror… Niemożliwe, że jest 
aż tak źle. 

-Niestety, ale spokojnie, 
da się jakoś przeżyć. 
Co Pan sądzi o stanie tech-
nicznym autobusów 

-Niektóre to rzęchy, na-
dające się tylko na złom. Są 
też te nowe, ale niezbyt czę-
sto kursują 
Rozumiem przez to, że 
często dochodzi do opóź-
nień. 

-Tak, ale nie jest pod tym 
względem aż tak tragicznie. 
Zdecydowanie zima to naj-
trudniejszy okres. 
Czy w ciągu tych 5 lat 
został Pan zmuszony do 
zapłacenia mandatu za 
jazdę „na gapę”? 

-Niestety, raz mi się zda-
rzyło. Spotkałem na przy-
stanku starego znajomego 
i tak się z nim zagadałem, że 
na śmierć zapomniałem ska-
sować biletu. Miałem pecha, 
bo na następnym przystanku 
wsiedli panowie kontrolerzy. 
No i zapłaciłem za swoją 
nieuwagę. 
Czy ma Pan sposób na 
uprzyjemnienie sobie cza-
su, który spędza Pan w 
autobusie? 

-Wyjmuję książkę lub 
gazetę i oddaję się lekturze. 
Dziękuję bardzo za roz-
mowę. 

Monika Sobiczewska 

Kaprysy codzienności 



 

Str. 6 

Dzisiaj ludziom już 
niczego nie brakuje, na 
światowym rynku można 
znaleźć kosmetyki wszel-
kiego rodzaju. Mamy róż-
ne balsamy, kremy czy też 
szampony do włosów. 
Mimo to, nie każdy czło-
wiek dba o higienę osobi-
stą. 

 Z brakiem higieny 
spotykamy się wszędzie, 
również w naszej szkole. 
Bardzo często wchodząc 
do sali po klasie zawodo-

wej czy też technikum trze-
ba otwierać okna, ponieważ 
nie da się wytrzymać. Nie-
świeży zapach, który unosi 
się w powietrzu sprawia, że 
robi nam się niedobrze. A 
czy tak trudno po każdej 
codziennej kąpieli użyć 
antyperspirantu? To nie jest 
duży wydatek i nie trzeba 
dużego wysiłku przy jego 
użyciu, a w szkole zrobiłoby 
przyjemniej. Miło by było 
wejść do klasy i poczuć 
przyjemny zapach. 

     Dlatego, aby wpły-
nąć na poprawę stanu rze-
czy, postanowiłam napisać 

O ZASADACH WŁA-
ŚCIWEJ HIGIENY 

OSOBISTEJ.  
1. Skóra  

 Właściwe pielę-
gnowanie skóry umożli-
wia dobre wypełnianie 
wszystkich jej funkcji 
oraz chroni ją przed uszko-
dzeniami, pyłem, kurzem, 
środkami chemicznymi, 

„Mydło wszystko umyje…” 

Kaprysy codzienności 
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wydalinami i innymi 
czynnikami. Skórę za-
nieczyszczają także: 
złuszczający się naskó-
rek, pot, nadmierna ilość 
łoju. Wszystko to razem 
tworzy brud, stanowiący 
doskonałe podłoże dla 
rozwoju zarazków. 

Czysta skóra spełnia 
wszystkie swoje funkcje 
lepiej niż brudna. Dlate-
go tak ważne jest co-
dzienne mycie całego 
ciała w ciepłej wodzie z 
mydłem oraz za pomocą 
szczotki, gąbki lub 
szorstkiej rękawicy 
(koniecznie własnej!), 
najlepiej w wannie lub 
pod prysznicem. 

Dla zdrowia 
najkorzys t -
niejsza jest 
kąpiel w 
wannie wie-
czorem. Cie-
pła (nie gorą-
ca) kąpiel 
ma, bowiem 
także działa-
nie uspokaja-
j ące,  co 
sprzyja zasy-
pianiu. Skórę 
należy chro-
nić przed 
u s z k o d z e -
niem, tj. 
s k a l e c z e -
niem, pęknię-
ciem, ze-

tknięciem ze zbyt wysoką 
temperaturą (oparzeniem), a 
także zabezpieczać przed 
odmrożeniem. Należy chro-
nić ją przed długim działa-
niem wilgoci, w tym także 
przed działaniem własnego 
potu. Skóra narażona na 
długie działanie wilgoci 
ulega maceracji, co sprzyja 
pęknięciom i otarciom. 
Wszystkie ubytki są wrotami 
zakażenia, przez które wni-
kać mogą zarazki i inne 
szkodliwe czynniki. 

Dla dobrego funkcjono-
wania skóry, a także dla 
całego organizmu, bardzo 
korzystne jest hartowanie. 
Polega ono na wywołaniu 
naprzemiennego zwężania i 

rozszerzania naczyń krwio-
nośnych przez kąpiel w 
ciepłej wodzie, a następnie 
spłukanie ciała zimną wo-
dą. Hartująco wpływa 
również nacieranie całego 
ciała szorstką rękawicą 
umoczoną w słonej wo-
dzie. Do zabiegów hartują-
cych należą też kąpiele 
słoneczne i wodne oraz 
świeże powietrze. Szcze-
gólnie korzystne na cały 
organizm działają kąpiele 
wodne, połączone z pływa-
niem. Stosowanie zabie-
gów hartujących, a zwłasz-
cza kąpieli słonecznych i 
wodnych, wymaga jednak 
ostrożności, tj. odpowied-
niego ich dawkowania, a 
także brania pod uwagę 
różnych przeciwwskazań. 

 
2. Włosy 

 P i e l ę g n o w a n i e 
skóry głowy i włosów 
polega na ich codziennym 
szczotkowaniu i czesaniu. 
Bardzo zalecane jest 
szczotkowanie, gdyż nie 
tylko usuwa pył i złuszczo-
ny naskórek, ale także 
wpływa pobudzająco na 
ukrwienie skóry głowy. 

Mam nadzieję, że po 
przeczytaniu tego artykułu 
zaprzyjaźnicie się z my-
dłem i gąbką. Dbajcie o 
siebie! 

Marlena Roszuk 

Kaprysy codzienności 
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Z życia uczniów 

Dziewczyny w Elektryku  

A jakie dziewczyny są w Elektryku? 

7:45, Siedlce. Wchodzę 
do szkoły. Pozornie chłopa-
kom wydaje się, że dziew-
czyny dzielą się na blondyn-
ki i brunetki. Jednak nie! Są 
różne typy dziewczyn. 

Naprzeciwko mnie, pod 
ścianą stoi grupka uczniów. 
Jedna osoba zwraca na sie-
bie szczególną uwagę. Spa-
lona przez solarium, tleniona 
blondynka z niewiarygodnie 
sztucznym uśmiechem, 
ubrana w kusą różową spód-
niczkę. Gumę do żucia ukrę-
ca sobie wokół palca. Patrzę 
na makijaż, a tam pierwsze 
dwa centymetry to podkład, 
kolejne to puder, cienie 

i błyszczyk. 
Na prawo siedzi brunet-

ka z włosami związanymi 
w kucyk. Wygląda na odpo-
wiedzialną i sympatyczną 
dziewczynę. Ma na nosie 
okulary w drucianej opra-
wie, wypłowiały sweterek, 
podkrążone oczy i książki na 
kolanach. 

Idę dalej. Na boisku 
wokół siebie zamęt sieje 
„chłopczyca”. Dziewczyna, 
zmaga się z kumplami 
z klasy, aby pokazać, że nie 
da sobie w „kaszę dmu-
chać”. 

Słyszę głośny śmiech 
przypominający „chrum-

kanie prosiaka”. Odkręcam 
się, a tam rozbawiona uczen-
nica flirtuje z grupką chłopa-
ków. Strzela zalotne miny, 
wymachuje rękoma i patrzy 
im głęboko w oczy. 

W tej szkole widzę także 
dziewczyny, które na każdej 
przerwie użalają się nad sobą 
przed lusterkiem, poprawiają 
makijaż, ubierają się na czar-
no-różowo z detalami cza-
szek i serduszek. Piszą pa-
miętniki i wiersze, w których 
narzekają na brutalne, nie-
sprawiedliwe życie i spoglą-
dają nieustannie na zegarek, 
według zasady „szczęśliwi 
czasu nie liczą”. 

Baby, ach te Baby! 

wiesić” 
 Są fajne humanistki” 
„Dziewczyny w Elektryku 
są naelektryzowane” 
„Uśmiechnięte, rozrywko-
we, inteligentne i pomysło-
we” 

Na pytanie: „Twoim 
zdaniem, czy w Elektryku 
jest za mało dziewczyn?” 
odpowiedzieli: 
„Może nieszczęścia już 
wystarczy.” 
„Zdecydowanie za mało” 
„Zawsze mogłoby być tyle 
co w Prusie, a tu trzeba 
wypatrywać” 

No dobrze, a w takim 
razie jacy są nasi mężczyźni? 
Odpowiedź jest prosta: 
„Sporo jest nawet fajnych, 
ale to mniejszość”. 

Agnieszka Czapska 

Zapytałam chłopców 
z naszej szkoły. Wybrałam 
klasę 2IT oraz kilku przed-
stawicieli z klas trzecich, oto 
wyniki: 

Na moje pytanie: „Co 
myślisz o dziewczynach 
z Elektryka?” odpowiedzieli 
następująco: 
”A są tu jakieś dziewczy-
ny?!” M. W. 
„Z większością da się do-
gadać” 
„Sporo jest nawet ładnych, 
ale jest to mniejszość” 
„Nie ma na czym oka za-
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Stres to stan napięcia 
spowodowany trudną sytu-
acją, z którą nie umiemy 
sobie poradzić. Często stres 
charakteryzuje się przyśpie-
szonym biciem serca, podnie-
sionym ciśnieniem, napię-
ciem mięśni, poceniem się, 
drżeniem rąk. Stajemy się 
nerwowi, rozdrażnieni, traci-
my wiarę w siebie, czujemy 
się jakbyśmy byli w zaklętym 
kręgu, z którego nie sposób 
się wydostać.  
Sposoby radzenia sobie 

ze stresem:  
Uświadom sobie, co powo- 
duje stres oraz jak reagujesz 
emocjonalnie i fizycznie. 
Ustal co możesz zmienić. 
Najważniejsze to nie po- 
zwolić „wyłączyć” się my-
śleniu. Właściwą decyzję 
pomoże nam podając chłod-
na ocena sytuacji. Uspoko-

jenie gonitwy myśli 
przy filiżance herbaty 
w ręku to najlepszy 
sposób na, wyciszenie 
i chwilę refleksji. 
Słuchaj spokojniej 
muzyki. To ona ukoi 
nerwy. 
Codzienna gimnasty-
ka to przyjemny, pro-
sty i łatwy sposób na pozby-
cie się silnego napięcia. 
Ruch sprawi, że nadmiar 
adrenaliny i hormonów 
stresu spadnie. Polecamy 
półgodzinny marsz na świe-
żym powietrzu, najlepiej 
wśród otaczającej zieleni. 
Spędzaj czas z bliskimi. 
Ich obecność leczy jak naj-
lepsze lekarstwo. Przy oso-
bach serdecznych czujemy 
się silniejsi psychicznie 
i potrzebni innym oraz ma-
my poczucie ubezpieczeń-

stwa. 
Oddychaj brzuchem. Sku-
tecznym sposobem wycisze-
nia jest rytmiczne, głębokie 
oddychanie. 
Jeżeli lubisz zwierzęta - ich 
towarzystwo uspokaja. 
Jedz czekoladę, orzechy 
i rodzynki - mają właściwo-
ści uspokajające i poprawia-
ją nastrój. 
Posprzątaj w pomieszczen-
iu, gdzie spędzasz najwię-
cej czasu. Harmonia otocze-
nia pomaga harmonii ciała. 

Zamknij kalendarz i nie 
zaczynaj zdania od „muszę”. 
Pomyśl, doświadczenie pod-
powiada, że ilekroć nie udało 
Ci się czegoś zrobić w termi-
nie - często i tak kończyło się 
sukcesem.  

Maturzyści pamiętajcie! 
Tylko systematyczna praca 
daje efekty… 

Agnieszka Czapska 

Pokonać stres 
Z życia uczniów 

Nie tylko dla maturzystów ;)  
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Zanim zaczniesz: 
Napij się wody. Poważnie 
– najlepiej mineralnej, nie-
gazowanej. Woda stanowi 
76% wagi ciała, a mózg 
składa się w ponad 96% 
z wody. Woda jest niezbęd-
na do wszystkich reakcji 
zachodzących w Twoim 
organizmie, jest też odpo-
wiedzialna za gotowość 
mózgu do przyjmowania 
informacji. 
Wykonaj kilka ćwiczeń 
naprzemiennych. Efekty: 
aktywizacja jednoczesna 
prawej i lewej półkuli mó-
zgowej, stymulacja wszyst-
kich kanałów i połączeń 
między obiema półkulami 
mózgu. 
Zrelaksuj się i myśl pozyt-
ywnie. Możesz też wyko-
nać kilka ćwiczeń jogi. Po-
prawia to koncentrację 
i wpływa na ogólną 
poprawę samopoczucia. 
Podziel proces uczenia 

się na następujące etapy:  
Przygotowanie do nauki. 
Wybierz spokojne miejsce 
do pracy. Posprzątaj zbędne 
przedmioty. Skup uwagę na 
celu nauki. 
Czytanie podręcznika. Na 
początku przejrzyj szybko 

tekst. Zorientuj się, czego 
dotyczy. Zapamiętaj kilka 
ważniejszych informacji. 
Potem czytaj uważnie, 
wracając do trudniejszych 
fragmentów. 
Sporządzanie notatek. 
Szukaj ważnych myśli 
zawartych w tekście. Sta-
raj się powiązać ze sobą 
zawarte w tekście informa-
cje. Wyciągaj wnioski.  
Zapamiętywanie. Przypo-
mnij sobie, co już wiesz na 
opracowywany przez Cie-
bie temat. Przekonaj Się-
bie, że to, czego się 
uczysz, jest ciekawe 
i potrzebne. Powtarzaj 
własnymi słowami, nie 
używaj sformułowań 
z podręcznika.  

Koncentracja - techniki 
i sposoby 

Koncentracja jest okre-
ślana mianem podstawy 
wszelkich funkcji umysło-
wych, do których bez wąt-
pienia zalicza się pamięć. 
Znasz pewnie z własnego 
doświadczenia fakt, że 
przedmiotów, które Cię 
wciągają uczysz się szyb-
ciej i z większą przyjemno-
ścią - to właśnie dzięki tej 
ciekawości, która wzmaga 
zdolność koncentracji. 

Jeżeli chcesz się uczyć 
szybko i efektywnie, pierwsze 
co musisz zrobić to silnie się 
skoncentrować. Jeżeli tego nie 
zrobisz, tylko stracisz czas na 
bezsensowne przewracanie 
kartek zeszytu czy książki, że-
by w końcu dojść do zaskaku-
jącego wniosku - czego ja się 
właściwie uczę? 

 A oto rady, które  
pomogą wzmocnić  

koncentrację: 
Postaraj się wyeliminować 
wszystkie rozpraszające Cię 
czynniki, tzn. bodźce oddzia-
łujące na wzrok, słuch, po-
wonienie itp.; zasada jest 
prosta: albo się uczysz 
i wszystkie inne zadania 
odkładasz na później, albo 
się relaksujesz i wtedy nawet 
na ułamek sekundy nie my-
ślisz o nauce (nie można 
robić tych czynności naraz, 
bo wtedy ani się niczego nie 
nauczysz, ani porządnie nie 
wypoczniesz). 

Jak się uczyć? 
Mądrej głowie... 

Do nauki trzeba nastawić się pozytywnie! ☺  
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Jeśli przeszkadzają Ci 
wszelkiego rodzaju głośne 
dźwięki dochodzące z ze-
wnątrz lub występujące 
w pomieszczeniu, w któ-
rym się uczysz- poradzisz 
sobie z nimi zamykając 
okno, idąc do czytelni lub... 
przyzwyczajając się. 
Jeżeli rozprasza Cię widok 
za oknem, usiądź tak abyś 
patrzył np. na ścianę; poza 
tym usuń sprzed wzroku (z 
biurka) wszystkie 
rozpraszające Twoją uwagę 
przedmioty, np. pilota do 
TV, komórkę etc. 
Postaraj się porządnie 
najeść, żeby apetyczne 
zapachy nie przyciągały 
Cię co chwilę do kuchni na 
małe co nie co. 
Przystępuj do nauki z silną 
motywacją (nigdy nie ucz 
się w przekonaniu, że to co 
robisz nie ma sensu - pa-
miętaj, że uczysz się dla 
siebie, w określonym celu, 
który sam sobie powinieneś 
wyznaczyć - np. dobre 
oceny w szkole, własna 
satysfakcja etc).  
W trakcie nauki rób wcze-
śniej zaplanowane przerwy: 
im dłużej się uczysz tym 
zdolność Twojej koncetrat-
cji spada - mózg ludzki jest 
zdolny do wzmożonej kon-
centracji tylko przez około 
40 minut 
Bądź zainteresowany tym, 

czego się uczysz - cieka-
wość przedmiotu zwiększa 
koncentrację; przedmioty 
szkolne dotyczą tak rozleg-
łych materiałów, że na-
prawdę trudno jest nie zna-
leźć w nich czegoś intere-
sującego akurat Ciebie - 
ucząc się nie musisz od 
razu przystępować do In-
formacji, które chcesz za-
pamiętać - najpierw 
wzbudź swoją sympatię do 
przedmiotu (np. w języku 
polskim może to być autor 
książki, która Ci się spodo-

bała; w historii okres histo-
ryczny, w biologii genetyka 
etc.), a dalsza nauka będzie 
potem łatwiejsza i przejem-
niejsza. 
Wykonuj ćwiczenia fi-
zyczne: spacer, bieg czy 
jazda na rowerze przed 
nauką dotlenią cały Twój 
organizm, co poprawi kon-
centrację i efektywność 
nauki; jeżeli jest brzydka 
pogoda lub nie masz czasu 
na aktywność na świeżym 
powietrzu, wykonuj ćwi-
czenia gimnastyczne 

w domu (najlepiej także 
w trakcie przerw między 
dalszą nauką).  
Ucz się o właściwej dla 
Ciebie porze dnia; niektó-
rzy ludzie lepiej koncentru-
ją się rano (tzw. skowron-
ki), a inni późnym wieczo-
rem (tzw. sowy); pamiętaj 
jednak, żeby unikać ucze-
nia się bezpośrednio po 
godzinie 13, ponieważ 
wtedy wzrasta ilość gliko-
genu we krwi, co prowadzi 
do ogólnego znużenia 
i braku koncentracji. 
Unikaj stresu - zdenerwo-
wanie i silny stres to po-
ważni wrogowie pamięci 
z numerem porządkowym 
1 - obniżają zdolność zapa-
miętywania, koncentrację, 
zacierają ślady pamięciowe 
(dlatego np. denerwujemy 
się przy odpowiedzi ustnej, 
zapominając wiele istot-
nych informacji, które 
przypominamy sobie do-
piero, gdy stres minie).  
Odpowiedzi na szóstkę, 

czyli ekstremalne dla 
najlepszych 

Ucz się wcześniej, czytaj 
wszystko na interesujący 
Cię temat, nie ucz się 
w ostatniej chwili.  
Powtórz przed samym 
Wielkim Dniem Klasówki: 
daty, nazwiska, pisownię.  
 Nie ucz się tylko z pod-
ręcznika, korzystaj z dodat-
kowych źródeł. 

Marta Dmowska 

Mądrej głowie... 
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Baran  
21.03-20.04 
Charakterystyka: 

Pierwsza dekada znaku to 
najbardziej wojowniczy  
100% Baran, agresywny, 
przebojowy, odważny. Druga 
dekada to połączenie cech 
Barana i Lwa, który jest 
mniej impulsywny, serdecz-
ny, otwarty, szlachetny. Trze-
cia dekada to w połowie 
Baran i Strzelec, przewidują-
cy i analizujący sytuacje, lubi 
podróże, łagodny i refleksyj-
ny.  

Byk 21.04-20.05 
Charakterystyka: 
Pierwsza dekada to 

100% Byki lubią żyć wygod-
nie i dostatnio. Cenią piękno 
i rozkosze życia, namiętne, 
uczuciowe, zmysłowe ze-
wnętrznie opanowane, sta-
nowcze wręcz uparte. Druga 
dekada znaku, to połączenie 
cech Byka i  Panny. 
Inteligentny,  krytyczn y 
i ostrożny. Lubi podróże, ma 
zdolności lingwistyczne. Jest 
ironiczny, praktyczny, zwra-
ca uwagę na estetykę i higie-
nę życia. Trzecia dekada 
znaku to Byk połączony 
z Koziorożcem odpowie-
dzialny, ostrożny, wytrzyma-
ły, pracowity oszczędny, 
realista, krytyczny i traktują-
cy życie serio. 

 
   

Bliźnięta  
21.05-21.06 
Charakterystyka: 

Pierwsza dekada: Bliź-
niak stuprocentowy, bardzo 
zręczny i pomysłowy, 
o wysokim poziomie inte-
lektu, duża zdolność dosto-
sowania, elastyczność,  
łatwość przyswajania infor-
macji. Druga dekada: 
Główną cechą tych Bliźniąt 
z połową cech Wagi jest 
dyplomacja, umiejętność 
zjednywania sobie sympatii 
otoczenia, wrażliwość na 
piękno, estetyka, zdolności 
artystyczne, ale rzadko 
wykorzystane z uwagi na 
lenistwo i kapryśność. Trze-
cia dekada: Bliźniak - Wod-
nik to myśliciel, marzyciel, 
ceni niezależność, lubi się 
wyróżniać wyglądem, za-
chowaniem, czasem działa-
niem pod prąd.  

Rak  
22.06-22.07 
Charakterystyka: 

Pierwsza dekada znaku 
to stuprocentowy Rak, ce-
chuje go ogromna wrażli-
wość, wyobraźnia i dobra 
pamięć. Często w życiu 
przyjmuje postawę marzy-
ciela wcielającego w życie 
swoje idee i bezinteresow-
nie pomagającego innym. 
Druga dekada znaku to Rak 

częściowo wykazujący cechy 
Skorpiona. Jest dość odporny 
psychicznie i fizycznie. Wie-
rzy we własne siły odważny 
i pewny siebie. Wytrwały 
uparty, konsekwentny w dzia-
łaniu. Trzecia dekada znaku to 
Rak z domieszką cech Ryby. 
Nadwrażliwy, nieodporny 
psychicznie, o zmiennych 
nastrojach, uosobienie dobroci 
łagodności i nieufności. Ła-
two się wzrusza i zawsze 
towarzyszy mu poczucie za-
grożenia. 

Lew 23.07-23.08 
Charakterystyka: 
Pierwsza dekada 

znaku to typowy Lew. Jest 
ambitny, łasy na pochlebstwa 
i żądny władzy. Zawsze 
pierwszy i najlepszy dba 
o popularność i uznanie. Po-
trafi jednak być troskliwy 
i opiekuńczy szczególnie 
wobec tych, którzy są w niego 
zapatrzeni. Druga dekada 
znaku to Lew z odrobiną oso-
bowości Strzelca. Często po-
pada w skrajności i przesadę. 
Jest szczery, sprawiedliwy 
i szlachetny, idealista. Bywa 
też wygodnicki, snobistyczny 
i subiektywny. Potrafi być 
łagodnym kotkiem, a za chwi-
le ryczącą bestią. Trzecia 
dekada to Lew i trochę Bara-
na. Bywa odważny i nieobli-
czalny, ma dużą siłę przebicia, 

HOROSKOP 
Rozrywka 
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często choleryk i pieniacz 
o zmiennych nastrojach. 
Egoista, żyjący chwilą. 

Panna  
24.08-22.09 
Charakterystyka: 

Pierwsza dekada to ty-
powe Panny, inteligentne, 
wytrwałe, pracowite, często 
skryte, oszczędne. Zawsze 
dbające o higienę i wygląd. 
Nie jest duszą towarzystwa 
i odbierana jest jako osoba 
pedantyczna chłodna i nud-
na. Druga dekada to Panna 
z dodatkiem cech Kozioroż-
ca. Przejawia bardzo racjo-
nalny sposób myślenia 
i wysokie ambicje życiowe. 
Jest wytrwała i konsekwent-
na w nieustannej wspinaczce 
w górę. Trzecia dekada Pan-
ny to połączenie jej cech 
z osobowością Byka i daje 
to typ człowieka, który 
przede wszystkim posługuje 
się logiką i racjonalizmem. 
Pracowity, wytrwały, prak-
tyczny, obowiązkowy. Nie 
przeszkadza mu to cieszyć 
się życiem we wszelkich 
jego przejawach. 

Waga 
23.09-23.10 
Charakterystyka: 

Pierwsza dekada znaku 
to stuprocentowa Waga 
wykazująca dużą wrażliwo-
ścią na piękno, pełna wdzię-
ku i osobistego uroku, ro-
mantycznego usposobienia, 
miła, dyskretna, bezstronna 

w ocenie innych czasem 
popadająca w samouwielbie-
nie. Druga dekada znaku to 
połączenie cech Wagi 
i Wodnika. Daje to osobo-
wość ambitną i twórczą 
nieco oderwaną od rzeczy-
wistości. Lotny umysł, indy-
widualizm. Duże poczucie 
humoru sprawia, że jest 
otoczony tłumem ludzi. 
Trzecia dekada znaku to 
Waga z domieszką cech 
Bliźniąt. Wesoły, wszędo-
bylski intelektualista, o sze-

rokich horyzontach myślo-
wych i wszechstronnych 
zainteresowaniach. Pacyfi-
sta, działa często jako roz-
jemca. 

Skorpion 
24.10-22.11 
Charakterystyka: 

Pierwsza dekada znaku 
to stuprocentowy Skorpion 
jadowity, agresywny i wo-
jowniczy jak jego zwierzęcy 
symbol. Posiada dużo ener-

Rozrywka 

Kontynuacja 

Irmina Antoszczuk 
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gii i nie brak mu ambicji. 
Łatwo realizuje się w pracy 
gorzej w życiu osobistym. 
Druga dekada znaku to połą-
czenie cech Skorpiona i Ryb, 
daje to łagodniejszą osobo-
wość. Jest dynamiczny, ale 
również tolerancyjny i opie-
kuńczy wobec słabszych. 
Sam nie znosi podporządko-
wania i dyscypliny. Wolno-
ściowiec, romantyk poszuku-
jący idealnej miłości. Trzecia 
dekada znaku to Skorpion 
z dodatkiem cech Raka. Naj-
łagodniejszy i najmniej kon-
fliktowy ze Skorpionów. 
Odznacza się dość dużą ela-
stycznością, wyrozumiałością 
i wrażliwością. Nie znaczy to 
jednak, że brakuje mu uporu 
i konsekwencji w działaniu. 

Strzelec 
 23.11-21.12 
Charakterystyka: 

Pierwsza dekada znaku to 
stuprocentowy Strzelec. Zu-
chwały, bezkompromisowy, 
przyjaźnie nastawiony do 
świata, cechuje go duże po-
czucie sprawiedliwości, ży-
ciowy optymizm i wielko-
duszność. Druga dekada 
znaku to połączenie cech 
Strzelca i Barana. Szeroki 
gest, zaspokajanie różnych 
zachcianek, pozowanie na 
bohatera imponowanie oto-
czeniu i ogólny entuzjazm 
oraz gotowość do nowych 
wyczynów cechuje tego 
Strzelca. Trzecia dekada 

znaku to Strzelec z nalecia-
łościami Lwa. Łatwo    
przyswaja wiedzę i wyko-
rzystuje ją w praktyce. Jest 
odpowiedzialny i przewidu-
jący, ma poważny stosunek 
do życia. Odważny, ale 
w granicach zdrowego roz-
sądku. 

Koziorożec 
 22.12-20.01 
Charakterystyka: 

Pierwsza dekada to 
stuprocentowy Koziorożec 
nieufny i z dystansem   
wobec otoczenia. Jest za-
chowawczy, uparty, konser-
watywny i liczy tylko na 
siebie. Oschły i chłodny 
w kontaktach z ludźmi. Nie 
łatwo się spoufala z kimkol-
wiek. Druga dekada znaku 
to połączenie Koziorożca 
z Bykiem .Kocha życie 
i przyjemności, żyje pełną 
piersią. Jest serdeczny 
i uczuciowy. Wykazuje 
zdrowy rozsądek i nie traci 
czasu na głupoty. Trzecia 
dekada znaku to Kozioro-
żec z dodatkiem osobowo-
ści Panny. Ciekawy świata, 
żyje nowinkami np.      
technicznymi. Zaradny, 
pracowity i skrupulatny. 
Angażuje się w nowatorskie 
przedsięwzięcia.  

Wodnik 
21.01-19.02 
Charakterystyka: 

Pierwsza dekada znaku 

to stuprocentowy Wodnik 
inteligentny, błyskotliwy, 
często buja w obłokach.   
W a l c z y  o  w o l n o ś ć . 
Bezinteresownie wspiera 
skrzywdzonych. Druga deka-
da znaku to połączenie Wod-
nika z Bliźniakiem. To 
wszechstronny i elastyczny, 
ale i praktyczny Wodnik. Ceni 
sobie niezależność i wolność, 
ma zdolności przystosowaw-
cze. Trzecia dekada znaku to 
Wodnik z dodatkiem cech 
Wagi. Idealista, oderwany od 
rzeczywistości, nie zawsze 
wykorzystuje swoje wielkie 
zdolności. Wierny przyjaciel, 
gotowy do poświęceń.  

Ryby  
20.02-20.03 
Charakterystyka: 

Pierwsza dekada Ryb to 
stuprocentowa przedstawiciel-
ka tego znaku, uosobienie 
wrażliwości, subtelności i du-
chowego bogactwa, które nie-
stety rzadko idzie w parze z 
bogactwem materialnym. Jest 
to człowiek nie z tego świata, 
potrafi śnić na jawie, przeży-
wa stany melancholii, nad-
miernej egzaltacji. Pomimo 
takiej wydawałoby się nieży-
ciowej postawy, doskonale ra-
dzą sobie w trudnych sytu-
acjach. Druga dekada znaku 
Ryb to połączenie Ryby z 
Rakiem. Dobrze zorganizowa-
na, zaradna i skuteczna 

Rozrywka 

Kontynuacja 
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w działaniu postać często 
angażująca się w działalność 
społeczną, życzliwa i odno-
sząca się z sympatią do lu-
dzi. Trzecia dekada znaku to 
Ryba z cechami Skorpiona 
jest najbardziej przebojową 
przedstawicielką tego znaku. 
Wrażliwa i uczuciowa, ale 
nie da sobie w kaszę dmu-
chać i kiedy wymaga tego 

Rozrywka 

WYKREŚLANKA 
Znajdź w diagramie nazwy 10 marek samochodów. Nazwy mogą być 

czytane w poziomie, pionie, na ukos oraz wspak.  
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Z M E H C S R O P E 

sytuacja potrafi wal-
czyć. Staje często 
w obronie słabszych 

Jasiu przychodzi 
ze szkoły i mama 
pyta się Jasia:  

- Jasiu jak było 
w szkole?  
- A dobrze- odpo-
wiada Jasio.  
Pani mnie wyróżni-
ła, powiedziała że 
cała klasa to debile 
a ja największy.  

Dowcipnie 

- Przeczytałeś trylogię 
Sienkiewicza? 
- To trza było przeczyta? 
- Tak, na dzisiaj. 
- Kurna, a ja przepisałem...  
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Z dzienniczka uwag: 
Kowalska i Jóźwiak nie 
chcą podać swego nazwiska 
Pociął koledze sweter, 
chcąc sprawdzić jakość 
wyrobu 
Zjada ściągi po klasówce 
Na lekcji dłubie w nosie 
i mówi, że to jak narkotyk 
Spowodował zatrucie 
nauczyciela z powodu 
chodzenia do szkoły przez 
miesiąc w tych samych 
skarpetkach 
Wybrany do odpowiedzi 
mówi, że nie będzie 
zeznawał bez adwokata 
Cieszy się, bo kolega się 
cieszy, że dostaje coraz 
więcej uwag. 

Z zeszytów szkolnych: 
Bogurodzica śpiewana była 
często na rozpoczęcie bitwy 
pod Grunwaldem 
Czytałem sztuki Szekspira. 
Dwie zapamiętałem: Romeo 
i Julia 
Jan Kochanowski zamieszkał 
w Czarnobylu 
Zbyszko na widok wroga 
zamknął się w przyłbicy 
Mumie to inaczej wkłady do 
grobów 
Koalicja w sejmie polegała na 
bliższych stosunkach w ławie 
Kochali się do utraty tchu, ale 
bez wzajemności 
Egipcjanie balsamowali ludzi, 
żeby się człowiek nie rozcho-
rował w trumnie 
Soplica zabił Stolnika, ale ten 
mu wybaczył, ponieważ So-
plica zrobił to niechcący 
Bolesław Krzywousty dobrze 
mówił, ale źle usta układał 

Humor :) 
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Rozrywka 

Sudoku 


