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Przed tym nie uciekniesz
Posyła Ci wrogie spojrzenia z tej szcze-

liny między szafką a ścianą, do której nie 
dociera rura odkurzacza. Drażni, pod-
śmiewając się z Ciebie zza drzwi. Budzi 
się, gdy zmieniasz pościel – zaczyna wte-
dy unosić się w powietrzu. I w takim mo-
mencie nie wiesz, czy uciekać, czy raczej 
przeczekać ten huragan pełen kurzu.

Owszem, kurzu, bo to właśnie o nim 
chcę Wam opowiedzieć w czasie, gdy 
wiosna zadomawia się w Polsce na dobre. 
Dzień staje się dłuższy, a wraz ze słonecz-
ną pogodą przychodzi ochota do działa-
nia. Wtedy też zaczyna się temat wiosen-
nych porządków.

Baczność! Kurz idzie
Zauważmy, że gdyby nie on, wcale nie 

musielibyśmy sprzątać. Oczywiście, obo-
wiązki domowe to bardzo ważny ele-
ment, który można wykorzystać w celu 
nauczenia dzieci dyscypliny (aczkolwiek 
i z obecnością kurzu ostatnio to kuleje). 
Sprzątanie może być też przedmiotem 
szantażu, kartą przetargową lub uspoka-
jającym zajęciem. No, to co my tak właści-
wie sprzątamy?

Farfocel prawdę Ci powie
Co ciekawe, ten pył, którego obecności 

nie da się uniknąć, w każdym miejscu jest 
inny. Jak to możliwe? Składa się ze wszyst-
kiego, co nas otacza. Mikroskopijne frag-
menty ubrań, drobinek piasku i innych 
substancji, które przynosimy z dworu, 
fragmenty złuszczonego naskórka, drob-
ne włoski czy niedostrzegalne dla ludz-
kiego oka samodzielnie funkcjonujące 

cząsteczki sierści zwierzaków – to wszyst-
ko w połączeniu z bakteriami i zarodni-
kami pleśni tworzy spójną kompozycję 
wcześniej wspomnianego pyłu. Gdyby-
śmy więc umieścili pył z danego mieszka-
nia pod mikroskopem, dowiedzielibyśmy 
się wielu rzeczy o jego domownikach, 
m. in. z jakiego materiału kupują ubrania 
lub czy mają zwierzę w domu, a nawet ja-
kie geny posiadają i czy są zdrowi, a jeśli 
nie, to dlaczego i na co chorują.

Alergia na kurz, czyli… na co?
Właśnie, pojęcie alergii na kurz jest bar-

dzo ogólne. Należałoby się przyjrzeć jego 
składowi, by stwierdzić, na co dokładnie 
jest się uczulonym. Dlatego w przypadku 
podejrzenia alergii na kurz, trzeba udać 
się do lekarza, by zbadać konkretną przy-
czynę pojawiających się objawów. Przede 
wszystkim nie wolno tego bagatelizować!

Zagryźć zęby 
Kurz to uciążliwa substancja i nie da się 

z tym dyskutować. Nawet chowając rzeczy 
po szafach i szufladach, nie da się uniknąć 
jego obecności. Co z delikwentem zrobić? 
Po prostu trzeba sprzątać. Oczywiście, 
nie popadajmy ze skrajności w skrajność, 
bo chorobliwie wycierając każdą półkę 
dziesięć razy dziennie, nie tylko będą my-
śleli o Was jak o wariatach, ale sami zrobi-
cie krzywdę swojemu zdrowiu, nie dając 
mu możliwości wytworzenia przeciwciał, 
które mogłyby zapobiec nawet najlżej-
szym chorobom.

Eurowizja 2021
 • Znamy już termin Konkursu Piosen-
ki Eurowizji 2021. Wydarzenie ma się 
odbyć między 18 a 22 maja. Polskę 
w Rotterdamie reprezentować będzie 
Rafał Brzozowski z utworem „The Ride”. 
W tym roku wyjątkowo kandydata wy-
łoniło grono ekspertów, a nie – tak jak 
działo się to dotychczas – głosy widzów.

Dołącz do nas!
 • Rozpoczął się coroczny konkurs or-
ganizowany przez Stowarzyszenie 
Potęga Prasy. Laureaci otrzymają do-
finansowanie do pobytu na obozie, 
podczas którego dostaną możliwość 
nabycia bądź szkolenia swoich umie-
jętności dziennikarskich w dziedzinie 
prasy, filmu i radia.

Grammy 2021
 • 15 marca 2021 roku odbyło się rozda-
nie Grammy. Na kartach historii zapisa-
ła się Beyonce, stała się jedyną artystką 
z 28 statuetkami. W tegorocznej gali 
zdobyła 4 nagrody.

Po staremu
 • Wracają obostrzenia w całej Polsce. 
Od 20 marca do 9 kwietnia będą za-
mknięte m. in.: galerie handlowe, 
obiekty kulturalne i sportowe oraz 
sauny i solaria.

Natalia Bochan, 
18 lat, Gdańsk

Jaki jest złoty środek?
Moja mama zawsze chciała, żebyśmy 

sprzątali całe mieszkanie co tydzień, 
a co dwa dni mieliśmy ścierać kurze. 
Ale jeśli jest się z gatunku leniwym, to 
po prostu niemożliwe. Jak więc sprzątać 
w odpowiednich ilościach? Ja pracuję naj-
lepiej, gdy jestem zdenerwowana (czyn-
ności mechaniczne pozwalają wyrzucić 
z siebie negatywne emocje, jednocześnie 
pożytkując je możliwie dobrze). A musicie 
wiedzieć, że denerwuję się dość często. 
Z doświadczenia wiem, że ze sprząta-
niem jest jak ze spaniem – trzeba mieć 
melodię, dlatego nie myślcie o tym 
jak o nieprzyjemnym obowiązku. Zacznij-
cie od drobnych rzeczy, np. rozładujcie 
zmywarkę czy zbierzcie pranie z suszar-
ki. Później zabierzcie się za mycie lustra, 
a dalej jakoś pójdzie. 

Ostatnie słowo
Sprzątanie to umiejętność niezwykle 

ważna nie tylko w życiu codziennym, 
ale doskonale sprawdza się też na obo-
zach. Sami możecie się o tym przekonać, 
jadąc z nami na obóz „Potęga Prasy”. 
Czy kiedykolwiek działaliście pod presją 
przybycia sanepidu? Dzieliły was minuty 
od otrzymania kary pieniężnej za nadgry-
zione jabłko leżące na stole bądź spaghetti, 
w którym zdążyły zadomowić się mrówki? 
Razem z nami przeżyjcie niezapomniane 
chwile w Rewalu podczas wakacji 2021!

Redaktor Naczelna 
Aleksandra Kocik 

18 lat, Rawa Mazowiecka
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Skoro dzień płci pięknej jest 
tak popularny, to kiedy jest 
czas na zwrócenie uwagi na 
mężczyznę?

Najszybciej przychodzi nam na myśl 
Dzień Chłopaka, który wypada 30 wrześ-
nia. Kto z Was wiedział, że Dzień Chłopa-
ka i Dzień Mężczyzny mają dwie różne 
daty? Tak naprawdę Dzień Mężczyzny 
wypada dwa dni po Dniu Kobiet, czyli 
10 marca. Jest on mniej popularny 
niż Dzień Chłopaka, dlatego wiele osób 
w ogóle zapomina, że istnieje.

Czym się różni Dzień 
Chłopaka od Dnia Mężczyzny?

Święta te są do siebie bardzo zbliżone, 
ale jeden element powoduje, że stają się 
kompletnie oddzielnymi wydarzeniami. 
Dzień Chłopaka to dzień nastolatków, 
okazja do podarowania prezentu młod-
szym, dopiero dorastającym panom. 
Dzień Mężczyzny poświęcony jest doj-
rzałym mężczyznom, mogą to być part-
nerzy, ale również ojcowie i inni starsi 
członkowie rodziny.

Kwiaty dla mężczyzn

Co to za święto?
Wielu może się zastanawiać, czemu 

te dni zostały rozdzielone. Dzień Męż-
czyzny ustanowiono w 1999 roku przez 
OZN, który (idąc w parze z Dniem Kobiet) 
miał symbolizować równowagę płci. 
Na świecie obchodzony jest 19 listopada, 
nie tak jak u nas – 10 marca.

Kwiaty dla mężczyzn?
Ciekawostka, gdybyście, drogie Panie, 

nie wiedziały co kupić przedstawicie-
lom płci przeciwnej. Kwiaty wcale nie są 
przeznaczone tylko dla kobiet. Ich róż-
norodna symbolika i wygląd bukietów 
czyni je prezentem uniwersalnym, który 
ładnie przyozdobi pokój. A przecież ma-
rzec to miesiąc budzenia się natury, więc 
prezent jest jak najbardziej trafiony.

Weronika Brzezińska 
19 lat, Łódź

Foto: Pixabay

Znajomości daty Dnia Kobiet jest obowiązkowa dla każdego mężczyzny, bowiem żaden nie chciałby się 
narażać na gniew dziewczyny. W związku z tym dzień ten jest obchodzony specjalnie, niczym drugie 
Walentynki, bogaty w rozmaite niespodzianki i prezenty.
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Miasto Łódź znane jest w całym kraju, 
jako to mniej prestiżowe niż Warszawa. 
Obszar centralny Polski zwykle charakte-
ryzuje się spójnością językową czy oby-
czajową. Jednak przyjeżdżając do Łodzi, 
nie powinniśmy być zdziwieni, kiedy 
usłyszymy słowa takie jak „jednorożec”, 
„ekspres” czy „migawka”. Łódzka gwa-
ra nie jest znana tak powszechnie jak 
np. poznańska.

W takim razie, jakie słowa 
mogą zdziwić turystów 
i przyjezdnych?

Odpowiadając na to pytanie, pierw-
sze, co przychodzi na myśl, kilku pyta-
nych łodzian odpowiada, że migawka, 
krańcówka i angielka. Od siebie dodała-
bym jeszcze właśnie ekspres. Szukając 
w słowniku ogólnopolskim to kolejno 
bilet miesięczny, pętla autobusowa lub 
tramwajowa, bułka paryska i zamek bły-
skawiczny. Znając te wyrazy, możemy 
w końcu przetłumaczyć z „łódzkiego” 
na polski pierwsze zdanie. Znaczy 
ni mniej, ni więcej „Spotkajmy się 
na pętli autobusu nr 55, ponieważ mu-
szę kupić bilet miesięczny, bułkę paryską 
do zupy na bazie żurku i jakieś bardzo 
dobre ciasto na deser. Co jeszcze może 
zaskoczyć nas w Łodzi? Z pewnoś-
cią dziecięca trambambula spotykana 
w szkołach. Inni mówią, że to po prostu 
piłkarzyki.

Chodźmy na Pietrynę!

Oprócz rzeczy, przyjrzyjmy się 
miejscom, które też ciekawią.

I tak, w czasach, kiedy jeszcze zajęcia 
w szkołach odbywały się stacjonarnie, 
młodzież jadąca do placówek eduka-
cyjnych przesiadała się na Stajni Jedno-
rożców, a po lekcjach szła na Pietrynę, 
OFFa lub do Manufaktury. Pietryna to 
ulica Piotrkowska, najbardziej znany 
i reprezentacyjny deptak w Polsce. Przy 
niej mieści się OFF Piotrkowska Center 
– pofabryczny kompleks, w obrębie któ-
rego znajdują się biura, sklepy i chętnie 
odwiedzane restauracje. Manufaktura, 
czyli dawne zakłady Izraela Poznańskiego, 
a obecnie centrum rozrywkowo-handlo-
we, cieszy się dużym zainteresowaniem, 
mimo pandemii. Najbardziej zagadkowe 
miejsce – Stajnia Jednorożców to po pro-
stu przystanek tramwajowy. Nazwę zy-
skał przez swoją cechę charakterystyczną 
– wielobarwną wiatę. Dzięki łodzianom, 
w ramach budżetu obywatelskiego staj-
nia zyskała swojego jednorożca.

„Instagramowych” miejsc 
do zdjęć w mieście też jest 
całkiem dużo.

Pasaż Róży, który został ostatnio wy-
różniony „Złotą pinezką Google Maps” 
– nagrodą dla najpiękniejszych miejsc 
turystycznych w Polsce, jest częstym 
punktem na mapie fotografów. To pięk-
ne podwórko między kamienicami, któ-
rych ściany wyłożone są kawałami luste-
rek. Można pomyśleć, że jest to idealne 
miejsce dla Złej Królowej z „Królewny 
Śnieżki”, która przecież nie rozstawała 
się z lusterkiem. Jeśli chcemy, żeby zdję-
cia były w stylu industrialnym, warto 
wybrać się do Monopolis. W niedawno 
zrewitalizowanej wytwórni alkoholu 
oprócz pozowania do zdjęć, można się 
ukulturalnić. Na Scenie Monopolis od-
bywają się cyklicznie spektakle Funda-
cji Kamila Maćkowiaka i Artkombinatu, 
m. in. „Diva Show”. W zieleni wielu par-
ków i ogrodów odnajdą się osoby kocha-
jące naturę i piękne kolory.

Łódź budzi wiele emocji, mimo wielu 
mankamentów, jest miejscem zadziwia-
jącym. Specyficzny język i kultura nie są 
tylko na przysłowiowym papierze, widać 
je na każdym kroku.

Joanna Holtz 
19 lat, Łódź

„Spotkajmy się na krańcówce w piątek, bo muszę przedłużyć migawkę, a w piekarni kupić angielkę 
do zalewajki i jakieś galante ciasto na deser…”

foto. Joanna Holtz

foto. Weronika Brzezińska

foto. Joanna Holtz

foto. Joanna Holtz
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Wirusy 

– forma,  która  tak naprawdę nie żyje

Jedną z najbardziej interesujących rzeczy, jeśli chodzi o wirusy jest fakt, że tak naprawdę nie są organizmami. Nie oddychają, 
nie odżywiają się i nie wydalają. Po prostu są i zawsze będą z nami, ponieważ mają niezwykłą zdolność namnażania się, które 
może przebiegać tylko wewnątrz organizmu, w którym się znajdują. Mimo tego, że są bardzo uzależnione od świata zewnętrz-
nego, istnieją do dziś, a ich różnorodność jest zaskakująco duża. Jednym z najbardziej popularnych w tych czasach wirusów jest 
SARS-CoV-2. Należy on do grupy koronawirusów. Zawdzięcza swoją nazwę dzięki specyficznej budowie i posiada jedną nić RNA. 
Co ciekawe jego grupę z której pochodzi dzieli się na cztery rodzaje:  alfa, beta, gamma i deltakoronawirusy. SARS-CoV-2 należy 
do rodzaju beta. Jest siedemdziesiąt razy mniejszy od czerwonej krwinki, czyli jest bardzo małych rozmiarów. Jednak na korona-
wirusach świat się nie kończy, wirusy mają różne formy.

Natalia Bochan 
18 lat, Gdańsk

Z biologicznego punktu widzenia koronawirus nie jest jedynym wirusem.

Formy wirusów:

Forma bryłowa 
– np. Adenowirusy posiadają materiał 

genetyczny w postaci DNA i powodują 
choroby górnego układu oddechowego.

Forma bryłowo-spiralna 
– np. Bakteriofagi, które atakują komórki 

bakterii, mają bardzo specyficzną budowę, 
ponieważ posiadają wielościenną główkę 

oraz ogon zaopatrzony w białkowe włókna.

Forma kulista 
– np. HIV powodujący AIDS, który 

należy do grona retrowirusów.

! U W A G A !
Najlepszą ochroną przed wirusami jest dbanie o higienę osobistą, 

tj. regularne mycie rąk ciepłą wodą i mydłem, zasłanianie ust i nosa 

w miejscach publicznych oraz nie picie z jednej butelki z wieloma osobami.
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Wielu z Was może zadać sobie na 
wstępie pytanie, z jakiego powodu ten 
tekst jest akurat o Wrocławiu. W koń-
cu w Polsce jest tyle innych miast, więc 
dlaczego to jedno, stolica Dolnego Ślą-
ska, ma być takie interesujące? Temat 
zbyt lokalny? Otóż nie.

Ten tekst będzie nie tyle o Wrocławiu, 
co o młodych ludziach, którzy postano-
wili zmienić coś w życiu swoim i innych. 
Zapnijcie pasy. To będzie niezła przygo-
da. Zarówno dla nas, jak i dla Was. Trud-
no spotkać humanistów w szkole ukie-
runkowanej na nauczanie przedmiotów 
ścisłych. Jeszcze trudniej znaleźć takich, 
którzy tak samo jak ty lubią Wrocław, 
traktują go jak nieodłączny element 
swojego życia. Podczas pierwszego lock-
downu okazało się jednak, że nie jestem 
osamotniona w swojej pasji. Zadzwoniła 
do mnie koleżanka z klasy, opowiada-
ła mi o projekcie na pewną olimpiadę. 
Nie wiedziałam dokładnie, o co chodzi, 
ale słowo „Wrocław” brzmiało zachęca-
jąco. W ciągu kilkunastu minut wszystko 
się wyklarowało – Zwolnieni z Teorii.

Zmiany w rękach młodych
Dla niewtajemniczonych – czym są 

„Zwolnieni z Teorii”? Przedsięwzięcie 
to definiuje się jako pierwszą praktycz-
ną olimpiadę dla licealistów i studen-
tów, odpowiedź na brak przygotowa-
nia młodzieży do pracy po ukończeniu 
szkoły. Olimpiada polega na stworzeniu 
w grupie projektu dotyczącego swojego 
miasta. Celem działalności jest rozwój 
„małej ojczyzny” – mogą to być wykłady 
o szkodliwości smogu, kampania odnoś-
nie do recyklingu czy warsztaty kompu-
terowe dla seniorów. W każdym razie 
chodzi o stworzenie udogodnień, z któ-
rych będzie korzystać społeczeństwo za-
mieszkujące dane miejsce. Młodzi ludzie 
mogą zmienić jutro na lepsze, a przy oka-
zji spróbować swoich sił podczas pracy 
w grupie, gdzie każdy ma swoje zadanie 
i musi wykonać je najlepiej, jak potrafi.

Z rozmowy z przyjaciółmi dowiedzia-
łam się o sednie naszego projektu. Mie-
liśmy stworzyć aplikację umożliwiającą 
samodzielne zwiedzanie Wrocławia. 
Zebrała się nas ósemka uczniów Aka-
demickiego Liceum Ogólnokształcące-
go – humaniści, graficy, muzycy i infor-
matycy. Tak właśnie zaczęła się praca 
nad aplikacją „Wrocław Przystępnie”.

Miasto Jutra
W dobie pandemii Covid-19 zwie-

dzanie często jest niemożliwe. Plusem 
aplikacji „Wrocław Przystępnie” będzie 
jej ogólnodostępność. Stolicę Dolnego 
Śląska możesz zwiedzać, gdziekolwiek 
jesteś – u siebie w domu, w Łodzi, Gdań-
sku, Olsztynie… czy nawet w Bieszcza-
dach. Taka forma jest bardziej owocna 
niż siedzenie przed komputerem i prze-
suwanie ścieżki w Street View (do czego 
jestem zmuszona, gdy chcę pozwiedzać 
Paryż). A podróż nic Cię nie kosztuje!

Przez podwórka i od kuchni
Tworząc aplikację „Wrocław Przy-

stępnie”, chcemy podzielić się z Wami 
przede wszystkim naszą miłością 
do tego niezwykłego miasta. Zaprowa-
dzić Was w miejsca, których nie znajdziecie 
w typowym przewodniku – co powiecie 
na wycieczkę do dzielnicy, gdzie spoty-
kają się cztery kultury? Albo na spotka-
nie z Maksem Bergiem, w trochę innej 
formie niż sławna Hala Stulecia? Pokaże-
my Wrocław od kuchni, od takiej strony, 
od jakiej znają go jego mieszkańcy. Znaj-
dziecie miejsca, w których nie będziecie 
zanudzani datami. Bo kto lepiej oprowa-
dzi Was po mieście niż właśnie „tubylcy”?

Aplikacja „Wrocław Przystępnie” do-
stępna będzie najprawdopodobniej 
w kwietniu. Do zobaczenia – mam na-
dzieję, że jak najszybciej na żywo. A może 
i Wy kiedyś nas do siebie zaprosicie?

Czekamy na Was. We Wrocławiu.

Małgorzata Wieczorkiewicz 
18 lat, Wrocław 

oraz zespół projektowy „Wrocław 
Przystępnie” Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego PWr

Brak barier
Co skłoniło nas do podjęcia tej decy-

zji, poza chęcią zdobycia doświadczenia 
w przedsięwzięciach na większą skalę? 
Przede wszystkim miłość do Wrocławia. 
To właśnie w nim do czasu lockdownu 
spędzaliśmy większość swojego dnia. 
I choć wielu z nas mieszka poza miastem 
lub na jego peryferiach, ta fascynacja nie 
słabnie. Ba, rośnie – Wrocław przestał 
być czymś zwyczajnym, chcemy mieć 
z nim kontakt. Praca nad projektem 
umożliwia go, mimo że na odległość. 
Pokonujemy bariery, a to w dzisiejszym 
świecie jest najważniejsze.

Koniec z lekcjami historii
Dlaczego akurat multimedial-

ny przewodnik? Nie oszukujmy się. 
W dzisiejszych czasach trudno o zor-
ganizowanie wycieczki, a zwykłe mapy 
z opisami kościołów (których nie brakuje 
we Wrocławiu) nie trafiają do każdego. 
Suche fakty zapisane drobnym macz-
kiem znacznie ciężej przyswoić, o niskim 
poziomie atrakcyjności nie wspominając. 
Z doświadczenia zapalonej podróżniczki 
po zamkach i pałacach wiem, że łatwiej 
zapamiętuje się historie i ciekawostki 
niż wywody na temat każdego ornamen-
tu na fasadzie. Darmowa aplikacja może 
być nowoczesną formą zwiedzania za-
równo dla młodzieży, jak i dla rodzin 
z dziećmi. Zabytki z ich opisami – nagra-
nymi oraz przedstawionymi w formie 
tekstu, zostaną pogrupowane w trasy 
i osadzone na mapie. Muzyka, legendy, 
ciekawostki, opowiadania – wszystko 
podane z sercem, w niebanalny sposób.

Znaleźć swoje miejsce
Nasz projekt nie dotyczy jedynie tu-

rystów, którzy zawitają do Wrocławia. 
Z aplikacji będą mogli korzystać również 
jego mieszkańcy. Znam wielu fascyna-
tów, którzy lubią poświęcać wolny czas 
tajemnicom naszego miasta. Poznanie 
Wrocławia od innej strony może ofero-
wać ciekawy punkt widzenia, kolejne 
atrakcje. Nie brakuje też ludzi „przy-
jezdnych”, dla których stolica Dolnego 
Śląska jest nowym miejscem zamiesz-
kania – forma multimedialnego spaceru 
stałaby się sposobem na zapoznanie się 
z naszym miastem. Może zadomowią się 
w nim na stałe i pokochają je tak samo 
jak my?

foto. Małgorzata Wieczorkiewicz

foto. Małgorzata Wieczorkiewicz
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1. Calluna vulgaris.
2. Kwiat przebijający śnieg.

3. Wstaje rano.
4. Osad atmosferyczny w postaci kropel wody 

powstających na powierzchni roślin.
5. Podczas niego wszystko budzi się do życia.

6. Drzewo, na którym rosną jabłka.
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W sadzie rosła piękna Jabłoń. Była bardzo dobra i wyrozumiała dla stworzeń, które żyły u jej boku. Od zawsze chciała pomagać 
światu i być światu pożyteczna, jak tylko może.

Zbliżała się wiosna. Pąki na jej gałęziach powoli zaczęły rosnąć. Jabłonka rozmawiała z jej nowymi małymi przyjaciółmi przez 
dwa króciutkie tygodnie. Potem pączki przestały się do niej odzywać i posmutniały. Zmartwiona Jabłoń zapytała o powód ich 
smutku. One odpowiedziały jej, że cały czas rosną i zamienią się niedługo w jabłka, a gdy już się nimi staną, większość z nich 
spadnie na ziemię i się rozbije, ponieważ gałęzie Jabłoni będą zbyt słabe. To usłyszawszy Jabłonka zdenerwowała się i powie-
działa:

– Rozchmurzcie się! Moje gałęzie w tym roku są silniejsze niż kiedykolwiek i uniosą wszystkie jabłka co do jednego! – było to 
białe kłamstwo, jednak ona sama w nie wierzyła. Musiała wierzyć.

Pąki po tych słowach rozpogodziły się i zaczęły w spokoju rosnąć. Dni mijały bardzo wesoło, a zarazem szybko. Jabłoń bardzo 
zżyła się z jabłkami, a tych przybywało i przybywało. Gałęzie coraz bardziej uginały się pod wpływem ciężaru, ale Jabłonka nie 
narzekała, tylko uśmiechała się jak zawsze.

Pewnego dnia jej uśmiech nie wystarczył. Wszystkie gałęzie runęły na ziemię, jabłka się potłukły i zgniły, a Jabłonka uschła 
wraz z żalem, że przeceniła swoje możliwości. Niech ta historia będzie przestrogą dla tych, którzy biorą na swoje barki zbyt duży 
ciężar. Największy smutek nie przechodzi wtedy, kiedy powie się, że nie da się rady, ale wtedy, kiedy zawiedziemy siebie i innych 
stawiając przed sobą niemożliwe cele.

Natalia Bochan 
18 lat, Gdańsk

Jabłonka

rys. Antonina Mazurek
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Technologia – wiele daje, lecz coraz 
więcej zabiera

Już nie żyjący filozof z USA o nazwi-
sku Mcluhan ciągle podkreślał w swoich 
wypowiedziach, że szybkość rozwoju, 
jaką obrała technologia, robi się bardzo 
groźna. Ten człowiek już w latach 20’ XX 
wieku przewidział wszystkie problemy 
związane z technologią. Wtedy wszyscy 
brali go za szaleńca, nikt nie sądził, że bę-
dziemy mogli rozmawiać ze sobą miesz-
kając po dwóch różnych stronach świata. 
Nawet naukowcy nie przypuszczali tak 
błyskawicznego „strzału w górę”. Według 
statystyk rozwój technologiczny procen-
towo jest parę milionów razy większy, 
niż zakładały pierwotne wersje. Najgor-
sze w tym wszystkim jest to, że tendencja 
rozwoju jest nadal rosnąca i prognozy nie 
przewidują, żeby się zatrzymała.

Pracownicy z Doliny Krzemowej, którzy 
zostali zatrudnieni w najbogatszych fir-
mach typu Facebook, Google itp. zrezyg-
nowali po paru miesiącach ze względów 
etycznych. Coraz częściej ostrzegają ludzi 
przed zatrważającą technologią, która 
blokuje naszą kreatywność. „Przestaliśmy 
myśleć samodzielnie” – powiedział jeden 
z pracowników. Mamy podane informa-
cje na tacy, co chcemy, to wyszukamy 
w sekundę. Co najgorsze, internet, przez 
nasze różne wyszukiwania, sam po chwili 

zaczyna podrzucać nam tematy. Kieruje 
naszym światopoglądem. Zamykamy się 
w sferze którą proponuje nam właśnie Fa-
cebook, Instagram, Twitter, itd.

Konflikty na świecie z powodów po-
litycznych to już standard, lecz przed 
„smartphonami” rzadko słyszało się 
o czymś takim. Nasz telefon podaje nam 
informacje, które rzekomo nas interesu-
ją. Słuchamy filmów politycznych partii 
obserwowanych przez nas. Ale rzadziej 
szukamy czegoś innego. Przecież każdy 
ma inne zdanie na dany temat. Jest wiele 

partii i filmów, które możemy zobaczyć.
Zamykamy się w swojej „bańce”, która 

nie pozwala nam poznać zdania różnego 
od naszego. Dlatego częściej słyszymy 
o konfliktach tylko z powodu upodoba-
nia innej partii. Przestaliśmy się wzajem-
nie słuchać, wymieniać zdania i dysku-
tować na tematy z nie proponowanych 
nam źródeł. Ile razy słyszymy o problemie 
z integracją w społeczeństwie czy grupie. 
Ale to przez to, że mamy wszystkie informa-
cje wypisane na profilu osoby. Zatracamy 
umiejętność rozmowy i poznawania ludzi, 
co też jest przerażające. Jeśli szybko nie 
zareagujemy, kolejne pokolenie młodych 
ludzi może być kompletnym fiaskiem.

Śmiejemy się ze słów „kiedyś było le-
piej”, lecz po głębszej analizie naprawdę 
zauważamy różnice w życiu dzisiejszym 
a tym przed social mediami. Coraz częś-
ciej znajdujemy ośrodki, które uczą dzie-
ci i młodzież, jak poznawać się z innymi 
ludźmi i jak utrzymywać stały kontakt. 
Przerażający jest fakt, że to, co miało 
nam ułatwić życie, póki co powoduje 
wiele problemów, które dawniej były 
rzadkością. 

Jacek Borkowski 
18 lat, Radzymin

Technologia niewątpliwie jest dużym pomocnikiem dla ludzi. Naukowcy bardzo się starali, żeby 
wytworzyć coś, co już po jakimś czasie bez ich pomocy będzie działało stale. I to się udało. Jednak 
z biegiem czasu zaczynamy dostrzegać więcej negatywów cyfryzacji i technologii niż pozytywów. 
Coraz częściej możemy zauważyć, że to już nie my władamy nad tym, co przeglądamy w Internecie, 
lecz teraz to małe urządzenia zaczynają rządzić nami.

foto. Pixabay

foto. Pixabay
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rys. Jagoda Maciejewska

Horoskop
Wodnik
Życie toczy się fazami. Rozdział, który 
właśnie przeżywasz, przyniesie wiele 
nowego, otwórz się na te doświadczenia 

i przyjmij je z wdzięcznością – uczynią 
Cię silniejszą osobą.

Ryby 
Karty mówią, że jesteś w okresie 
podejmowania ważnych decyzji. Pamiętaj, 
że to tylko Twoje życie i nikt nie przeżyje 
go za Ciebie. Ty nadajesz mu tor, nie ulegaj 
naciskom ze strony otoczenia.

Baran
Nie zapominaj o istnieniu karmy. Ta 
odwieczna siła jest silniejsza, niż może 

Ci się wydawać. Każdy wybór niesie za sobą 
konsekwencje, postaraj się przywrócić 
swojemu życiu właściwy w Twej opinii tor.

Polka Berg 
17 lat, Warszawa

Byk
Twoje wibracje wariują. Aby przywrócić 
im harmonię, uporządkuj swoje myśli. 
Pamiętaj, że proszenie o pomoc to żaden 
wstyd. Przeciwnie – wielka sztuka, która 
może pomóc Ci przetrwać.

Skorpion
Karty pokazują, że powinnaś spędzić 
więcej czasu z ukochanymi. Zaraź ich 
swoją miłością, przypomnij, jak bliscy są 
Twojemu sercu. Nie zaniedbuj swoich 
uczuć.

Waga
Mimo że ostatnie wydarzenia nie były 
najprzyjemniejsze, teraz Twoje życie 
nabierze rozpędu i w końcu pojedzie 

w odpowiednim kierunku. Pamiętaj, 
że wszystko co złe, jest chwilowe.

Strzelec
Wszystkim nie dogodzisz, nie zbawisz 
sam świata. Żyj z nim w symbiozie, ale nie 
próbuj mu usługiwać. Nic Twoim kosztem.

Lew
Ułożenie planet wskazuje na wiele 
sukcesów w życiu zarówno zawodowym, 
jak prywatnym. Skup się na sobie i chłoń 
te chwile.

Panna
Zwolnij! Pobądź sam na sam ze sobą, 
przestań gonić za ludźmi i pomyśl o swoim 
dobrobycie, w końcu dla siebie powinnaś 
być najważniejszą osobą.

Koziorożec
Czeka Cię dobra passa, nie bój się sięgać 
po marzenia, nawet te najbardziej 
nierealne. Kto wie, może Merkury będzie 
miał Cię w opiece…

Bliźnięta
Przemęczenie jest bardzo prawdziwe, 
a według kuli właśnie go doświadczasz. 
Nie bierz tyle na siebie, zaufaj, że świat 

nie skończy się, gdy weźmiesz dzień wolny.

Rak
Miej serce i patrzaj w serce. Postaraj się 
zobaczyć człowieka w drugiej osobie, 
zanim pochopnie ocenisz jego działania 

i motywacje. Miesiąc będzie obfitował 

w wiele przemyśleń i duchowe 
dojrzewanie.



12


