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O nie, znowu poniedziałek…

Jak wpływa na nas marudzenie?

Jako uczniowie
mamy obowiązek
chodzenia do
szkoły od
poniedziałku do
piątku. Spędzamy
w niej średnio
siedem godzin
dziennie. Jeżeli
ktoś chodzi na
jakieś dodatkowe
zajęcia, każe mu
to dodać kolejną
godzinę uczenia
się. Do tego
musimy w domu
odrabiać prace
domowe, uczyć
się

na sprawdziany,
kartkówki i
powtarzać
wiadomości z
lekcji, by być na
bieżąco z
tematami i
rozumieć, co
dzieje się na lekcji.
Skutkuje to często
niewysypianiem
się i przez to
bezustannie
spotykamy się z
marudzeniem.
Ubolewamy nad
dosłownie
wszystkim.
Narzekamy

na nadmiar
obowiązków,
zbytnie gorąco,
zimno, głód, ból
chociażby małego
palca i na
niewyspanie.
Niektórych może
to denerwować.
Ciągłe słuchanie
zrzędzenia
kolegów i
koleżanek może
doprowadzać do
szału. To sprawia,
że marudzimy z
tego powodu, że
ktoś marudzi.
Jednak tym, którzy

zaczynają
narzekać pierwsi,
zazwyczaj to
pomaga. Mogą
wyrzucić z siebie
negatywne emocje
i wpływa to na
poprawę ich
samopoczucia.
Jednak nie zdają
sobie sprawy, że
inni mają tego
dosyć, przez co
poprawiając sobie
humor, psują go
innym. Aby
zapobiec takim
sytuacjom warto
wylewać swoje

żale na papier.
Założyć sobie
zeszyt o tytule
"Marudzenie
przez cały rok" lub
podobnym.
Zrzędzenie może
nam pomagać, ale
musimy to robić
niezbyt często, by
nie stało się to
naszą rutyną.

Kinga Stachowska
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Horror w
starym i
nowym
wydaniu, który
jest lepszy?

Czemu ciągle narzekasz? Julia Banasiak
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Pierwszy rodzaj
ekologów to
głównie
młodsze osoby
przeważnie
oglądające filmy
na YT czy na
TikToku o
zabijaniu
zwierząt,
pożarach
Australii itd.
Jednak jedyne
co robią, to
obrażają
(często też
grożą) osobom,
które pracują w
rzeźniach lub
też inne losowe
osoby, ale nic
innego nie
robią.

Drugi rodzaj
ekologów to
taki, który moim
zdaniem
najwięcej może
zdziałać i nie
szkodzi innym.
Są to głównie
osoby, które są
wegetarianami i
weganami, nie
jedzą mięsa,
oszczędzają
prąd, piją wodę
z filtra, jednak
często
popełniają błąd,
bo szkodzą
środowisku
kupując np. w
"ekologicznym"
Lidlu,

 a produkty z
tego sklepu
przeważnie nie
są z naszych
rejonów i są
sprowadzane z
innych
regionów i
państw. Ludzie,
którzy nie jedzą
mięsa, muszą
je zastępować
różnymi
produktami,
które zawierają
odpowiednie
składniki

odżywcze.
Niestety nie
zawsze
pochodzą one
z Polski,
czasem nawet
płyną do tych
sklepów z
innych
kontynentów, a
z pewnością
taki transport
produkuje
więcej
zanieczyszczeń
niż transport
owoców

czy warzyw z
polskich
pól. Dodatkowo
coraz większe
zapotrzebowanie
na takie owoce
jak awokado
przyczynia się
do wycinki
lasów w
Ameryce
Południowej i
nie tylko, bo
gdzieś te
drzewa z
awokado
sadzić trzeba.

A przez to, że
klimat jest tam
gorący, drzewa
potrzebują tam
o wiele więcej
wody, bo
deszcze są tam
bardzo rzadko,
więc trzeba je
podlewać
prawie przez
cały rok, a taka
Polska jabłoń
potrzebuje o
wiele mniej
podlewania, bo
w Polsce

często pada
deszcz. 

Przyszedł czas
na trzeci rodzaj
ekologów, tych
skrajnych.
Wielu z nich to
weganie, chodzą
na większość
marszy w
obronie
klimatu, 

(cd. na str. 3.)

Witajcie, w tym artykule opiszę kilka rodzajów ekologów. Ta lista jest oparta na moich własnych
obserwacjach.

Rodzaje ekologów

Ekologia - nasza wspólna sprawa Julia Maćkowiak
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Koszulki, bluzy, skarpetki…

Merchandising
często
krytykują osoby
niewalczące o
klimat czy
jedzące mięso i
biedniejszych
ludzi palących
węglem.

Teraz pora na
ostatni rodzaj
ekologów,
którzy nawet
nie zdają sobie
sprawy, że
bardzo
przyczyniają się
do ratowania
ziemi, a nawet
tego nie
pokazują. Nie
kupują
zagranicznych
produktów,
dzięki czemu
nie wycina się
lasów w
Ameryce
Południowej. W
pewnym sensie
nie zabiją ryb,
które giną
podczas
transportu
przez statki
transportowe.
Kupują polskie
owoce, więc
przyczyniają się
do tego, że
choruje mniej
osób, 
bo polscy
rolnicy dzięki
dobrym
zarobkom nie
muszą już
opryskiwać
swoich upraw
sztucznymi
nawozami,
żeby szybciej
rosły (bo
będzie ich stać

na poczekanie
miesiąc dłużej).
Nie jeżdżą na
wakacje na
inne
kontynenty, bo
może ich stać,
ale wolą zostać
w Polsce,
dzięki czemu
nie muszą
lecieć
samolotem,
który produkuje
sporo CO2, a
ci, którzy
zostają w
domach, nie
tworzą spalin,
które produkuje
samochód.
Niestety, o tym
rodzaju
ekologów nie
mówi się w
telewizji…

Dodatkowo
moim zdaniem
ekologia to
dobry biznes
szczególnie dla
dużych
koncernów:
samochodowych
(produkcja
samochodów
elektrycznych,
które są dużo
droższe od
zwykłych),
spożywczych
(które zarabiają
na produktach
"bio" czy "eko",
które są o wiele
droższe).

Kuba Gromek

Chyba każdy z
nas jest fanem
czegoś. Albo
zespołu
Formuły 1, albo
jakiegoś
Youtubera. Jak
wiemy,
określone
osoby, zespoły
- czy to
muzyczne, czy
motorsportowe
jak i inne
określone
podmioty, czy
specjalne osoby

sprzedają swoje
ubrania:
koszulki, bluzy,
czapki, kurtki...
można wyliczać
w
nieskończoność.
Tylko pytanie
jest
następujące. Po
co my w ogóle
takie rzeczy
kupujemy?
Otóż przyczyna
jest prosta, ale
trzeba ją
dostosować

do każdego
przypadku
indywidualnie.
Na przykład
będąc fanem
jakiegoś
zespołu
motorsportowego,
kupimy jakąś
jego koszulkę,
bo chcemy
mieć takie
samo ubranie,
jak pracownicy
czy kierowcy
tego zespołu.
Koszulkę

jakiegoś
youtubera
kupujemy, by
go wesprzeć
bądź kupić coś,
co nosił w
jednym z
odcinków. Jak
widać powodów
jest wiele.
Trzeba
pomyśleć i
wybrać swój!

Maciej
Makowski

Merch Milena Kaczmarek
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Motyw chatki w
głębi lasu, do
której
przyjeżdża
grupka
przyjaciół, jest
znany raczej
wszystkim
fanom kina
grozy. Młodzież
licząca na
udany weekend
poza miastem
albo przyjaciele
organizujący
detoks dla
uzależnionej od
narkotyków
młodszej siostry
głównego
bohatera to
pierwsze
różnice w fabule
obu produkcji.
Klasyk Sama
Raimi'ego z
1981 roku
ukazuje dobrą
zabawę, która
później zmienia
się w prawdziwe
piekło.
Nastolatkowie
znajdują dziwną
książkę z
jeszcze
dziwniejszymi
tekstami i
rysunkami,

dodatkowo
oprawioną w
ludzką skórę. I
tu pojawia się
kolejna różnica -
w filmie Fede
Alvarez'a jeden
z bohaterów
sam odczytuje
słowa w niej
zapisane, a
Raimi wolał
uraczyć nas
przerażającą
kasetą z
nagraniem
byłego lokatora
chatki.
W ten sposób
zostaje
obudzony
demon, a
prawdziwa
zabawa dopiero
się zaczyna.
Najpierw urocza
Cheryl (a w
wersji Alvarez'a
burzliwa Mia)
zostaje przez
niego opętana,
ktoś umiera,
reszta chce się
ratować,
próbują uciec -
nie mogą, bo
jakiekolwiek
drogi powrotne

są albo
zablokowane
albo już ich nie
ma (stary most,
po którym
przejeżdżali,
zawalił się).
Krótko mówiąc,
nastolatkowie
zostają skazani
na śmierć. Sam
Raimi jak i Fede
Alvarez
gwarantują
brutalne,
krwawe,
niekiedy wręcz
obrzydliwe
sceny. Różnica
polega na ich
sposobie
przedstawiania
historii. Raimi
nie szczędzi
czarnego
humoru,
podczas gdy
Alvarez próbuje
stworzyć z
oryginału
poważny horror.
Wydaje się to
bezsensowne -
"Martwe zło"
Raimi'ego ma
swój urok
właśnie dzięki
temu
komizmowi. 

Fede Alvarez
chce nas
zaskoczyć,
pokazać, że
można jeszcze
w inny sposób
straszyć domem
w środku lasu.
Humor zostawia
w tyle i skupia
się na
dramatycznym
przebiegu
wydarzeń.
Chciał zrobić
coś nowego, co
się chwali, ale
czy to mu
wyszło, to już
kolejna sprawa.
Nawiązuje do
oryginału i co
prawda,
momentami

zdobywa się na
ironię, ale
koniec końców
oferuje nam
krwawą łaźnię,
dokładnie tak
jak Sam Raimi.
Znacznie lepiej
prezentują się
efekty wizualne
- technicznie
film Alvarez'a
jest świetny. Nie
ma sensu
jednak
porównywać go
w tej kategorii z
hitem
Raimi'ego, bo,
jak wiemy, w
trakcie ponad
30 lat
oddzielających
obie produkcje

nasze
możliwości
technologiczne
znacznie się
zmieniły.
Podsumowując,
remake z 2013
roku jest
dobrym filmem,
lecz nie tak
dobrym jak
oryginał. Fede
Alvarez tak
właściwie
wstydzić się nie
może, ale nic
nie przebije
kultowego
dzieła Sam'a
Raimi'ego.

Klara
Dąbrowska
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Który film obejrzeć?

"Martwe zło" (2013), Fede Alvarez 
czy "Martwe zło" (1981), Sam Raimi?

... darksouls1/Pixabay
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