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Moja kwarantanna
Kwarantanna, czy nie, numer musi się ukazać i trzeba coś napisać. Melchior The Times nie boi się wirusa i nie
przestaje być aktywny. W ramach obecnej sytuacji zdecydowałem, że napiszę kilka słów o tym co robię oraz jak

radzimy sobie wraz z rodziną w tym wyjątkowym czasie.

Pierwszy tydzień zapowiadał się cudownie. Byłem zdania, że
trochę wytchnienia od szkoły przyda się każdemu. Pamiętałem
jednak o lekturach jakie mam przeczytać i o pracach domowych
jakie będą mi zadawane za pośrednictwem librusa. Oczywistą
rzeczą jest to, że miałem także kilka nieco innych pomysłów na
zabicie czasu. Granie na konsoli, oglądanie filmów  seriali,
czytanie własnych książek, nieprzerwanie grająca muzyka wprost
z głośników to mój chleb powszedni. Brzmi fajnie, no i takie było
aż do końca pierwszego tygodnia. W drugim tygodniu dostałem
laptopa dzięki czemu mam spore ułatwienie jeśli chodzi o sprawy
nauki zdalnej.Najgorsza jednak w tym wszystkim jest nuda.
Wszechobecna spowodowana ciągłym siedzeniem w domu i
powtarzalnością zajęć nuda.Przekonałem się jednak, że
najlepszym lekarstwem na nudę jest moja mama. ,,Posprzątaj w
pokoju”, ,,odkurz”, ,,wynieś śmieci”- to tylko niektóre z
podstawowych komend, które otrzymuję raz za razem. Plusem
tego jest to, że mój dom jest tak czysty, aż błyszczy. Tata pracuje
zdalnie, więc jak to mówią – razem raźniej. Siostra spędza dni
podobnie do mnie, więc nie będę się w tym temacie rozwodził.
Jako, że dziadkowie mieszkają piętro niżej widujemy się
praktycznie codziennie, co jest naprawdę w porządku. Ogólnie
mówiąc samopoczucie mam dobre. Jest jednak kilka rzeczy,
które niezwykle mnie drażnią. Najbardziej chyba są to ludzie z
zewnątrz. Nie wszyscy oczywiście, ale ci, którzy mimo zakazów
oraz zaleceń łączą się w pięcio- , sześcioosobowe grupy i kręcą
się po mieście. Staram się widząc ich z okna, zrozumieć
dlaczego są tak głupi i tak nieodpowiedzialni. Przecież nie chodzi
tylko o ich własne zdrowie, ale także o zdrowie tych, z którymi
przebywają w domu, między innymi osobami starszymi, które są
szczególnie narażone na infekcje wirusa.Moje wyjścia z domu
opierają się jedynie na krótkich samotnych spacerach oraz
wizytach w sklepie, a ze znajomymi kontaktuję się przez
internet/telefon. W tym wyjątkowym czasie pamiętajmy: Bądźmy
rozważni. Nie narażajmy siebie oraz innych. Jeśli brak wam
sposobów na spędzanie czasu podczas kwarantanny (poza
nauką oczywiście), artykuł na ten temat znajduje się w tym
samym numerze.Tymczasem pozdrawiam was cieplutko i życzę
wytrwałości oraz rozsądku.
Kuba Osówniak
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Kiedy leżenie do góry
brzuchem już ci się

znudziło…
czyli co robić podczas

kwarantanny
W aktualnej trudnej sytuacji, z którą zmaga się niemal

cały świat przychodzi nam do głowy pewna myśl
(oczywiście wtedy, kiedy już panika nam minie) : co

można robić, będąc cały dzień w domu? Kiedy
pierwszy tydzień zapewne większość z nas przeleżała

na kanapie, to teraz nie wydaje się to aż takie
kuszące, a nawet już… nudzące. Co można więc

zrobić, aby nie zwariować? Oto kilka moich propozycji.

1. Wiosenne porządki (wersja ekstremalna)
Pierwsza propozycja może brzmieć już źle, jak tylko o
niej słyszymy. Z drugiej strony spędzając cały nasz
wolny czas w zamkniętej przestrzeni jest
przytłaczającym doświadczeniem i dlatego warto
oczyścić ją z wszelkiego brudu. Od razu poprawimy
nasze samopoczucie będąc w czystym miejscu z dala
od nieprzyjemnego zapachu i kurzu. Poza tym, na
pewno każdy z was ma w pokoju miejsce, które
wymaga porządnego sprzątnięcia, a nigdy nie
mieliście czasu tego zrobić. Teraz jest właśnie ten
moment!

2. Nadrób zaległości z klasyki kina
Serwisy streamingowe to świetna i wygodna rzecz,
tym samym, że nasze przebywanie w domu
wymuszone zagrożeniem ze strony COVID-19 sprzyja
temu, by trochę poszperać na platformach i sięgnąć
po klasykę kina, której wciąż nie zdążyliśmy nadrobić.
Bo nie oszukujmy się – zawsze jest coś do
nadrabiania. Ta zabawa nigdy się nie skończy. Na
Netfliksie mamy chociażby takie rzeczy jak
czechosłowacki „Sklep przy głównej ulicy”, jak i
polskie „Westerplatte”.

3. Filmy ze znajomymi
Wiadomym faktem jest to, że nie mamy możliwości
spotkania ze znajomymi w czasie kwarantanny, ale
żyjemy w XXI wieku. Oglądanie filmów ze znajomymi
jest możliwe za pomocą rozszerzenia chrome „netflix
party”. Jeżeli posiadamy netflixa, ta funkcja pozwala
nam zaprosić znajomych na wspólne oglądanie filmu i
pisanie z nimi w tym samym czasie. Jeżeli ktoś nie ma
Netflixa, może również rozmawiać ze znajomymi
przez Skype’a lub Messengera i puścić w tym samym
czasie film. Ostatnio oglądałam tak „365 dni” z
przyjaciółką.

4.Piecz!
Czy to ciasteczka czy ciepłe bułeczki to na pewno
umilą czas. Udoskonalisz swoje zdolności kulinarne
(lub zaczniesz) i będziesz mieć przy tym świetną
zabawę.

5. Naucz się nowego języka
Zaimponujesz i sobie i znajomym, a kto wie, może
przyda ci się ten język w przyszłości? Tym samym
przechodzimy do kolejnego punktu.

6.Nadrób zaległości w szkole
Trzeba pamiętać, że nie możemy pozwolić sobie tylko
na relaks. Kwarantannę możemy spędzić ciężko
pracując i robić w ten sposób coś dla siebie.
Odrabianie prac domowych i uczenie się zajmuje
czas, ale pomyśl jak będziesz usatysfakcjonowany z
rzeczy, które udało ci się zrobić (lub chociaż starałeś
się zrobić).

7.Naucz się czegoś nowego
Tak jak wspomniałam, wcale nie musi to być nowy
język. Naucz się moonwalk dance, shuffle dance, lub
stania na rękach! Baw się tiktokiem, popularnych
ruchów lub składaj origami. Jest wiele nowych rzeczy,
których nauka sprawi ci przyjemność (dla mnie jest to
nauka języka migowego).

Julia Smolińska 
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RECENZJA FILMU
PROCEDER

Choć premiera filmu miała miejsce we wrześniu 2019 i
mimo tego, że już dawno chciałam go zobaczyć,

znalazłam na to czas dopiero w okresie państwowej
kwarantanny. „Proceder” film biograficzny:  historia

warszawskiego muzyka, przedstawiciela nurtu
ulicznego rapu – Tomasza Chady.

Reżyser Michał Węgrzyn ukazuje w niej perypetie
chłopaka z blokowisk, który ma dar do muzyki. W
napisanych prosto z serca tekstach nawiązuje do
spraw, z którymi zmaga się na co dzień -  problemy z
prawem czy rodziną. To muzyka jest dla niego
ucieczką od kłopotów i szarej rzeczywistości. 
Pomimo, że na ponad dwugodzinny film od strony
aktorskiej patrzyło się miło i przyjemnie, pojawiło się w
nim parę niedociągnięć. Wiele zawartych w nim
wątków było niedopowiedzianych, często też
fikcyjnych. Niektóre kwestie były bardzo okrojone,
trudno było dociec co wynika z czego. Kolejnym
minusem stało się znikome ukazanie życia Chady od
strony muzycznej. Pojawienie się jakichkolwiek
utworów w filmie było ograniczone do minimum, nie
mówiąc o skupieniu się na przebiegu jego twórczości i
powstawaniu samych tekstów czy muzyki.
Polecam film osobom, które chciałyby pooglądać jak
uliczny raper zamieszany w brudne interesy zdobywa
sławę i pieniądze, a przy tym odnajduje miłość i
walczy z problemami z przeszłości. Historia sama w
sobie jest ujmująca, ale nie rekomenduje filmu tym,
którzy chcieliby znać pełen wymiar życia Chady ze
względu na liczne pominięcia i przekłamania.
Magdalena Kurek

RECENZJA FILMU MIĘDZY
PIEKŁEM A NIEBEM

Między piekłem a niebem to ekranizacja powieści
Richarda Mathesona, którą pokierował Vincent Ward,

znany nam z jednej strony jako twórca obrazów
niezwykle komercyjnych, a z drugiej jako marzyciel.

Między piekłem a niebem to typ wzruszającej
opowieści o miłości, której nawet śmierć nie rozłączy,
a także o związku, o jakim marzy chyba każdy z nas.
Historia pełna smutku, ale i radości. Film pokazuje
nam sposób, który pozwala znieść nawet największe
cierpienie, wciąż wierząc, że gdzieś na końcu czeka
na nas szczęście. Chris (Robin Williams) i Annie
(Annabella Sciorra) są małżeństwem bym powiedziała
wręcz idealnym. Bohater z zawodu jest psychiatrą
dziecięcym, a jego żona artystką. Zakochani w sobie
od pierwszego wejrzenia, wiodą spokojne życie wraz
z dwójką dzieci. Pewnego dnia ich życie zmienia się o
sto osiemdziesiąt stopni. Gdy w wypadku
samochodowym giną dzieci, Annie załamuje się, a jej
małżeństwo wisi na włosku. Tuż przed podjęciem
ostatecznej decyzji o rozwodzie, ich związek zaczyna
się jednak na nowo układać. Gdy już wydaje się, że
wszystko będzie dobrze, w kolejnym wypadku ginie
główny bohater - Chris. Po śmierci trafia do nieba,
które przybiera postać malarskich wizji jego żony.
Tam też spotyka ludzi, którzy zmarli swego czasu.
Mimo tego, najbardziej brakuje mu swojej ukochanej
żony. Wkrótce okazuje się, że i ona nie może bez
niego żyć, dlatego popełnia samobójstwo. Nie jest im
jednak dane być razem, ponieważ kobieta trafia do
piekła. Jak myślicie czemu Annie nie trafiła do nieba?
Co zrobi Chris w takiej sytuacji? 
Film zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne oraz
za najlepszą scenografię i dekorację wnętrz. Moim
zdaniem jest to zasłużona nagroda, ponieważ
przedstawione w filmie dobro i zło jest odmienne niż
wyobraźnia każdego człowieka. Vincent piekło
przedstawił jako mroczną otchłań... otchłań czego?
Powinniście zobaczyć sami. Natomiast niebo pokazał
z perspektywy Chrisa - spokojne, pełne melancholii
oraz bajecznych pejzaży. Polecam z całego serca ten
film każdemu, nie tylko osobom, którzy uwielbiają
melodramaty. Dodam, że osobiście płakałam na nim
jak bóbr.                                         Agata Grzegorek
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Warto to dopisać do
kwarantannowej listy 

Proszę Państwa, pora zmienić czasy! 
Back to the future
Myślałeś kiedyś o podróżowaniu w czasoprzestrzeni?
Może jesteś fanem przygód Ricka i Mortiego? Gdybyś
chciał się dzisiaj przenieść w czasie De Loreanem
DMC-12, film reżyserii Roberta Zemeckisa jest dla
Ciebie! Film swoją premierę miał w 1985 roku, czas
działa na Twoją korzyść, jesteś człowiekiem z
przyszłości. Masz dzięki temu możliwość porównania
obecnych czasów z wizją przyszłości zaprezentowaną
w filmie. Czy wehikuł czasu dr Browna naprawdę
działa i młody Marty zmieni przeszłość swojej
rodziny? Einstein przeżyje próbę podróży w czasie,
wrogowie pokonają dwóch przyjaciół? Film z
pewnością dostarczy Ci rozrywki i dobrego humoru,
który w obecnej sytuacji stał się towarem
deficytowym. Powróćmy do przyszłości z dr
Emmetem, kompanem Martym i psem Einsteinem!

BLN utopiło Ziemię w śmieciach!
W roku 2105 ludzie z powodu zaśmiecenia planety
zostali ewakuowani. Plan „Miotła” miał potrwać tylko 5
lat. Okazało się, że Ziemia jest zbyt zatruta by została
ponownie zasiedlona przez najbliższe siedemset lat!
Główny bohater, WALL-E jest jedną z ostatnich
maszyn, sprawność zapewniła mu wymiana części z
innych robotów. Wytresował stadko karaluchów i z
sercem tworzy kolekcję różnego rodzaju
rzeczy. Minęło siedemset lat, na Ziemię zostaje
wysłana robot EWA, zadaniem jej jest skanowanie
ziemi w celu znalezienia roślin. WALL-E zaprzyjaźnia
się z nią, co więcej pozwala jej zobaczyć swoją
kolekcję i zabiera mu jego roślinkę w starym
bucie. Zostaje zabrana na pokład promu BLN. WALL-
E nie chce zostać w samotnym świecie ani chwili
dłużej, wspina się na pokład, tak zaczyna się jego
kosmiczna przygoda!                       Natalka Pietrzak

nn

Oto ekspresowy quiz, który pozwoli Ci się
odprężyć. Codziennie jesteśmy atakowani masą

często zbędnych informacji. Nasze mózgi
potrzebują relaksu, właśnie w tym celu powstał

poniższy quiz. 
Poprawne odpowiedzi znajdują się na dole tej

strony.

1. Co to jest tomahawk?
A) Kilim
B) Zabawka dla chłopców
C) Narzędzie, broń używana przez Indian
D) Rodzaj haftu

2. Jak obchodzi się „lany poniedziałek”?
A) Wszystkie żony otrzymują bukiety róż od swoich
mężów
B)Ludzie oblewają się nawzajem wodą
C)Dzień, w którym na obiad są lane kluski
D)Odsypia się bal karnawałowy

3. Który z ptaków był nazywany dawniej
zwiastunem zarazy?
A) Wilga
B) Jemiołuszka 
C) Kruk
D) Sójka

4. Skąd pochodzą ananasy?
A) Ze Skandynawii
B) Z Syberii
C) Z tropikalnych krajów
D.) Z Sahary

5. Kim była Astrid Lindgren?
A) Przedszkolanką
B) Szwedzką pisarką i autorką książek dla dzieci
C) Duńską aktorką filmową
D) Norweską reżyserką

6. Czym żywią się szopy pracze?
A) Odpadkami
B) Padliną
C) Miodem
D) Owocami

7. Czy istnieją latające psy?
A) Nie, psy nie mają skrzydeł
B) Nie, są tylko psy morskie
C) Tak, to rasa psa
D) Tak, to nazwa indyjskich nietoperzy

Odpowiedzi: C B C C B A D 

Natalka Pietrzak
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Jak sobie radzić i jak
odróżnić?

HEJT I KRYTYKA
W ostatnim czasie dużo mówi się o hejcie w

internecie. Niekiedy przybiera to już formę zbiorowej
obsesji. „Hejtem” można bowiem nazwać już niemal
wszystko, co nosi znamiona krytyki lub niechęci. Nie

każdą jednak nieprzyjemną uwagę lub wyrażenie
braku sympatii powinniśmy odbierać jako hejt. Jak go
zatem odróżni? Jak na niego reagować? Jak sobie z

nim radzić?

CZYM JEST HEJT?
Zgodnie z definicją PWN, hejt to “obraźliwy lub
agresywny komentarz zamieszczony                          w
Internecie”. Inne źródła rozwijają to pojęcie
przykładowo o “działanie w Internecie przejawiające
złość, wrogość, nienawiść wobec kogoś”.

Mechanizm działania hejtu jest bardzo prosty. Może
być skierowany ku jednej osobie, ale też  ku danej
zbiorowości - przedstawicielom konkretnego narodu
czy osobom o innym światopoglądzie niż tzw. hejter.
Targany negatywnymi emocjami wrzuca do internetu
treści obraźliwe, agresywne, uwłaczające godności
obiektowi ataku. Mogą to być wyzwiska, wulgaryzmy,
próby ośmieszenia, poniżenia, przyrównywanie
atakowanej osoby do znienawidzonej przez
większość ludzi grupy społecznej. Są to także
obraźliwe memy, grafiki i filmy. Treści publikowane
przez hejterów nie posiadają żadnej wartości i mają
tylko i wyłącznie na celu sprawienie przykrości danej
osobie. Przyczyną hejtu bardzo często jest zazdrość,
niezadowolenie ze swojego życia oraz przykre
doświadczenia, które mają miejsce w życiu hejtera. W
ten sposób chce on sobie i innym udowodnić swoją
istotną pozycję, zwrócić na siebie uwagę. Dosłownie
każdy może stać się obiektem mowy nienawiści.

Konsekwencje hejtu przede wszystkim
odczuwa ofiara. Takie napiętnowanie w Internecie
skutecznie obniża jej poczucie wartości, a czasami
może doprowadzić także do problemów zdrowotnych.
Osoba, która jest ofiarą, żyje w bardzo dużym stresie.
Może cierpieć na bezsenność, nerwicę, depresję, a
nawet zastanawiać się nad samobójstwem.

Okazuje się, że w Internecie z hejtem w swoją
stronę spotyka się nawet co 4 osoba.

CZYM JEST KRYTYKA?
Zgodnie z definicją PWN, krytyka to „surowa lub
negatywna ocena kogoś lub czegoś”.
Choć warto zwracać uwagę i reagować na prawdziwy
hejt, często spotykamy się z używaniem tego słowa
na wyrost. Niepotrzebnie. Wielu internetowych
twórców przejawiających problemy z akceptacją
krytyki, usuwa jej przejaw ze swojej wirtualnej
twórczości; zakrywa się przy tym  walką z hejtem.
Tymczasem konstruktywna krytyka  wyrażana z
szacunkiem leży bardzo daleko od mowy nienawiści.
Dzięki niej można wyciągnąć wiele cennych
wniosków, które wzbogacają nasz światopogląd i
mogą poprawić nasz sposób działania. W tym celu
trzeba otworzyć się na inne punkty widzenia, co dla
niektórych okazuje się za trudne. Wszyscy jesteśmy
krytykowani i krytykujemy. Ważne, aby robić to w taki
sposób, aby nie skrzywdzić drugiej osoby; zarówno
reagując na jej krytykę jak i przede wszystkim
oceniając jej pracę. Wydaje mi się, że najbardziej
uniwersalną radą jest stwierdzenie: “Traktuj innych
tak, jak sam chciałbyś być traktowany”. Nie bój się
wyjaśniać krzywdzących ciebie sytuacji; jednocześnie
staraj się nie reagować na bezpodstawne zaczepki,
bo szkoda nerwów.

JAK RADZIĆ SOBIE Z MOWĄ NIENAWIŚCI?
Może na początek powiedzmy sobie, jak na nią
NIEREAGOWAĆ. Najgorsze, co możemy zrobić w
takiej sytuacji, to dać się sprowokować hejterowi i
zejść do jego poziomu. Mamy niemal stuprocentową
gwarancję, że jedyne, co w ten sposób osiągniemy, to
eskalacja napięcia i złości. Wdawanie się w słowne
przepychanki z agresywną w internecie osobą nie
prowadzi do niczego dobrego i nie warto tracić na to
swojego czasu oraz nerwów. To, jak reagujemy na
hejterski komentarz pod własnym adresem, to już
nasza prywatna sprawa. Ważne, by zamiast “karmić”
hejtera, wytrącić mu w mądry sposób broń z ręki.



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 3 05/2020 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Melchior THE TIMES

W zależności od sytuacji i tego, jak poważnie
traktujemy jego atak, możemy:

obrócić wszystko w żart;
zignorować lub okazać lekceważenie (w
granicach kultury);
zadawać pytania, które zaskoczą lub
skompromitują hejtera i jego argumenty;
okazać mu ciepło i współczucie.

O ile pierwsze możliwości mogą wydawać się
rozsądne, o tyle ostatnia ma prawo budzić zdziwienie.

Oczywiście nie warto stosować tego w każdej sytuacji
(lepiej nie okazywać ciepłych uczuć komuś, kto 
przykładowo grozi innym ludziom śmiercią), ale w
przypadku najzwyczajniej głupiego, złośliwego
komentarza, warto spróbować. Internauci nie zajmują
się tą aktywnością, gdy są z siebie zadowoleni i czują
się ze sobą dobrze. To sfrustrowani, nieszczęśliwi
ludzie, nie potrafiący w mądrzejszy sposób okazywać
emocji postępują w taki sposób. Oczywiście są wyjątki
– jednak tak jak w innych przypadkach, potwierdzają
tylko regułę. Traktując agresywny komentarz ze
współczuciem, wprawiamy atakującego w zdumienie i
zakłopotanie, a czasem nawet i wstyd. Być może
zmieni to jego zachowanie. Być może nie.  Nam  za to
oszczędzi na pewno sporo nerwów, przy okazji
pomagając zmieniać świat wokół siebie.
Wyobraź sobie, że robisz coś, co widzą inni ludzie (nie
ważne co: śpiewasz na ulicy, malujesz, czy chociażby
działasz na Instagramie…) – tak naprawdę, zawsze
znajdą się tacy, dla których to, co robisz jest  SUPER,
a będą też i tacy, dla których to, co robisz jest
BEZNADZIEJNE, GŁUPIE i BEZSENSOWNE.

W obecnej sytuacji, tj. podczas przebywania  w domu,
wszyscy mamy dużo czasu na działania w internecie.
Podczas pandemii uruchamiają się złe instynkty;
powstaje więcej nienawiści, która zaczęła spływać
także na lekarzy, którzy robią wszystko, aby ratować
nasze życie i zdrowie podczas tej trudnej dla nas
wszystkich sytuacji. Na jednego z lekarzy  spadła fala
nienawiści w internecie, która była powodem
popełnienia przez niego samobójstwa. To nie jest
wyłącznie kolejny przypadek targnięcia się na własne
życie spowodowane hejtem. Historia jest wyjątkowa
nie tylko dlatego, że nie dotyczy nastolatka w trudnym
wieku, lecz doświadczonego życiowo człowieka, 
zdolnego do racjonalnego kierowania swoim
postępowaniem. Jest wyjątkowa także dlatego, że
może być sygnałem uruchamiania się w nas złych
instynktów związanych z epidemią i strachem
o własne zdrowie i życie.

Hejt ignoruj i się nim
nie przejmuj. 

Od krytyki nie uciekaj,
ale odpowiadaj

merytoryką.
Życz wszystkim dobrze

;) 

Źródło: www.polityka.pl; www.psyche-bilans.pl;
słownik PWN; portal.abczdrowie.pl

Wiktor Kośmiński
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