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Od redakcji…

Jak to się mówi, „pierwsze koty za płoty”. Pierwszy numer naszej gazetki już za nami! Ale nie osiadamy na
laurach, tylko piszemy dalej!
Kwiecień to miesiąc pierwszych oznak wiosny. Dłuższe dni wśród rozkwitającej zieleni- „raj na Ziemi”! Czas
mija, a utęsknione wakacje coraz bliżej. Niestety, nie tylko one… Matura za pasem! Ale drodzy trzecioklasiści,
bez paniki! Wiadomo, łatwo się mówi, ale… przygotowaliśmy coś specjalnie dla Was, co na pewno pomoże
zredukować stres! Ponadto, małe co nieco o pracy wakacyjnej- jak nie dać się oszukać sprytnym pracodawcom.
W tym numerze znajdziecie również m.in. ciekawe propozycje spędzenia czasu wolnego: książka, film, zagadki,
sport czy przepisy kulinarne. Jednym słowem dla każdego coś miłego! Korzystajcie ze sprzyjającej pogody i do
kolejnego numeru!
Redaktor Naczelna
Karolina Słodkowska
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"Talenty Kościuszki"
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Piątego kwietnia po raz pierwszy w historii szkoły został zorganizowany
konkurs talentów pt. "Talenty Kościuszki". Każdy uczeń na szkolnym
forum prezentował swoje umiejętności, będąc ocenianym przez jury w
składzie: p. prof. Marioli Mossakowskiej, p. prof. Wiktora Miodownika oraz
p. prof. Wojciecha Kaczmarskiego. Do walki stanęło siedmiu kandydatów.
Iga Wereszka z klasy 3B bezbłędnie wykonała utwór "Feeling good".
Śpiew połączony z grą na fortepianie niezwykle poruszył publiczność oraz
jury. W podobnym tonie utrzymany był występ uczennicy klasy
1B Michaliny Niedźwieckiej. Wykonała ona utwór "Dziewiętnastu
muzykantów" Igora Jakuszenko na fortepianie. Adam Makatun (2B)
okazał publiczności swą duszę fotografa, dzięki czemu otrzymaliśmy
szansę obejrzenia zdjęć łódzkiej przyrody oraz urbanistycznych obrazów
miasta. Sonia Pyziak z klasy 1C wyrecytowała wiersz polskiej noblistki
Wisławy Szymborskiej - "Prospekt". Wcielając się w podmiot liryczny pastylkę na uspokojenie - skrytykowała mentalność ludzi współczesnych.
Brązową lokatę zajął Kacper Olszewski z klasy 1A. Wystąpił ze swoją
interpretacją wiersza o "nietypowej miłości" Andrzeja Waligórskiego pt.
"Zuzia". Zocha Piesiewicz (3D) oraz Ada Gardocka (3A) podbiły serca
widzów (zdobywając nagrodę publiczności) choreografią do utworu "Mic
Drop". Dzięki temu zajęły drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Zwycięzcą pierwszej edycji konkursu "Talenty Kościuszki" został
Mikołaj Turczak - uczeń klasy 3D. Pokazał nie tylko umiejętności
magiczne, ale i humorystyczne. Ta mieszanka (z niewielkim udziałem
banana i telefonu) zaprowadziła Mikołaja prosto na pierwsze miejsce
podium.
Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i
świetną zabawę, a publiczności za gorący doping. Mamy nadzieję, że
"Talenty Kościuszki" na stałe zadomowią się w harmonogramie imprez
szkolnych.
Wiktoria Trębacz
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„trzypotrzy” o nauczycielach

Prof. Agata Bartoszewska

1. Co najbardziej podoba się Pani w tej pracy?
Praca z młodymi ludźmi, która daje wieczne poczucie młodości. Zmienia się sposób myślenia młodzieży, do
którego lubię się podporządkowywać.
2. Dlaczego wybrała Pani ten zawód?
Moi rodzice byli nauczycielami i było to dla mnie oczywiste, że muszę pójść w ich ślady.
3. Jak spędza Pani czas wolny?
Czytam książki, uwielbiam kryminały. W okresie działkowym zajmuję się ogródkiem - pielenie, sadzenie,
bobrowanie w ziemi to coś co mogłabym robić przez cały czas.

Prof. Adam Krzyżański

1.Co najbardziej podoba się Panu w tej pracy?
W mojej pracy najbardziej podoba mi się kontakt z młodzieżą, czuję się przez to młodszy. Aby zrozumieć moich
uczniów muszę być na bieżąco z pewnymi tematami, niekoniecznie związanymi z tematem; możliwość
kształtowania młodych umysłów daje satysfakcję. Oczywiście wakacje i ferie też mogę zaliczyć do
zdecydowanych plusów.
2. Dlaczego wybrał Pan ten zawód?
Bycie nauczycielem daje mi pewną niezależność. Nie widziałbym siebie w pracy biurowej, gdzie byłbym
trybikiem w maszynie, obawiając się wiszącego nade mną szefa. Bardzo lubię kontakt z ludźmi, a tutaj mam go
pod dostatkiem.
3. Jak spędza Pan czas wolny?
Lubię przeczytać dobrą książkę, obejrzeć film, słucham dużo muzyki, ale staram się także aktywnie spędzać
czas, np. często jeżdżę na rowerze.

Prof. Agnieszka Oganiaczyk

1.Co najbardziej podoba się Pani w tym zawodzie?
Kontakt z młodymi ludźmi, ich zapał i energia oraz to, że ta praca nigdy nie jest nudna, każdy dzień przynosi coś
ciekawego. To, że mogę uczestniczyć w tym ważnym etapie, kiedy młody człowiek się kształtuje też jest dla
mnie bardzo ważne.
2. Dlaczego została Pani nauczycielem?
To było moje marzenie, zawsze chciałam pracować z młodymi ludźmi, przekazywać im wiedzę i swoje
doświadczenie. Kontakt z nimi powoduje, że człowiek czuje się młodziej, każdego dnia ma motywację do
spełniania swoich pasji.
3. Co robi Pani w czasie wolnym?
Najczęściej, oczywiście oprócz sprawdzania prac, zajmuję się wolontariatem. Jestem wolontariuszem w fundacji
,,Gajusz" oraz pomagam siostrze w opiece nad małym dzieckiem. Bardzo lubię też spotykać się z przyjaciółmi i
znajomymi, spacerować, czytać i robić zakupy.
Natalia
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Sepak Takraw

Skrzyżowanie siatkówki z piłką nożną na korcie do badmintona, do tego domieszka karate i
akrobatyki. Czy takie połączenie może w ogóle działać? Wiele osób udowadnia, że tak!
Sepak Takraw to gra, która wywodzi się z Malezji i Tajlandii – jest także narodowym
sportem tego drugiego państwa wraz z boksem tajskim. Nazwa brzmi tajemniczo, ale tylko
na pozór - słowo "sepak" oznacza kopnięcie, zaś "takraw" - plecioną piłkę. Inną nazwą tej
zyskującej popularność gry jest ,,siatkówka kopana”. Polega ona na przebiciu niewielkiej
piłeczki przez siatkę na drugą stronę boiska. Ale nie ręką, a nogą lub głową. Zespoły liczą po
trzy osoby. Zasady generalnie są podobne do siatkówki – zespoły mogą odbić piłkę trzy razy
na własnej połowie, dotknięcie przez piłkę połowy przeciwnika to punkt dla drużyny. Mecze
są rozgrywane na korcie do badmintona, piłka wiklinowa, rattanowa lub plastikowa, mająca
12 otworów jest przebijana przez zawieszoną na wysokości 1,5 metra siatkę, a jedynie
pierwsze podanie z boku boiska do serwującego na środku jest wykonywane ręką.
Przebijanie piłki często przypomina ataki karate lub figury akrobatyczne, ponieważ
zawodnicy muszą wyskakiwać wysoko w górę, aby zagrania zakończyły się sukcesem. Gra
się do 21 punktów, do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu grany jest trzeci set do
15 punktów. Współczesna wersja sepak takraw znajduje się pod zarządem
międzynarodowej federacji ISTAF (International Sepak Takraw Federation), corocznie w
Tajlandii organizuje się mistrzostwa o Puchar Królewski.
Ania Drożdżyńska
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Kurczak ze smakiem
Składniki:
· Pierś z kurczaka (podwójna)
· Świeża bazylia
· Suszone pomidory
· Mozzarella
· Masło
· Sól, pieprz, słodka papryka, i/lub inne przyprawy
Pierś z kurczaka dzielimy na połówki, każdą z nich nacinamy co ok. pół centymetra , następnie posypujemy
przyprawami, a w rozcięcia wkładamy na przemian: bazylię, pokrojoną wcześniej mozzarellę oraz suszonego
pomidora (również może być pokrojony). Tak przygotowane mięso układamy na blaszce, kładziemy na każde z
nich trochę masła i zapiekamy w piekarniku (ok. 25-30 min).
Podajemy z dowolną sałatką.
M.P.

Kurczak na słodko?
Składniki:
· 250g serka Mascarpone
· Sól, pieprz, zmielona bazylia, i/lub inne przyprawy
· Pierś z kurczaka
· Małe opakowanie kukurydzy
Mięso kroimy w kostkę, przyprawiamy i smażymy, do tak przygotowanego kurczaka dodajemy serek
Mascarpone i dalej smażymy. Aby powstał sos, całość podlewamy wodą (ale nie za dużo) wciąż podgrzewając i
mieszając na patelni. Na sam koniec dodajemy kukurydzę.
Przekąska do pracy czy na drugie śniadanie gotowa (najlepiej smakuje na ciepło)!
M.P.
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„Cień wiatru”
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„Cień wiatru” jest wydaną w 2001 roku książką
hiszpańskiego pisarza Carlosa Ruiza Zafóna.
Otwiera ona cykl powieści pt. „Cmentarz
Zapomnianych Książek”. Poznajemy w niej
młodego antykwariusza, Daniela Sempere,
który w wieku jedenastu lat udaje się z ojcem
na wspomniany Cmentarz. Tam wybiera
powieść, którą będzie musiał adoptować i
uratować od zapomnienia, dając jej drugie
życie. Do domu zabiera powieść nikomu
nieznanego Juliana Caraxa, którą okazuje się
być właśnie „Cień wiatru”. Chłopiec stara się
poznać historię autora, którego wszystkie
książki zostały spalone. Wszystkie, oprócz tej
jednej.
Z czasem Daniel zapomina o swoich
bezowocnych poszukiwaniach. Wszystko się
zmienia, gdy w dniu osiemnastych urodzin
zgłasza się do niego tajemniczy Lain Coubert.
Mężczyzna chce odkupić od chłopaka książkę i
otwarcie przyznaje, że planuje zrobić z nią
dokładnie to samo, co z pozostałymi
egzemplarzami. Bohater ze swoim przyjacielem Ferminem podejmuje próbę ratowania
powieści, która zawładnęła w dzieciństwie jego sercem, oraz dowiedzenia się, kim tak
naprawdę był jej autor i co go spotkało.
Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim doskonały styl pisarza. Opisy miejsc
pozwalają nam zobaczyć Barcelonę taką, jaką była w tamtym okresie. Postacie są barwne i
bardzo różnorodne, co dodatkowo wpływa na realizm fabuły. Główny bohater nie jest
idealny, ma swoje wątpliwości i nie jest pozbawiony typowych ludzkich zachowań. Wszystko
utrzymane jest w tajemniczym klimacie i czytelnik do samego końca nie wie, jak historia się
zakończy. Można próbować rozwikłać zagadkę razem z Danielem, lub pozwolić, by chłopak
zrobił to za nas. Nie będzie to jednak dobra książka dla miłośników wartkiej akcji. Fabuła jest
ciekawa, jednak przez długi czas toczy się bardzo powoli.
Osobiście podobała mi się ta pozycja. Mimo iż bałam się, że będzie przewidywalna, wcale
tak się nie stało. Zapewniła mi kilka godzin rozrywki, a ostatnie sto stron, na których
wszystko się wyjaśnia, przeczytałam z zapartym tchem. Były również powody do wzruszeń,
dochodzenie, zwroty akcji, wspaniali antagoniści z dobrze przemyślanymi motywami, a
nawet drobny wątek romantyczny, czyli wszystko, czego doświadczony czytelnik potrzebuje
do szczęścia.
K.W.
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Piękna sekwencja ujęć z drona. Śledzimy auto, samotnie jadące na przedzierającej się przez
las drodze. Początkowa sekwencja przywodzi na myśl "Lśnienie" Kubricka, nawet
towarzyszy nam bardzo niepokojąca muzyka. Widzimy kobietę na tylnym siedzeniu. Ma
"smutny uśmiech". Coś wisi w powietrzu. I to zatrute powietrze będzie nam towarzyszyć
przez cały seans. I to poczucie nieoczywistego napięcia debiutująca reżyserka- Jagoda
Szelc jest w stanie pokazać perfekcyjnie.
W Internecie znajdziecie hasło "thriller", jednak pod tym pojęciem nie kryje się to, co każdy
sobie
wyobraża
na
podstawie
tego słowa.
Większość filmu to radosne,
bardzo zgrabnie
napisane
i odegrane sceny (warto tu
zwrócić szczególną
uwagę
na bardzo naturalną
grę
aktorską dzieci). Mamy
do
czynienia
z
przeciętną
rodziną, która zrobiła sobie
tygodniowe wakacje z okazji
komunii córki. Gdzie więc ten
thriller? W nocy. I w
przyrodzie. I w kościele. I w
spojrzeniu. I w muzyce. W
filmie
zwykłe
sceny
przeplatają się z krótkimi
abstrakcjami. Czasem widzimy, że jakiś bohater się "wyłącza" a my to robimy razem z nim
- cichną głosy dookoła, a my śledzimy idącą gdzieś postać. Gdzie i po co? Tego nie wiemy,
ale te zabiegi częstują nas porcją niepokoju i jednocześnie pozostawiają pole do swobodnej
interpretacji. Takie zabiegi wydają się bardzo dobrze oddawać stan rodziny, w której na
pozór wszystko jest dobrze, a dopiero po bliższym przyjrzeniu się widać wszelkie brudy,
zawiść, niedokończone dyskusje, poczucie bycia gorszym od kogoś - to wszystko zdają się
przekazywać surrealistyczne sceny, które z czasem stają się coraz dziwniejsze i bardziej
przerażające, tak samo jak przyroda, na którą składają się malownicze stoki Beskidów. Poza
ujęciami warto zwrócić uwagę na wyrazisty, bardzo dobry dźwięk, ponieważ przy polskich
produkcjach nie zdarza się to często.
Wiele scen jest symbolicznych, a co za tym idzie - niezrozumiałych i momentami
pretensjonalnych. Tym, którzy lubią zawsze doskonale wiedzieć, co się w filmie dzieje, może
nie podpasować ta pozycja. Ale warto pamiętać, że nie ma jednej poprawnej interpretacji. I
moim zdaniem to jest w tym filmie wspaniałe. Takie dzieła kinematografii zostają w naszej
pamięci na dłużej. Pozostaje tylko życzyć Jagodzie Szelc dalszych sukcesów i jeszcze
lepszych filmów –pamiętajmy, że poprzeczka wisi niebezpiecznie wysoko!
Jeśli obejrzysz ten film, napisz swoją interpretację całości, albo jakiejś konkretnej sceny najciekawsze pomysły wyróżnimy w następnym numerze. Wyślij tekst na e-mail:
kapslolszewski@wp.pl
repcaK
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Nasze siatkarki wicemistrzyniami!

Nasze siatkarki i w tym roku nie zawiodły na Licealiadzie! Drużyna 3 LO w składzie: Sylwia Jaskólska, Olga
Flies, Klaudia Olczyk, Nikola Miązek, Patrycja Wróbel, Julia Skrok, Kinga Pawelec, Zuzanna Olszowiec, Barbara
Lewandowska oraz Emilia Rosolak wywalczyły srebrny medal w Mistrzostwach Łodzi. Walka była trudna i
zacięta, ale dziewczyny pięły się coraz wyżej bez większych problemów. Pokonały w ćwierćfinałach 29 LO, 26
LO, 4 LO oraz Zespół Szkół Hotelarskich, w półfinale zwyciężyły z 25 LO, a także walkowerem wygrały z 8 LO.
W finale zmierzyły się z 47 LO, 13 LO oraz LO Gortata i tylko drużynie z tej ostatniej szkoły udało się
powstrzymać nasze siatkarki. Gratulujemy wam wszystkim i oby tak dalej!
Ania Drożdżyńska

Niepokonani Pływacy!

W środę 11 kwietnia na basenie przy Szkole Podstawowej numer 173 w ramach Licealiady
odbyły się zawody pływackie. Nasi pływacy pokazali swoje ogromne umiejętności
wygrywając złoto w sztafecie oraz trzy złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal
indywidualnie. Stylem grzbietowym płynęli Mikołaj Malec (złoto) oraz Michał Porczyński
(srebro), żabką Janek Kałusowski (złoto) i Kamil Domański (brąz), delfinem Witold
Krautsztrung, a kraulem Piotr Fajkowski (złoto). Nasza drużyna konkurowała między
innymi z I LO z Łasku, I LO z Bełchatowa, ZS3 Skierniewice oraz SMS z Aleksandrowa
Łódzkiego. Wielkie gratulacje i powodzenia na zawodach wojewódzkich!
Ania Drożdżyńska
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Quiz
1. Na którym z następujących kontynentów NIE występują łosie?
a)
b)
c)
d)

Ameryka Południowa
Ameryka Północna
Azja
Europa

2. Metaloidy to:
a)
b)
c)
d)

Metale
Półmetale
Niemetale
Gazy szlachetne

3. Ile czasu potrzebuje światło słoneczne aby dotrzeć do Ziemi?
a)
b)
c)
d)

48 minut
8 minut
8 godzin
8 sekund

4. Księżycem której planety jest Europa?
a)
b)
c)
d)

Ziemi
Marsa
Jowisza
Neptuna

5. Celiakia jest:
a)
b)
c)
d)

Chorobą autoimmunologiczną
Chorobą weneryczną
Chorobą zakaźną
Chorobą odzwierzęcą

6. Jak nazywa się islamski kapłan?
a)
b)
c)
d)

Imam
Pop
Bramin
Bonza

7. Kraj, w którym znajduje się Kilimandżaro to?
a)
b)
c)
d)

Kenia
Zambia
Uganda
Tanzania

www.dzienniklodzki.pl
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8. Leki hipotensyjne to leki:
a)
b)
c)
d)

Przeciwbólowe
Obniżające ciśnienie
Nasenne
Przeciwzapalne

9. Gdzie człowiek ma szyszynkę?
a)
b)
c)
d)

W kolanie
W łokciu
W czaszce
W uchu

10. Komiksowym „dzieckiem” rysownika Boba Kane’a jest:
a)
b)
c)
d)

Spiderman
Batman
Kapitan Ameryka
Iron man

11. Drzwi, których skrzydło przy otwieraniu obraca się zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, to zgodnie z normą:
a) Drzwi lewe
b) Drzwi prawe

12. Ile lat miał Jan Kochanowski gdy osiedlił się w Czarnolesie?
a)
b)
c)
d)

45
34
40
38

13. Który aktor urodził się w roku opatentowania kinematografu
braci Lumière?
a)
b)
c)
d)

Fred Astaire
Rudolph Valentino
Charlie Chaplin
Humphrey Bogart

Odpowiedzi już w kolejnym numerze!
Ola Sadowska
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Ciekawostki o Łodzi
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1. Łączna długość tras obsługiwanych przez MPK Łódź to odległość
większa niż ze Świnoujścia do Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach.
Ponadto, łódzka sieć tramwajowa jest zaliczana do największych na
kontynencie.
2. W Łodzi nadal płynie 18 rzek i strumieni, których łączna długość to
126 km.
3. Bałuty kiedyś były największą wsią w Europie. Liczyła ona ponad 100
tysięcy mieszkańców.
4. Motto miasta Łodzi to : Ex navicula navis (Z łódeczki łódź).
5. W przeszłości Łódź znana była jako miasto jednej ulicy, stu pałaców i
tysiąca kominów.
6. Starbucks otworzył w Manufakturze największą kawiarnię w Polsce.
7. Łódzkie Muzeum Kinematografii to jedyne takie muzeum w Polsce.
Natalia
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CO Was chŁODZI?

Przyszedł czas na wiosnę, która, na pierwszy rzut oka, wydawać się może środkiem lata. Wysokie temperatury
z pewnością nie powodują u nas chęci chodzenia do szkoły, jednak pocieszeniem może być to, iż w Łodzi
naprawdę dużo się dzieje! Zatem nic tylko rzucić plecak w kąt (oczywiście, jeżeli wszystko już zrobiliście na
następny dzień!) i ruszyć w nasz mały świat, zaczerpnąć świeżego, łódzkiego powietrza, ostudzić się szklanką
wolności i żyć tym, co nasz dom rodzinny nam oferuje.
Wykaz imprez, wydarzeń i niemęczących zdarzeń:

Kwiecień:

20-26 - LGBT Film Festival w Bodo, czyli łódzki dzień kina uczącego tolerancji.
21-22 - XVIII Street Food Festival – przywitaj wiosnę na Piotrkowskiej
21 - Dzień Wolnej Sztuki – „przyjdź do muzeum, zastanów się, porozmawiaj”
Muzea biorące udział w akcji:
- Muzeum Kinematografii w Łodzi
- Muzeum Pałac Herbsta
- Muzeum Sztuki w Łodzi
- Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
- Muzeum Miasta Łodzi
22 godz. 12.30 – Poezja Haliny Poświatowskiej – czytanie utworów wraz z oprawą muzyczną – Akademia
Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
23-29 – Fashion Revolution Week; wystawy, wykłady, filmy - Art_Incubator w Fabryce Sztuki w Łodzi
27 godz. 19.00 – Koncert Taconafide: Ecodiesel Tour – Atlas Arena
27 godz. 20.00 – Koncert The Dumplings Orkiestra – klub Wytwórnia
29 godz. 20.00 – Jam Session – Elita Muzyków, Twórców I Artystów – klub New York

Maj:

7 godz. 19.00 – Uroczyste otwarcie IX przeglądu kina francuskiego połączone ze spotkaniem filozoficznym–
Kino Charlie
12 godz. 19.00 – Spektakl „Ciemność. To co jest ukryte” Teatru CHOREA – Art_Incubator w Fabryce Sztuki w
Łodzi
15 – Gra o Tron Live Concert Experience - Atlas Arena
20 godz. 12.00 – Warsztaty śpiewu alikwotowego – Kino Bodo
20-21 w godz. 17.00-02.00 – Łódzka Noc Muzeów
21 godz. 17.30 – Spektakl „Ludzie inteligentni”, czyli kto kocha, ten błądzi… - Teatr Muzyczny

Karol
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Maturalny relaks
Matura za pasem, a wraz z nią coraz większy stres. Dlatego w tym numerze nasza redakcja postanowiła
napisać dla maturzystów parę praktycznych sposobów na odstresowanie się.
Stres jest czymś, co często napędza nas, daje nam siłę by skończyć wszystko na czas, dokładnie tak jak
powinno być. Niestety, sprawa się komplikuje, kiedy jest go w naszym życiu za dużo. Zaczyna to wpływać
negatywnie na nasze zdrowie oraz życie.
Nie zawsze łatwo jest się go pozbyć, ale ludzie na całym świecie korzystają z najróżniejszych metod by to
zrobić. Oto parę najpopularniejszych z nich:

Po pierwsze: weź głęboki oddech.

Nie wiem, jak wielu z Was zdaje sobie sprawę, jak pewne techniki oddechowe mogą wpłynąć na nasz spokój.
Będąc w ciągłym biegu i stresie, nie pozwalamy sobie nawet na chwilę przerwy. Dlatego polecam zatrzymać się,
choćby na dziesięć minut, usiąść wygodnie, wyciszyć się i zastosować jedną z wielu technik oddechowych,
które można bez problemu znaleźć w Internecie.

Po drugie: ruch to zdrowie!

Podczas ćwiczeń fizycznych nasze ciało wydziela endorfiny, czyli hormony szczęścia. Szczególnie intensywny
wysiłek fizyczny może wpłynąć pozytywnie na nasze samopoczucie, oczyścić nas ze złości i napięcia, które w
sobie mamy.
A jeśli nie jesteście fanami wielkiego wysiłku, zawsze można pójść na spacer i spróbować się wyciszyć, lub
zacząć praktykować jogę i pomedytować. Jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi, medytacja oraz joga pomagają
naszemu ciału się zrelaksować oraz oczyścić umysł, co może się przydać, zwłaszcza przed zwiększającym się
stresem związanym z egzaminami.

Po trzecie: nie zapomnij!

Usłyszałam ostatnio o pewnej metodzie, która wydaje mi się całkiem prosta i przyjemna w obsłudze. Mianowicie:
naklej sobie coś na telefon. Noś bransoletkę. Miej przy sobie coś, co będzie Ci przypominało, gdy na to
spojrzysz, o wzięciu głębokiego oddechu i próbie uspokojenia się.
A skoro telefon nosimy cały czas przy sobie, może pozwoli nam to być spokojniejszymi?

Po czwarte: weź to ściśnij!

Jedną z technik, którą sama bardzo lubię stosować, kiedy jestem w stresie, jest piłeczka antystresowa. Zamiast
wyżywać się na wszystkich i na wszystkim, po prostu ją ściskam, pozwalając by stres uleciał w bardziej
bezpiecznym kierunku, niż moja rodzina czy koledzy z klasy.
Każdy może takie piłeczki kupić przez Internet, w sklepie z zabawkami, a nawet widziałam je kiedyś w Empiku.
Ja swoją dostałam właśnie na warsztatach radzenia sobie ze stresem. Dlatego myślę, że coś w tym musi być.

Po piąte: jeszcze pięć minut!

Zastanawia mnie, czy zdajecie sobie sprawę, jak ważny jest sen w przypadku radzenia sobie ze stresem. Bez
niego nasz mózg nie funkcjonuje prawidłowo, jesteśmy zmęczeni i bardziej drażliwi, co zwiększa podatność na
stres. Jeżeli znajdziecie chwilę, gorąco polecam obejrzenie dwóch prelekcji wygłoszonych na konferencji TED,
przez Dana Gartenberga ("Głęboki sen jest korzystny dla mózgu — skąd wziąć go więcej?") oraz Russella
Fostena ("Dlaczego śpimy?"). Obie znajdują się w Internecie z polskimi napisami i nie zajmą Wam dużo czasu.
To jest zaledwie parę sposobów na radzenie sobie ze stresem. Jestem pewna, że gdy wpiszecie w
wyszukiwarkę "sposoby na stres", znajdziecie ich znacznie więcej niż w tym artykule. Ja postanowiłam podzielić
się tymi, które znam i wiem, że się sprawdzają nie tylko w moim przypadku, ale i u większości ludzi. Mam
nadzieję, że wpłyną one pozytywnie również na Was.

Morowa
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Praca wakacyjna, czyli
gdy jedni odpoczywają,
drudzy zarabiają

Niepełnoletniej młodzieży nie jest łatwo
znaleźć pracę. Po pierwsze, wciąż jest
wysokie bezrobocie, więc także przy
pracach
dorywczych
spora
jest
konkurencja starszych. Po drugie, firmy
wolą zatrudnić uczniów i studentów, którzy
skończyli już 18 lat, z którymi nie ma aż
tylu problemów natury prawnej. Często
nawet maturzyści mają problem ze znalezieniem zatrudnienia, dlatego warto dowiedzieć się
jak postępować, aby zarobić swoje własne pieniądze.

Co można robić i za ile?
Młodzież najczęściej roznosi ulotki. W ciągu godziny można na rękę zarobić od 5 do 7 zł.
Sporo młodych pracuje latem przy zbiorach owoców truskawek, malin czy wiśni. Tutaj
zapłata uzależniona jest od ilości uzbieranych owoców. Zarobki zależą więc od
wytrzymałości i szybkości. Przy zbiorach w Polsce można dorobić 200-300zł tygodniowo.
Inni zatrudniają się w handlu obwoźnym, w kuchni i w gastronomii. W miejscowościach
turystycznych, na plażach i w pobliskich stoiskach gastronomicznych. Tam zatrudniona
młodzież sprzedaje lody, orzeszki, popcorn, frytki czy kebaby. Poszukiwani też są
animatorzy czasu wolnego i ratownicy. Praca trwa 6-8 godzin dziennie. Zarobki kształtują
się na poziomie 8-2zł brutto za godzinę. Czasami dochodzi jeszcze prowizja od sprzedaży.
Młodzież między 16. a 18. rokiem życia, pracuje też w kuchniach w ośrodkach
wypoczynkowych, na obozach i koloniach. To zarobek 1000 – 1500zł w ciągu miesiąca.
Młodzi mogą także szukać pracy jako osoby rozklejające plakaty.
Istnieje też możliwość zatrudnienia w branży marketingowej. Tutaj oferty pracy pojawiają
się zawsze. Na chętnych czekają choćby markety oraz butiki w centrach handlowych.
Hostessy też nie mają problemu ze znalezieniem zajęcia. Z reguły ich zadania obejmują
prezentowanie produktów i marek, zachęcanie do wzięcia udziału w promocji,
przekazywanie informacji na temat marki lub produktu, czy udzielanie wskazówek i
odpowiadanie na pytania klientów. Dostać mogą od 12 do 25 złotych na godzinę.

Wymogi dla młodego pracownika
Młodzież legalnie można zatrudnić tylko do prac lekkich i zgodę muszą wyrazić rodzice.
Aby nieletni mógł zostać zatrudniony, musi mieć co najmniej gimnazjalne wykształcenie i
zaświadczenie lekarskie, a od tych,
którzy mają kontakt z żywnością, książeczki
sanepidowskiej. Niewiele firm chce więc zatrudniać małoletnich. Dlatego warto popytać
znajomych przedsiębiorców, rzemieślników czy nie będą potrzebowali kogoś na zastępstwo
w czasie wakacji.
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Nie ma pracy na próbę
Zdarzają się pracodawcy, którzy chcą zatrudnić na próbę, na dzień, dwa, kilka dni, tydzień.
Nie gódź się na to! To ewidentne wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca,
który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę ani też nie wypłaca
wynagrodzenia za pracę, podlega karze. Prawo pracy nie dopuszcza możliwości
nieodpłatnego zatrudniania na próbę.
Aby sprawdzić nasze kwalifikacje, pracodawca może zawrzeć z nami umowę na okres
próbny, maksymalnie na trzy miesiące. Za każdą pracę, nawet jeśli wykonaliśmy ją na
podstawie ustnej umowy jeszcze przed jej podpisaniem, przysługuje nam wynagrodzenie.

EURES, czyli co to takiego?
Młodzi ludzie, którzy osiągnęli już pełnoletność, mogą korzystać z ofert zamieszczanych w
urzędach pracy i dystrybuowanych w EURES, czyli europejskiej sieci ofert pracy.
Zagraniczne oferty najlepiej znajdować właśnie w ten sposób, gdyż przechodzą one
dokładną weryfikację, a doradca EURES w urzędzie pracy może szybko sprawdzić
informacje o firmie. Tu jednak oprócz chęci do pracy liczy się również znajomość języka
obcego w stopniu komunikatywnym.
Przykłady zarobków za granicą:
- za zbiór jabłek i gruszek w Norwegii zarobimy 100 NOK brutto* (48,78zł) za godzinę. W
Holandii za jabłka płacą 9-11 euro za godzinę. 8-9 euro netto to godzinowa stawka przy
zbieraniu jabłek we Francji. W Szwecji przy zbiorze jagód i borówek zarobimy od 7 do 10
koron (3,06-4,37zł) za kilogram owoców.
- przy pielęgnacji i zbiorach kwiatów. W Holandii, np. za pracę w szklarni z chryzantemami
zarobimy 7-10 euro brutto za godzinę.
- kelner w Anglii może dostać 6,5-7 funtów brutto na godzinę plus napiwki (36,79-39,62zł).
Pomoc kuchenna w Niemczech - 1,1-1,5 tys. euro netto miesięcznie (4503,95-6141,75zł). W
Norwegii średnia stawka na tym stanowisku to 140-180 NOK brutto za godzinę (68,2987,80zł).
- przy zbiorze truskawek w Niemczech miesięczne zarobki sięgają 2100 euro. Zdarza się, że
wynagrodzenie płacone jest na akord. Stawki to 0,8-1,2 euro za kilogram uzbieranych
owoców.

Kiedy szukać ogłoszeń?

Najlepiej pytać o wakacyjne zajęcie już wczesną wiosną. Jednak najwięcej ofert pracy
przypada na koniec roku szkolnego oraz na przełom czerwca i lipca – ten okres w naszym
kraju to najchętniej wybierany miesiąc urlopowy. Wtedy właśnie firmy najczęściej szukają
pracowników na zastępstwo. Młodzież nie może liczyć raczej na zatrudnienie etatowe, nawet
w niepełnym jego wymiarze. Ale zawsze nawet te parę złotych, które ciężko zarobimy, mogą
otworzyć nam „furtkę” w przyszłości, gdzie będziemy już pełnomocnymi pracownikami.
Życzymy powodzenia!
Alicja Jeneralczyk
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HOROSKOP
Kwiecień 2018
BARAN W najbliższym czasie czekają Cię same sukcesy, w każdej dziedzinie życia. Musisz jednak pamiętać,
że w drodze na szczyt ważne są także wyrzeczenia, których niestety będziesz musiał się podjąć.
BYK Gwiazdy mówią, że przyszedł czas na walkę ze słabościami. Może ona obfitować w kłótnie, bo nie
każdemu będzie się to podobać, ale sprzyjać będzie Ci szczęście, które od wszystkiego Cię uchroni.
BLIŹNIĘTA Nadszedł czas na miłość! Jeśli jesteś samotny, miej oczy szeroko otwarte na ciekawe znajomości,
a jeżeli już masz partnera, to oznacza to, że odkryjecie swoje uczucie na nowo. Możliwy jest również jakiś
początek, może nowe hobby?
RAK Musisz się zdystansować, popatrzeć na swoje sprawy z pewnej perspektywy, to przyniesie Ci
zdecydowanie większą pewność w spornych kwestiach. Uważaj też na zbyt otwarte wyrażanie swego zdania,
gdyż może to skutkować niepotrzebnymi kłopotami.
LEW Przyszedł czas próby. Zewsząd czekają Cię pokusy, którym będziesz musiał się oprzeć, wytężając swą
silną wolę. Na szczęście zbliżysz się z rodziną, która okaże Ci dużo wsparcia, co może okazać się potrzebne.
PANNA W tym okresie, Twoim słowem przewodnim powinno być "opanowanie". Nie daj się wyprowadzić z
równowagi, zwłaszcza, że nadchodzą poważne zmiany, które wpłyną na Twoje życie, ale na szczęście raczej
pozytywnie.
WAGA Czas wykazać się odwagą, bo tylko ona otworzy Ci drogę do sukcesu, a "bez ryzyka nie ma zabawy".
Jest ona też potrzebna, abyś mogła pokonać własne bariery, bo temu właśnie będą sprzyjać gwiazdy w
najbliższym miesiącu.
SKORPION W Twoim życiu dużo się zadzieje, dobre rzeczy będą mieszać się ze złymi i to zachwieje Twoją
psychiczną równowagę. Uważaj na siebie, aby przez to nie narazić się na jakieś problemy.
STRZELEC Pora na nowych ludzi! Czekają Cię nowe znajomości, a więc nie zamykaj się na innych i daj się
rozerwać. Taki stan rzeczy skutkuje też nowymi doświadczeniami, które zdecydowanie przydadzą Ci się w
dalszym życiu, czyniąc Cię mądrzejszym.
KOZIOROŻEC Poświęć najbliższy czas na zrobienie czegoś dla siebie. Samodoskonalenie jest bardzo ważne,
więc nie bierz teraz na swe barki zbyt dużo obowiązków, bo może być Ci trudno je wypełnić, co będzie
negatywnie rzutować na opinię innych o Twojej rzetelności.
WODNIK Zaufaj swojej intuicji. Przed Tobą wiele sytuacji, w których wybór nie będzie oczywisty, a Ty, zamiast
się nad nimi głowić, wystarczy, że zaufasz swemu szóstemu zmysłowi. Pozwól sobie również na chwilę
wytchnienia, gdyż każdy czasem potrzebuje odpoczynku.
RYBY W tym czasie powinieneś postawić na spokój. Nie daj się wyprowadzić z równowagi, zachowaj zimną
krew. Pamiętaj jednak, żeby nie popadać w melancholię, bo jeśli będziesz szybko reagować, niektóre
niespodziewane sytuacje mogą przerodzić się w sukcesy.

