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Jak przetrwać jesień?
Jesień to, według mnie, jedna z najtrudniejszych pór roku do przeżycia. Nie wiemy, co
mamy ze sobą zrobić. Jest ciemno, zimno i do tego bardzo często dopada nas chandra lub
jesienna depresja, jak kto woli to nazywać. Nie wolno się jednak załamywać, ponieważ da
się z tym wygrać!
Ja w jesienny wieczór lubię zaparzyć sobie herbatę w moim ulubionym kubku, usiąść na
bujanym krześle owinięta kocem przy cieple kominka i poświęcić całą swoją uwagę
książcę, która przykuła mój wzrok na półce lub wpadła przypadkiem w moje dłonie.
Kiedy za oknem panuje już całkowita ciemność, lubię również puścić sobie moje ulubione
piosenki, położyć się na łóżku i myśleć lub śpiewać i tańczyć, aby ożywić ten ponury i
nudny czas.
Każdy z nas ma pewnie gromadkę swoich przyjaciół w świecie realnym lub internetowym.
Ja uwielbiam jesienne spacery, jest wszędzie pełno kolorowych liści, wygląda to po prostu
magicznie, to jest właśnie ta prawdziwa polska jesień - moim zdaniem to jedyny plus tej
pory roku. Jednak kiedy jestem chora lub nie mogę wyjść z domu, lubię rozmawiać z moimi
znajomymi przez telefon lub video chat i to poprawia mi humor.
Jesień to również pora, gdzie się najwięcej myśli, dlatego lubię po prostu usiąść i pomyśleć
o wszystkim, dosłownie o wszystkim. Najczęściej wtedy piszę w moim pamiętniku rzeczy,
które mnie zasmuciły lub te, które wywołały uśmiech na mojej twarzy - to świetna pamiątka
na całe życie. Jesienna refleksja to przydatna i wartościowa dla mnie rzecz, dlatego nie
bójmy się jej, tylko dajmy sobie chwilę na przemyślenia.

PARTNER

Akceptacja
Bardzo często spotykamy
się z osobami zupełnie
innymi niż my. Mogą to być
różnice niezauważalne, lecz
są również takie, które
bardzo rzucają się w oczy i
tylko od nas zależy, czy je
zaakceptujemy. Niekiedy
nie zdajemy sobie sprawy z
tego, jak ważna jest
akceptacja, przez co
odrzucamy od siebie
innych, ze względu na kolor
skóry, inny styl ubierania
się, religię, czy różnice
zdań. Czy powinniśmy tak
postępować? Odpowiedź
oczywiście brzmi nie.
Każdemu z nas należy się
szacunek i wsparcie drugiej
osoby, niestety w życiu
codziennym tego nie
zauważamy, ponieważ tak
bardzo skupiamy się na

sobie, że nie widzimy
nic innego poza czubkiem
własnego nosa. Nie
zdajemy sobie również
sprawy z tego, jak wielką
krzywdę może wyrządzić
drugiemu człowiekowi
odrzucenie, przez co
nieświadomie ranimy tak
wiele ludzi. Pytanie brzmi:
Dlaczego akceptujemy
jednych, a drugich już nie?
Na to zagadnienie każdy
powinien sam indywidualnie
odpowiedzieć i zastanowić
się nad przyczyną. Być
może wina leży po stronie
naszej samoakceptacji lub
grupy społecznej, do której
należymy, ale czy warto
odrzucać innych dla naszej
reputacji?
Wiktoria Ibp

Pewnie jak wszyscy lubię spać i niestety sen i zmęczenie często wygrywa. Dlatego jeśli już
ostatecznie nie masz co robić, a za oknem jest deszczowo i smutno, a jutro czeka cię
kolejny ciężki dzień - idź spać.
Martyna, IIc

Jesień

Justyna

"Myślę, że każdy jest dziwny. Powinniśmy
wszyscy celebrować naszą indywidualność
i nie wstydzić się jej."
Johnny Depp
Jesień

Justyna
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Halloween - zachwyca czy zniechęca?
W październiku , a dokładniej na koniec tego
miesiąca obchodzimy Halloween - święto
popularne w Ameryce, a od niedawna w Europie.
Wydarzenie to ma wielu zwolenników, a także
przeciwników. Najwięcej znajduje się ich w
krajach europejskich z powodu ich katolicyzmu.
Czym jest Halloween i na czym się opiera? Skąd
wzięły się kontrowersje z nim związane?
Halloween to święto najhuczniej obchodzone w
USA, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Obchodzimy je w wieczór 31. października.
Najpopularniejsze motywy tego święta to duchy,
wampiry, czarownice, trupie czaszki i nietoperze.
Nie możemy zapomnieć o najważniejszym
symbolu Halloween, którym jest ,,Jack - o lantern''. Jest to lampa zrobiona z wydrążonej
dynii, w której stawia się świecę. Jej popularność
wynika z ,, mocy " odstraszania złych duchów od
domów, przy których stoi.
Jej nazwa pochodzi od mężczyzny o imieniu Jack
znanego ze swojego skąpstwa. Pewnego dnia
spotkał diabła, któremu sprzedał swoją duszę w
zamian za bogactwo.

Kiedy diabeł przyszedł do niego, by odebrać mu
duszę, Jack podstępem uwięził demona.
Mężczyzna umarł 31. października, przez swoją
przebiegłość nie mógł wstąpić do nieba ani do
piekła. Wskutek tego musi on chodzić z latarnią
po ziemi aż do dnia sądu ostatecznego.
Skąd tak naprawdę pochodzi Halloween ?
Wydarzenie to wywodzi się z celtyckiego święta
Samhain, co oznacza ,, koniec lata''. Było to
najważniejsze wydarzenie związane z
zakończeniem żniw i roku. Wypadało w nocy z
31. października na 1. listopada. Podczas niego
Celtowie czcili duchy zmarłych.
W czasie Samhain zapalano ogniska, w które
wrzucano kości i zwierzęce resztki. Celtowie
wierzyli, że w noc poprzedzającą to święto
otwierały się bramy świata umarłych. Wychodziły
przez nie dusze osób, które przeszły na ,,tamten''
świat, by mieszkać pośród ludzi przez kolejny
rok.
W nocy specjalnie gaszono ogniska, by domy
wyglądały na niezamieszkane. Wystawiano
jedzenie na zewnątrz, by duchy nie interesowały
się błądzeniem po okolicy. Drzwi domów,
zwierzęta i dzieci skrapiano wodą święconą, by
nie zostały opętane przez złe duchy.
Druidzi nosili czarne stroje oraz duże maski,
które nacinano na podobieństwo demonów.
Uważa się , że z potrzeby odstraszania złych
dusz wywodzi się zwyczaj przebierania się w
Halloween w dzisiejszych czasach.

Dorośli jak i dzieci przebierają się za rozmaite
postaci z bajek lub horrorów. Na ulicach można
spotkać superbohaterów i złoczyńców.
Najpopularniejszą zabawą w tym dniu jest Trick
or Treat, co oznacza Cukierek albo Psikus. W ten
dzień wieczorem dzieci w towarzystwie swoich
rodziców obchodzą całe sąsiedztwo, by zdobyć
cukierki lub niekiedy drobne prezenty. Dla
dorosłych też jest wiele atrakcji . W Halloween
oraz najbliższy weekend od tego święta
organizowanych jest dużo imprez o tej tematyce i
spotkań towarzyskich.
Oprócz ozdabiania domów i udziału w popularnej
zabawie Trick or Treat Amerykanie oraz
Brytyjczycy biorą udział w innych tradycjach tego
święta.
Apple bobbing to zabawa, podczas której należy
bez użycia rąk wyciągnąć jedno z jabłek
pływających w miednicy z wodą . Jeśli nie
zostanie uszkodzone, ma zapewnić szczęście w
nadchodzącym roku.
Scary farm to popularne wśród młodzieży
miejsce, gdzie na terenie zaadoptowanych na
ten cel przestrzeni tworzone są straszne
scenerie. Mogą znajdować się tam nawiedzone
domy lub labirynty, których ściany stworzone są z
bloków siana.

Z powodu różnicy popularności tego święta
obchodzi się je inaczej w zależności od kraju. W
Ameryce, Wielkiej Brytanii i Irlandii obchodzone
jest bardzo radośnie. Każda rodzina próbuje
ozdobić swój dom, tak żeby jak najbardziej
wyróżniał się z sąsiedztwa.
Przy drzwiach pojawiają się szkielety i czaszki,
na trawnikach leżą trumny, a drzewa pokrywa
pajęczyna z czającymi się w niej ogromnymi
pająkami. Wszystko to ma odstraszać
czarownice i złe duchy od domów.

Halloween

Amelia

Halloween

Amelia
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DBAJMY O ŚRODOWISKO
ODZIEŻ ECO-FRIENDLY
W naszym kraju natomiast Halloween budzi
kontrowersje , szczególnie wśród katolików,
którzy dopatrują się w nim elementów okultyzmu.
Niektórzy uważają, że to święto banalizuje
śmierć i promuje mroczne symbole . W Polsce
nie ma zwyczaju ozdabiania domów oraz
przebierania się w kostiumy. Organizowane są
jednak bale przebierańców oraz koncerty.
Podsumowując, Halloween jest ciekawym
świętem z interesującą historią. Przynosi dużo
radości, szczególnie dzieciom, ale ma też swoją
kontrowersyjną stronę.
Amelia Iag

Ochrona środowiska
Dzisiejszy świat przytłoczony jest ostrzeżeniami
ekologicznymi i przeróżnymi kampaniami
mającymi na celu oczyszczenie i ochronę
naszego środowiska. Mało kto wie, że przemysł
modowy jest jednym z głównych przyczyn
zbliżającej się klęski ekologicznej.
Tysiące hektolitrów tygodniowo zużywane jest,
np. na produkcję bawełny. Dodatkowe szkody
przynosi dystrybucja odzieży. Największym
problemem dzisiejszego przemysłu modowego
jest jednak tak zwane "fast fashion", czyli
najwięksi dystrybutorzy odzieży - "sieciówki".
Niewyobrażalnie wielka produkcja ubrań przez
największe koncerny modowe - to za ich sprawą
tragicznie spada ilość wody na naszej planecie, a
oceany zanieczyszczane są przez odpady
produkcyjne. Zapewne przyjdzie nam jeszcze
poczekać, zanim sieciówki zniwelują choć w
małym stopniu szkody wyrządzane naszemu
środowisku.
Małym krokiem dla lepszych dni dla przemysłu
modowego są akcje proekologiczne
organizowane przez największe domy mody
takie jak, np. Prada. Włoski dom mody
wykorzystuje do produkcji swoich akcesoriów
materiały wykonane z odpadów oceanicznych.
Co prawda jest to tylko 3% materiałów użytych w
linii Prada Nylon, ale lepsze coś niż nic.
Większość takich akcji jest jednak chwytami
marketingowymi pod przykrywką ochrony naszej
planety. Miejmy nadzieję, że chociażby parę
domów mody deklarujących wykorzystywanie
tylko materiałów ekologicznych do roku 2025
dotrzyma słowa i przemysł modowy przestanie
być cichym zabójcą środowiska.

Odzież

GG

Póki co, pozostaje nam zrezygnowanie z fast
fashion i robić zakupy w salonach odzieży
używanej lub ubrań z drugiej ręki.
Rafał Iag

Eco-friendly

Rafał
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W świecie książek

Problemy nastolatków

Siedzenie to nowe palenie. Kolejny nałóg
XXI wieku

"Milczenie owiec" - ten tytuł kojarzy nam się
przede wszystkim z filmem z Anthony'm
Hopkins'em i Jodie Foster w rolach głównych.
Ale mało kto wie, że ten wspaniały thriller
powstał na podstawie powieści Thomasa Harrisa
o tym samym tytule, którą to dzisiaj zrecenzuję.

Jednym z najczęściej bagatelizowanych
problemów jest depresja wśród nastolatków,
ponieważ dużo osób uważa ją za
wyimaginowaną, czy wyolbrzymioną, bo przecież
co możemy wiedzieć na temat życia i
problemów, skoro jesteśmy jeszcze dziećmi.

Akcja utworu toczy się zimą 1988 roku, w
północnych Stanach Zjednoczonych. Młoda
studentka szkoły policyjnej w Quantico - Clarice
Starling zostaje przydzielona do pomocy w
schwytaniu Buffalo Billa. To seryjny morderca
kobiet, który ściąga ze swych ofiar skórę.
Dziewczyna zwraca się z prośbą o pomoc w
rozwiązaniu sprawy do innego przestępcy,
psychopatycznego doktora Hannibal'a Lecter'a...

Niestety większość ludzi myśli o problemach
młodzieży właśnie w taki sposób, przez co nie
mamy do kogo zwrócić się o pomoc i dusimy w
sobie wszystkie negatywne emocje. Niekiedy
sami uważamy, że pomoc nam jest niepotrzebna,
bądź że nikt nas nie zrozumie i mając pod nosem
tyle możliwości pomocy rezygnujemy z niej lub
się wycofujemy. Ale dlaczego? Przecież i tak nie
mamy nic do stracenia, a może to okazać się
najlepszą opcją. CZASAMI WARTO
SPRÓBOWAĆ!!!! A co jeśli ktoś po prostu szuka
atencji? Takie osoby najczęściej również
potrzebują pomocy, bądź wsparcia bliskiej czy
dalszej osoby, dlatego nie powinniśmy tego
ignorować, lecz starać się pomóc tej osobie.

Moim zdaniem "Milczenie owiec" jest pozycją,
którą każdy dojrzały czytelnik powinien posiadać
w swojej bibliotece. Wciągająca i zaskakująca
fabuła, realistyczne opisy oraz skomplikowana
psychika bohaterów to tylko niektóre cechy tej
genialnej powieści. Jednak jej największym
atutem jest postać Hannibal'a Lecter'a - konesera
sztuki, miłośnika kuchni, a także czystego
socjopaty, kanibala i mordercy. To właśnie ona
tworzy unikalny, mroczny i tajemniczy klimat
książki. Thriller Harrisa'a potrafi nas też
zaciekawić, zaskoczyć, przestraszyć oraz
wzbudzić w odbiorcy skrajne emocje i za to
właśnie tak cenię to dzieło.
Podsumowując, "Milczenie owiec" to utwór jak
najbardziej godny polecenia i jeśli jeszcze jej nie
czytałeś, radzę jak najprędzej nadrobić te braki!
Michał Iag

Milczenie owiec

GG

Wiktoria Ibp

Siedzimy jadąc do szkoły, w szkolnej ławce, w
domu, chcąc się zrelaksować siadamy przed
telewizorem. Taki tryb życia źle wpływa na nasze
zdrowie. Nasz organizm nie ma możliwości
spalenia spożytych kalorii, więc zamienia je w
tkankę tłuszczową. Rujnuje ona układ krążenia,
zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu i
obciąża stawy.
Siedzący tryb życia najbardziej wpływa na
kręgosłup. Siedząc, obciążamy go prawie dwa
razy bardziej niż podczas stania. Brak ruchu
osłabia mięśnie utrzymujące kręgosłup. Sprzyja
osteoporozie i zwyrodnieniom stawów. Można
sobie pomóc poprzez wzmocnienie i
uelastycznienie mięśni podtrzymujących oś
szkieletu (klatki piersiowej, brzucha). Najlepiej
działa umiarkowany wysiłek fizyczny, np.
pływanie, taniec, gimnastyka. Ulgę może również
przynieść ciepła kąpiel bądź masaż.
Staraj się robić 10 tysięcy kroków dziennie.
Opieraj się, gdy siedzisz na krześle, a patrząc w
ekran telefonu nie pochylaj głowy. Podczas
przerwy stój lub chodź po korytarzu. W wolnym
czasie idź na długi spacer. Twoje ciało Ci za to
podziękuje.
Patrycja IIc

Depresja

JG

Bieganie

JG

