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SŁOWEM WSTĘPU...
Witajcie Jedynkowicze!

Anastazja Geruzel

Wiosna to piękny czas, kiedy wszystko budzi się do życia.
Czujemy zapach kwiatów, wszystko dookoła przybiera
rozmaite barwy i sprawia, że dzień staje się przyjemniejszy.
Wstając rano, pijemy kawę przy śpiewie ptaków. Pomimo że
dotychczasowa pogoda za oknem nie daje nam jeszcze poczuć
prawdziwej wiosny, my przychodzimy do Was z numerem,
który doskonale Was na nią przygotuje. Czas skupić się na
sobie, realizacji swoich pragnień oraz zrobieniu słynnych
wielkich wiosennych porządków.
Wspaniałą, symboliczną okładkę przygotował dla Nas tym
razem Igor Lasota z klasy III Cg. Ściśle łączy się ona z
wydarzeniem organizowanym ostatnio w Naszej szkole pod
hasłem „Artyści dla Ukrainy. Jedynka pomaga!”. Dzięki
aktywności artystycznej uczniów Naszej szkoły udało się
zebrać wiele darów dla potrzebujących sąsiadów ze Wschodu,
przebywających obecnie w naszym kraju.
Podczas wydarzenia ogromnym powodzeniem cieszył się
zespół muzyczny „The Billz”, stąd zdecydowaliśmy się
przeprowadzić wywiad z jego członkami, abyście mogli ich
lepiej poznać.
W środku znajdziecie również wiele nowinek ze świata
muzycznego. Opublikowaliśmy wyniki ostatniej ankiety na
utwór Jedynki oraz wiosenną playlistę, czyli dla każdego coś
dobrego.
Zachęcam Was do lektury!
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Artyści dla Ukrainy
Jedynka pomaga!!

Razem
zdziałamy
więcej!

Anastazja
Geruzel

Zapewne każdy z nas był spragniony wydarzeń szkolnych. Przecież Jedynka od lat
znana jest z licznych eventów organizowanych przez samorząd uczniowski, a tak cicho
dawno w niej już nie było. Po miesiącach nauczania zdalnego, kolejnych w szkole, w której
jednak zmuszeni byliśmy zachować ostrożność i stosować się do wszelkich obostrzeń
covidowych, zdecydowaliśmy się wprowadzić do szkoły trochę życia, a jednocześnie zrobić
coś dobrego.

6 kwietnia 2022 roku przygotowaliśmy dla Was
wydarzenie pod hasłem „Artyści dla Ukrainy. Jedynka
pomaga!!”.
Głównym jego celem była oczywiście pomoc potrzebującym uchodźcom
z Ukrainy. Wcześniej wielokrotnie jeździliśmy do Bydgoskiego Centrum TargowoWystawienniczego pomagać w pakowaniu darów, jednak chcieliśmy zdziałać coś
więcej. Do naszej szkoły uczęszcza prawie 800 uczniów. To naprawdę sporo,
prawda? A co, gdyby każdy przyniósł jakiś drobiazg do zbiórki?
Właśnie dlatego, licząc na Wasze zaangażowanie, zdecydowaliśmy się
zorganizować serię atrakcji.
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Na scenie szkolnej Auli odbył się koncert, na którym
wystąpili nasi Jedynkowi Artyści.

Zgłosiło się do nas tak wielu chętnych, że zmuszeni byliśmy podzielić go na cztery
części. Repertuar koncertu był bardzo zróżnicowany. Mogliście usłyszeć utwory zarówno
bardziej klasyczne, jazzowe, rockowe, jak i popowe, czy trapowe. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Wydarzenie o godzinie 8:55 rozpoczął występ Wiktorii Chylińskiej, Ali Mazur
oraz Karola Marszałła, którzy wykonali dla nas utwór brytyjskiego zespołu Coldplay
pt. „Yellow”.
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Oprócz nich wystąpiło jeszcze
wielu wspaniałych muzyków, jak
i tancerzy. Mowa tu o Julii Zelis
i Jędrzeju Bartkowskim, którzy
podczas koncertów zatańczyli aż
6 razy, a później poprowadzili dla
chętnych uczniów lekcję tańca
towarzyskiego. Podobnie lekcję
tańca
jazzowego
poprowadziły
również
Alicja
Słoma,
Julia
Wanczura oraz Daria Chwiałkowska
z klasy 2d.
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Łącznie nad
projektem
pracowało ponad
50 osób.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPORTU DLA
ROZWOJU I POKOJU
6 KWIETNIA
6 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień
Sportu dla Pokoju i Rozwoju, stąd w ramach
projektu „Artyści dla Ukrainy. Jedynka
pomaga!!” odbył się również międzyszkolny
turniej koszykówki z IV oraz VI LO. Aby wziąć
w nim udział, podobnie jak na resztę atrakcji
tego dnia, widownia proszona była o
przyniesienie darów na zbiórkę.
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Na
wystawie
mogliście
zobaczyć prace Ellen Kuźmy,
Violetty Wolniewicz, Martyny
Jazdon,
Ignacego
Ruszkiewicza, Mikołaja

Łaszkiewicza, Amelii Niedźwiedź, czy też
innych
niebywale
utalentowanych
uczniów Jedynki. Po wydarzeniu dzieła
zostały przeniesione na szkolny korytarz
i do dzisiaj można je tam oglądać.
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Podczas wydarzenia mieliśmy
zaszczyt gościć Ruslana artystę z Ukrainy, który od
jakiegoś czasu tworzy portrety

na bydgoskim Starym Rynku. Pan
zgodził się wspomóc nas w zbiórce i
namalował portret patrona szkoły Cypriana Kamila Norwida, który z
pewnością będzie stanowił dla nas
piękną pamiątkę na lata.
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Słodki
poczęstunek
przygotowali
uczniowie
Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich
w Bydgoszczy.

Dzięki Wam udało nam się zebrać aż 30
kartonów darów dla potrzebujących z Ukrainy,
takich jak artykuły szkolne, słodycze, odzież, czy
też żywność, oraz 726,93 zł. Datki zostały
przekazane do oddziału okręgowego organizacji
humanitarnej PCK - Polski Czerwony Krzyż
w Bydgoszczy.
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DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM
JEDYNKOWICZOM ZA
ZAANGAŻOWANIE I POMOC!
6 KWIETNIA 2022

SZKOLNA ZBIÓRKA

ATRAKCJE
Koncert

„ARTYŚCI DLA UKRAINY.
JEDYNKA POMAGA!”
DZIĘKUJEMY!

Natomiast dary zostały zawiezione do Bydgoskiego
Centrum Targowo-Wystawienniczego będącego głównym
punktem zbiórki dla potrzebujących z Ukrainy w naszym
mieście.
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Wystawa
Portret patrona szkoły
wykonany przez artystę
z Ukrainy

Lekcje tańca

Międzyszkolny mecz
koszykówki

OPIEKA NAD DZIEĆMI Z
UKRAINY
Artykuł na temat spotkania z dziećmi z Ukrainy

Agata
Borkowska

SCHRONIENIE W MŁYNACH ROTHERA

Dzieci, które przyjechały z różnych zakątków
Ukrainy, ratując życie przed okrucieństwem
wojny, mogą znaleźć schronienie w Młynach
Rothera. Punkt ten działa już od początku inwazji
Rosji na Ukrainę. Na razie nie ma w planach
likwidacji swojej placówki. To właśnie w tym
miejscu dzieci mogą oderwać się od zmartwień
życia codziennego, a rodzice mają szansę
w spokojnych warunkach poszukać nowej pracy.
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Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie MY TEŻ, które na co dzień
zajmuje się wspieraniem rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
Początkowo, zajęcia miały odbywać się jedynie raz w tygodniu, ale
w związku z ogromnym zainteresowaniem, zadecydowano, że będą miały
miejsce od poniedziałku do soboty.

Dzieci z Ukrainy nie tylko są pod
opieką przesympatycznych
wolontariuszy, dla których praca to
sama przyjemność, ale mają także
zapewnione darmowe lekcje języka
polskiego. Wszystko po to, aby jak
najlepiej i jak najszybciej
zadomowiły się w obcym kraju.
Ponadto, organizowane są
różnorodne zajęcia, od
plastycznych, aż po taneczne czy
psychoruchowe.
Najbardziej wzruszającym
elementem całotygodniowej opieki
jest wizyta seniorów. Osoby starsze
opiekują się maluchami - czytają im
książki i prowadzą zajęcia
plastyczne. Właśnie takie
międzypokoleniowe spotkania dają
ogromną siłę, wsparcie oraz
motywację do dalszej pracy!
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KLUB SENIOR W CENTRUM
Bydgoski projekt!

ZJEDNOCZENIE OSÓB STARSZYCH
Agata
Borkowska

Właśnie tydzień temu zakończył się bydgoski projekt - „Klub
Senior w Centrum”. Miał on na celu zjednoczenie osób starszych
i zapewnienie im kilkumiesięcznej opieki. Zdecydowanie było to
połączenie wypoczynku z dobrą zabawą, a organizatorem akcji
była Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz. To właśnie ona za
kreatywne promowanie czytelnictwa została uhonorowana
prestiżową Nagrodą 2021 Polskiej Sekcji IBBY. I nie spoczywa
na laurach, gdyż cały czas pragnie rozwijać swoją działalność,
popularyzując czytanie nie tylko wśród najmłodszych.
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AKTYWNOŚCI KLUBU

Głównymi aktywnościami Klubu były spotkania
z inspirującymi ludźmi, ale także śpiewanie i… nauka
francuskiego! Lekcje poprowadziłam ja - Agata
Borkowska, ale nic nie udałoby się bez motywacji moich
uczniów. Seniorzy najpierw zapoznali się z kulturą Francji,
a następnie zajęli się nauką słówek, liczb i przedstawiania
się. Nie obyło się, oczywiście, bez degustacji wspaniałych
serów i francuskich tradycyjnych potraw.
Choć w przyszłym roku kontynuacja projektu nie jest
planowana, to prawdopodobnie kolejne zajęcia ruszą już
za dwa lata. Nie wiem jak Wy, ale ja czekam
z niecierpliwością!
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Anastazja
Geruzel

NOWE GWIAZDY JEDYNKI
Zapewne zespół ten nie jest Wam obcy i co nieco o nim już słyszeliście. Od
ostatniego występu 6 kwietnia 2022 r. podczas wydarzenia „Artyści dla
Ukrainy. Jedynka pomaga!” przybyło im wielu fanów, zarówno w szkole, jak i
w mediach społecznościowych. Wspólnie robią to, co kochają, czyli tworzą
muzykę. Skupiają się raczej na mocnych brzmieniach, bo w tym czują się
najlepiej. Jest to grupa niezwykle utalentowanych osób, którzy wspólnie
realizują swoje pasje. Charakter zespołu zbliżony jest do kultowych
punkrockowych zespołów z lat 90.

Członkami zespołu „The Billz” są Karol Marszałł,
Paweł Wojtaszek, Oskar Karolak, Michał Matela oraz
Szymon Łasiński. Pomimo że grają razem stosunkowo
krótko, doskonale dogadują się w kwestii muzyki. W
zespole na gitarach elektrycznych grają Paweł
Wojtaszek oraz Maciej Matela. Wyjątkowo podczas
występu w auli szkoły 6 kwietnia, w zastępstwie za
Michała, z zespołem wystąpił Tymon Zadrożny.
Perkusistą zespołu jest niezastąpiony, wykazujący się
niezwykłą charyzmą, Karol Marszałł, natomiast
wokalistą - Szymon Łasiński.
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Każdy z nich doskonale odnajduje się na scenie, przyciągając uwagę publiczności. Jednak jak
do tego doszło, że zdecydowali się stworzyć razem zespół? Czy znali się wcześniej?

Nastka: Skąd pomysł na założenie
zespołu? Kto u Was jest liderem?

Oskar Karolak: Nie ma u nas lidera
zespołu.

Karol Marszałł: Nikt nie jest
liderem, wszyscy jesteśmy równi.
Jeśli chodzi o pomysł na założenie
to wszystko zaczęło się tak
naprawdę ode mnie. Od lat gram
na perkusji
i marzyłem, aby mieć własny
zespół, ale nie mogłam znaleźć
nikogo, kto by podzielał moje
pasje.
N: Jak się poznaliście? Czy połączyła Was pasja do muzyki?

Karol: Dzień przed rozpoczęciem nauki w Jedynce, na boisku, grając w piłkę nożną,
poznałem Oskara. Było to zaraz przed rozpoczęciem przez niego drugiej klasy w 1 LO.
Podczas rozmowy szybko okazało się, że mamy podobne zainteresowania. Również słuchał
dużo rock’a i od lat grał na gitarze basowej. Aby założyć zespół, potrzebowałem znaleźć
odpowiednich ludzi, co wbrew pozorom, nie było takie proste. Z Oskarem od początku
bardzo dobrze mi się rozmawiało. Jednak pomimo ogromnego entuzjazmu i chęci do
działania, szybko wszystkie plany ucichły. Przez pierwszy miesiąc szkoły jedynie witałem się
z nim na szkolnym korytarzu, ale jakoś nie podejmowaliśmy tematu zespołu. Później
wznowiliśmy poszukiwania reszty członków, a przede wszystkim wokalisty.
Oskar: Dołączył do nas wtedy chociażby Paweł Wojtaszek z mojej klasy, który gra na
gitarze elektrycznej oraz Maciej Matela, z którym nieraz występowałem już w
podstawówce.

20

N: Mieliście wtedy wszystkich instrumentalistów, a co z wokalistą? Jak natrafiliście
na Szymona?

Karol: Znalezienie odpowiedniego wokalisty było w zasadzie najtrudniejsze.
Oskar: Szymona poznaliśmy, gdy był jeszcze uczniem 1 LO i występował na 400-leciu
szkoły w 2020 roku.
Szymon Łasiński: Tak, ale wtedy znaliśmy się bardziej z koncertów. Nie mieliśmy
żadnego bliższego kontaktu, ani nigdy nie graliśmy razem. O poszukiwaniu wokalisty
do zespołu dowiedziałem się od Michała, którego kojarzyłem spoza szkoły przez
wspólnych znajomych.
Oskar: Później, gdy usłyszeliśmy go na próbie, jednogłośnie stwierdziliśmy
z chłopakami, że idealnie do nas pasuje.

N: Jak często ćwiczycie razem i
spotykacie się na próbach?

Karol: Wychodzi różnie. Czasu
wolnego w liceum nie mamy za dużo,
ale staramy się ćwiczyć razem kilka
razy w miesiącu.

N: Kiedy miał miejsce Wasz debiut na
scenie?

Szymon: Jak zbliża się jakiś większy
projekt czy koncert, to - oczywiście bardziej się mobilizujemy i wtedy prób
jest więcej.

Oskar: Tak naprawdę to dopiero rok
temu na Dzień Dziecka. Wtedy
mieliśmy taki sceniczny, konkretny
debiut.
Karol: Miałoby to miejsce szybciej, ale
przez lockdown nie mogliśmy wyjść z
domu i pokazać swoich umiejętności.
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N: Szymon, a jak tobie gra się
w zespole? Co najbardziej lubisz
wykonywać? W czym najlepiej się
czujesz? Słyszałam, że wykonujecie
różne gatunki muzyczne.

N: Czy od pierwszej próby
wiedzieliście, że to jest skład, którego
szukaliście?

Karol: Na pierwszej próbie chłopacy
byli
pod
wrażeniem
moich
umiejętności.
Zgrywaliśmy
się
idealnie. Jak mawiał Buddy Rich:
„Przeciętny zespół ze świetnym
perkusistą brzmi świetnie, świetny
zespół z przeciętnym perkusistą brzmi
przeciętnie”.

Szymon: Ja osobiście mogę skromnie
powiedzieć, że czuję się najlepiej we
wszystkim. Po tylu latach mojego
doświadczenia w śpiewaniu mogę
jasno stwierdzić, że raczej nie mam
większych problemów
z przygotowaniem jakiegokolwiek
utworu, który wybrali chłopacy.
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N: Jaką macie wizję artystyczną waszego zespołu? Tworzycie, wzorując się na kimś,
czy raczej planujecie wnieść coś nowego na rynek muzyczny?

Oskar: Tak naprawdę nasz zespół na razie gra raczej covery, jako że są to występy
szkolne. Gramy raczej to, co ludzie znają, albo coś trafiającego do większości.
Chociaż od początku powstania zespołu pracujemy nad własnymi projektami, co
mamy nadzieję, że kiedyś dopracujemy na tyle, że zdecydujemy się pokazać światu.
Karol: Myślę, że muzyki jest już tak wiele, że trudno byłoby nam stworzyć coś
całkowicie nowego. Postaramy się jednak ją wzbogacić własnymi kawałkami. Obecnie
większość nowych piosenek idzie w stronę elektroniki. Coraz popularniejsze stają się
chociażby utwory techno. My wolelibyśmy iść w kierunku starszej muzyki
Oskar: Gramy to, co lubimy, ale bardziej są to utwory rockowe, czy punkowe z lat 90.
lub początku lat 2000. To są zdecydowanie najbardziej nasze klimaty. Bardzo
inspiruje nas twórczość zespołu Green Day, Nirvany, czy Pearl Jam.

N: Kiedy w najbliższym czasie
będziemy mogli Was usłyszeć?
Planujecie jakiś koncert?
Paweł Wojtaszek: W najbliższym
czasie
najprawdopodobniej
wystąpimy na drzwiach otwartych
w naszej szkole 23 kwietnia
2022.Planujemy też wziąć udział
w pewnym większym projekcie,
jednak o tym więcej szczegółów
zdradzimy dopiero niedługo
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Violetta Wolniewicz
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A TY CZEGO
SŁUCHASZ?

Od ostatniego wydania gazetki minęło już trochę czasu, a pogoda
za oknem stopniowo zaczyna robić się coraz bardziej przyjemna,
co sprawia, że naprawdę ma się więcej energii. Nie ma to jak
słoneczny dzień ze swoją ulubioną piosenką – czego tu chcieć
więcej.
Tak jak ostatnio, poniżej przedstawię kilka propozycji utworów do
posłuchania oraz garść nowości ze świata muzycznego.
Pojawią się tutaj także wyniki ostatniego głosowania, więc jeśli
chcecie się dowiedzieć jaki utwór tym razem został „Utworem
Jedynki”, zapraszam Was do lektury.

KOLEJNY ALBUM NA HORYZONCIE
Zaczęła się już wiosna, a ożywienie widać również wśród
artystów. Harry Styles zapowiedział wydanie swojego
najnowszego albumu „Harry’s House” na 20 maja tego roku.
Niedawno Harry opublikował jeden z singli, które pojawią się
w tym albumie – „As It Was”. Sądząc po wynikach
w ogólnoświatowych rankingach tego utworu można stwierdzić,
że „Harry’s House” zapowiada się jako kolejny hit tego
wykonawcy.
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Julian
Stroński

CAMILA
CABELLO
I SHAWN
MENDES PO
ROZSTANIU

GALA GRAMMY 2022
Tegoroczna ceremonia rozdania nagród „Grammy” była bardzo ciekawa,
zarówno pod względem wydarzeń na samej gali jak i nominacji, czy też
wręczenia nagród. Jedną z wielokrotnie nominowanych wokalistek w
tym roku była Olivia Rodrigo. Olivia wygrała nie jedną, a aż trzy nagrody
Grammy spośród kategorii : „Najlepszy debiutujący artysta”, „Najlepszy
album – pop” oraz „Najlepsze solowe wykonanie – pop”, sama określiła
te wyróżnienia jako „spełnienie się jej największego marzenia”.
Z wrażenia Olivia Rodrigo upuściła jedną z nagród Grammy, co
spowodowało jej złamanie. O całej sytuacji zrobiło się głośno na mediach
społecznościowych, ponieważ m.in. w 2010 roku, podobny incydent
przydarzył się Taylor Swift, również wokalistki, która według Olivii „była
jedną z jej największych inspiracji”, dlatego też te wydarzenia zostały ze
sobą szybko powiązane. A to wszystko w ramach najnowszego albumu
Olivii - „SOUR” który serdecznie Wam polecam.

Taylor Swift 2010

Olivia Rodrigo 2022
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W listopadzie zeszłego roku Shawn
Mendes oraz Camila Cabello ogłosili
koniec ich trwającego ponad 2 lata
związku. Para rozstała się w dobrych
relacjach, i cały czas utrzymują ze
sobą kontakt jako przyjaciele. W
tym roku pojawiły się nowe piosenki
na profilach obu wokalistów, jednak
ostatnio Camila wydała nowy album
„Familia” na którym zdaje się
wracać do swoich meksykańskich
korzeni. Shawn nie wydał jeszcze
albumu, ale ostatnio pojawił się
utwór w jego wykonaniu – „When
You’re Gone”, który zdominował
listy przebojów muzycznych.

Jak zwykle oto propozycja do
posłuchania na dziś, a zaraz obok
kolejna sugestia - playlista „Wiosna
w Jedynce”. Miłego słuchania!

PIOSENKA NA DZIŚ

UTWÓR JEDYNKI
Piosenką z największą ilością głosów w ankiecie na „Utwór Jedynki” jest
utwór „I Ciebie też bardzo” (Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito
Bambino). Singiel ten został wydany 30 czerwca 2021 w ramach „Męskiego
Grania 2021”. W marcu tego roku utwór ten uzyskał nominację do nagrody
polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyka” w kategoriach: „utwór
roku” i „teledysk roku”. Jeśli jeszcze go nie słuchaliście, lub po prostu
chcecie posłuchać tą piosenkę jeszcze raz, poniżej znajduje się do niej kod.
Zachęcamy do głosowania na „Utwór Jedynki” poprzez kod QR, który
również znajduje się obok. Wyniki pojawią się w następnym wydaniu
gazetki. Miłego słuchania!
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JEDYNKA
DEBATUJE
Kujawsko-Pomorska Liga Debat

NASZA SZKOŁA DOSTAŁA
SIĘ DO FINAŁÓW
KUJAWSKO-POMORSKIEJ
LIGI DEBAT!
W fazie grupowej debatowała z Zespołem Szkół
Samochodowych, II LO im. Mikołaja Kopernika
w Bydgoszczy oraz z XV LO im. Jeremiego
Przybory w Bydgoszczy. Dyskutowaliśmy
o wprowadzeniu podatku od mięsa, GMO
i leczeniu osób uzależnionych. Podczas finałów,
które odbyły się 6 kwietnia, mieliśmy szansę
zmierzyć się z VI LO, a także wziąć udział
w debacie sparingowej z sędziami.
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Patryk
Stelmaszek

ZDOBYLIŚMY III MIEJSCE!
Po długich debatach finałowych nasza szkoła zakończyła Kujawsko-Pomorską Ligę
Debat, uzyskując trzecie miejsce. Debaty były szansą dla uczniów naszej szkoły
na zwiększenie umiejętności retorycznych i pewności siebie. Oprócz KujawskoPomorskiej Ligi Debat nasza szkoła miała szansę debatować w Muzeum Kanału
Bydgoskiego z III LO im. Adama Mickiewicza. Warto zaznaczyć, że Jedynka
kandyduje do projektu Narodowego Banku Polskiego- Złote Szkoły. W ramach
tego w naszej szkole odbyła się debata o ekonomii, w której wzięli udział
uczniowie klasy 1b, 3b i 3c. Ponadto część klas miała okazję uczestniczyć w
zajęciach zorganizowanych przez NBP.
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Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w debatach, a reprezentantom naszej
szkoły serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas kolejnych debat!
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Wiosenne
Porządki
Helena
Mizera

CO ZNAJDZIESZ W
TYM ARTYKULE?
Sezon Wiosenny
Wiosenne porządki
"Przesłuchanie ciuchów"
Sprzątanie to sztuka
Drugie życie ubrań

SEZON WIOSENNY
Wraz z hucznie przez nas obchodzonym
Dniem Wagarowicza oficjalnie
rozpoczęliśmy wiosnę! Chociaż w ostatnich
tygodniach pogoda jeszcze nie daje nam
tego do zrozumienia, to musimy liczyć się
z wybudzeniem lżejszych płaszczy ze snu
zimowego i (o zgrozo!) z wydobyciem ich
z dna szafy, porzucając tam najcieplejsze
swetry. Dodatkowo dni robią się coraz
dłuższe, słońce świeci z większym
zaangażowaniem i znienacka przybyła
Wielkanoc – wszystko wskazuje na porę
manifestowania tradycyjnego, wielkiego
sprzątania szafy…

"WIOSENNE PORZĄDKI" INSTRUKCJA OBSŁUGI
Brakuje Ci cierpliwości do rozpoczęcia porządków lub
stresuje Cię pozbywanie się rzeczy? Szkoda Ci czasu na
układanie równych stosów ubrań, bo wiesz, że efekt
Twojej pracy nie przetrwa dłużej niż tydzień? A może
odwlekasz to zadanie na nowy rok? STAY CALM!
Organizując swoje porządki i nie robiąc ich chaotycznie,
w prosty sposób możesz zaoszczędzić swój czas i
frustrację, czyniąc Twoją pracę bardziej efektywną.
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→ Zaplanuj czas, aby bez pośpiechu
i presji w spokoju rozprawić się z
przeciwnikiem
→ Wyciągnij całą zawartość szafy
i posegreguj ubrania kategoriami, np.
koszule, spodnie, sukienki, kurtki itp. –
łatwiej będzie Ci później przeprowadzać
selekcję
→ Wyczyść szafę, zetrzyj kurze z półek,
zawieś pachnidełka, sprawdź stan
wieszaków
→ Przy robieniu „inwentaryzacji” szafy od
razu zorientujesz się, czego Ci brakuje,
więc przygotuj coś do pisania, aby od razu
stworzyć listę potrzebnych ubrań
→ Przejrzane ubrania odwieszaj według
najwygodniejszego dla Ciebie systemu –
kolorami, porami roku, typem ubrań

„PRZESŁUCHANIE CIUCHÓW”, CZYLI JAK SIĘ
ZORIENTOWAĆ, CO POWINNIŚMY ODŁOŻYĆ?
Stoisz na środku pokoju pośród stert ubrań
dumny/a z siebie, że w końcu się za to
zabrałeś/aś, i że pierwszy etap przyszedł Ci
z taką łatwością. Odważnie sięgasz po
koszulkę z pierwszej z brzegu górki - „Ta
zostaje! Była droga i nosiłam ją często
w zeszłe wakacje. Jak trochę pochodzę na
siłkę to znów do niej wrócę” – STOP!
Przestań wymyślać wymówki, tylko rzetelnie
odpowiadaj na pytania:

CZY NOSIŁEM/ŁAM TO W OSTATNIM
MIESIĄCU
JEŚLI TAK:
→ Czy dobrze się w tym czuję?
(jeśli nie = OUT)
→ Czy jest w dobrym stanie?
(jeśli nie = OUT)
→ Czy pasuje do mojego aktualnego stylu?
(jeśli nie = OUT)
→ Czy pasuje do przynajmniej 3 zestawów
ubrań?
(jeśli nie = OUT)
JEŚLI NIE:
→ Czy to ubranie sezonowe? (jeśli nie = OUT)
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SPRZĄTANIE TO SZTUKA
Trend zaplanowanego robienia porządków i minimalizmu obiegł Internet wraz z
pojawieniem się na Netflixie programów z miłośniczką porządków, nazywaną divą
zmieniającej życie magii sprzątania, Marie Kondo. Japońska autorka w swojej książce
„Magia sprzątania” opisała rewolucyjne metody zorganizowania sobie przestrzeni w taki
sposób, aby otaczające nas przedmioty wspierały nasze dobre samopoczucie. Technika
efektywnego sprzątania KonMarie to nie tylko poradnik prostego składania koszulek, ale
także składa się na filozofię, azjatyckiej kultury traktowania rzeczy emocjonalnie. Zakłada
ona zachowywanie jedynie takich przedmiotów, które przynoszą nam
radość. Również robiąc zwykłe porządki w szafie, można zadbać o self-care i zastanowić się,
czy nasze ubrania na nas wpływają i w jaki sposób. Może niektóre niepotrzebnie wywołują
negatywne emocje? „Does it spark you joy?”

DRUGIE ŻYCIE UBRAŃ
Nie wyrzucaj ubrań, których chcesz się pozbyć! Ponieważ coraz więcej osób jest
świadomych wpływu fast fashion i rynku modowego na zanieczyszczanie środowiska,
łatwo jest znaleźć ubraniom inną alternatywę niż śmietnik - punkty zbiórek dla
potrzebujących (np. PCK) , kosze na odzież do recyklingu w sklepach (np. H&M,
Stradivarius) lub grupy na Facebooku i aplikacje do sprzedawania ubrań (np. Vinted).
Według badań VIVE Textile Recycling (firma zajmująca się odzieżą używaną):

→ 55,3% Polaków oddaje ubrania na
potrzeby recyklingu (kosze na taką odzież
można znaleźć
→ 46,3% ankietowanych przekazuje
niechcianą odzież znajomym i rodzinie
→ 32,3% badanych oddaje ubrania
potrzebującym
→ 15,4% osób badanych wyrzuca
nieużywaną odzież do śmieci
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DLACZEGO I JAK UCZYĆ SIĘ
JĘZYKÓW OBCYCH
i nie tylko...

NAUKA JĘZYKÓW
Nauka języków obcych niektórym przynosi
wiele satysfakcji, a niektórym wiele
trudności. Często słyszymy słowa od
naszych rówieśników czy rodziców: “Nie
mam daru do nauki języka obcego”. Ten
mit powiela się m.in. na ulicy, czy w sieci.
W nauce języka obcego liczy się sposób,
w jaki to robimy, a każdy z nas jest inny,
więc do każdego będzie przemawiało
zupełnie co innego. Przygotowaliśmy kilka
sposobów, które są bardzo praktyczne
i efektywne, więc mamy nadzieję, że każdy
znajdzie coś dla siebie:
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Edvard
Javadyan

NAUKA JĘZYKÓW DZIĘKI SERIALOM I FILMOM
Niektórzy uważają oglądanie seriali za stratę czasu, jednak wcale tak nie musi
być. Połączenie przyjemnego z pożytecznym w tym przypadku jest wyjątkowo
proste. Wyłącz polskiego lektora i włącz autodeskrypcję w języku, którego się
uczysz lub chcesz się nauczyć.
-> Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nowym
językiem, skorzystaj z dwujęzycznych napisów.
Pozwoli ci to na osłuchanie się z językiem,
zrozumiesz podstawy gramatyki danego języka,
a także stopniowo wzbogacisz swoje
ZDJĘCIE: MARCIN SZYMCZAK
słownictwo!
-> Po jakimś czasie na pewno poczujesz się
pewniej. Wtedy, zmień napisy na oryginalne
albo całkowicie z nich zrezygnuj. Osobiście
preferuję coś pomiędzy, czasem oglądam z
napisami,
a czasem skupiam się wyłącznie na słuchaniu
dialogów!
Oglądanie obcojęzycznych produkcji zwiększy
twój zasób słownictwa, osłuchasz się z tym
językiem, a także będziesz podświadomie uczyć
się gramatyki. Jest to zdecydowanie lepsza
opcja niż wykonywanie mało praktycznych
ćwiczeń z podręcznika.

ROZMAWIAJ, PISZ I SŁUCHAJ
Jak połączyć te wszystkie trzy czynności? - Kontakt z ludźmi! Poznaj ludzi
posługujących się językiem, który chcesz opanować. Dzięki prowadzeniu takich
konwersacji, poznasz cenne słownictwo, wyrażenia i potocyzmy, które są często
spotykane w środowisku w danym kraju, a także przełamiesz swoją barierę
językową. Jeśli nie masz możliwości poznać takich osób na żywo,
przedstawiamy Wam kilka aplikacji, które umożliwiają wymianę językową:
-> HelloTalk, WeSpeke, czy Tandem!
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NAUKA JĘZYKA POPRZEZ CZYTANIE!
Jest to jedna z lepszych metod na naukę języka obcego! W trakcie czytania
zauważamy przeróżne konstrukcję gramatyczne, które podświadomie
utrwalamy. Poznajemy masę nowych słówek, których nie musimy sprawdzać w
słowniku,
a wyciągamy znaczenie z kontekstu. Oczywiście, nie muszą to być tylko książki.
Internet pełen jest ciekawych artykułów na najróżniejsze tematy, a jeśli nie
masz pomysłu co przeczytać, zajrzyj do Reddit, gdzie użytkownicy publikują
linki do ciekawych treści. Ważne jest, byś dostosował książki do swojego
poziomu, a to kilka przykładów dla języka angielskiego:
ZDJĘCIE: MARCIN SZYMCZAK

A2 -> “Two Warsaw Mysteries”, Hadley Kevin
B1 -> Czarnoksiężnik z krainy Oz – L. Frank Baum, Alicja w Krainie Czarów –
Lewis Carroll, 1408 – Stephen King
B2 -> The People of the Pit – Abraham Merritt, The Beauty Myth – Naomi Wolf

Ciekawostka - Wyniki ponad 2
milionów przeprowadzonych testów
są jednoznaczne. Osoby, które
czytają „dużo”, mają o ponad
dwukrotnie większy zasób słów od
osób czytających „niedużo”. Dla
osób w wieku 32 lat różnica ta
wynosi prawie 20 tys. słów. To
prawie trzy razy więcej!

ZAJRZYJ NA TĘ STRONĘ!
https://english-line.pl/blog/czy-czytanie-ksiazekmoze-pomoc-w-nauce-jezyka/
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GAZETKA
PSYCHOLOGICZNA
Edvard
Javadyan
Zofia
Wróblewska
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Słowackie mistrzostwa pchnięcia rybą po grecku

HOROSKOP WIOSNA 2022
BARAN:
Nie dajcie się zwodzić i nadmiernie ufać
drugiej osobie. Uwierzcie w siebie
i swoje możliwości, ktoś na kim polegacie
może Was wystawić, co sprawi, że wasze
plany finalnie nie dojdą do skutku.
Spełniajcie marzenia, nawet te, które
kiedyś wydawały się być niemożliwe i
zostały porzucone. Nadszedł czas,
abyście zapomnieli
o ograniczeniach, które być może stawiał
na Waszej drodze ktoś bliski.
Najważniejsze, żebyście realizowali,
siebie i podążali drogą, którą
podpowiada wam serce. Odrzucajcie
niepotrzebne myśli, będą jedynie
hamować wasze działanie i rozwój. Nie
pozwólcie sobie wmówić, że robicie coś
źle, jeżeli podążacie w zgodzie ze sobą,
to właśnie tak ma być!

Monika
Król

BYK:
Wiosna to dobry czas dla Byków, aby
doceniły szczęście, które je otacza.
Nie myślcie o tym, co złego może się
wydarzyć, nie jest to istotne. Spójrzcie
na bliskich, którzy Was otaczają, być
może ktoś z nich potrzebuje Waszego
wsparcia. Opanowanie i rozwaga,
którą posiadacie z natury, stanowić
będzie dla nich pomoc. Uwierzcie, że
zasługujecie na szczęście
i
przestańcie
doszukiwać
się
niepowodzeń na Waszej drodze, to
jedynie przyciąga zły los oraz odcina
was od nowych doświadczeń.
Zasługujecie na spokój i radość, która
czeka Was w tych wiosennych
miesiącach, wystarczy się na nią
otworzyć.
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BLIŹNIĘTA:
To będzie dla Was trudny czas, ale
determinacja i odwaga, którą posiadacie,
jak zawsze pomogą Wam bezpiecznie go
przetrwać. Zastanówcie się, co tak
naprawdę podpowiada Wam serce i jest
dla was istotne, jakie stawiacie sobie
priorytety. Nie zapominajcie o przebytej
już drodze, dzięki której jesteście w tym
miejscu. Pozwólcie sobie na tęsknotę i
żal. Rozmawiajcie o swoich uczuciach, to
pozwoli wam na lepsze zrozumienie
siebie i swoich działań. Jeżeli nie
możecie się odnaleźć w sytuacji,
w której się znajdujecie, pamiętajcie, że
każdy potrzebuje trochę czasu i chwili
refleksji, Wy również.

RAK:
Jak już zdążyliście zauważyć, nawet
najbardziej pewne sprawy mogą
przybrać nieoczekiwane zakończenie.
Najważniejsze, żebyście nie żałowali
podjętych decyzji, nie odwracajcie się
od uczuć, które, tak wiele dla was
znaczyły. Musicie pogodzić się
z faktem, że los nie zawsze układa się
po waszej myśli, i mimo największych
starań nie zmienicie biegu tej historii,
co nie znaczy, że starać się nie warto.
Zachowajcie na przyszłość to, co było
piękne, i wyciągnijcie naukę z tych
przykrych doświadczeń. Uwierzcie, że
kiedyś ten sen się spełni, ale teraz
musicie pozwolić im odejść.

LEW:
Przestańcie obwiniać los o wydarzenia
z przeszłości. Czas stanąć naprzeciw
konsekwencjom podjętych działań.
Ogromna pewność siebie, którą
posiadacie z natury, potrafi być bardzo
zgubna. Musicie zrozumieć, że też
popełniacie błędy, i krytycznie spojrzeć
na swoje czyny. Może to czas oderwać
się od toksycznych schematów i zacząć
pracę nad sobą. Przestańcie być obojętni
wobec bliskich osób
i pozwólcie sobie pomóc. Uwierzcie, że
mają oni szczere i dobre intencje.

PANNA:
Tej wiosny oderwijcie się od rutyny.
Jest to najlepszy czas na spontaniczne
decyzje. Poszukajcie nowych pasji,
spróbujcie rzeczy, na które zawsze
brakowało wam odwagi. Otwórzcie się
na szczęście. Panny czeka coś
zupełnie
niespodziewanego,
co
odmieni Wasze kolejne miesiące,
wyrywając ze smutnej melancholii. To
czas,
by
odrzucić
negatywne
nastawienie. Cieszcie się promieniami
wiosennego
słońca
w
gronie
przyjaciół. Nie ograniczajcie sobie
przyjemności, słuchajcie ulubionej
muzyki i kupcie ulubioną kawę z rana,
nawet jeżeli nie jest najtańsza.
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WAGA:
W nadchodzących miesiącach czekają
Was ważne decyzje odnośnie Waszej
przyszłości. Zwróćcie uwagę na to, co
sprawia wam radość, pozwala rozwijać
pasję. Postarajcie się realizować
wyznaczone cele, nie żyjcie cudzymi
ideałami, a odnajdziecie własne.
Odważnie podążajcie za marzeniami,
mimo że nie będzie łatwo. Możecie
doświadczyć
braku
wsparcia
od
najbliższego grona, ale niech to nie
zatrzymuje was i ogromnej motywacji,
jaką posiadacie. Dzięki zaangażowaniu
i ciężkiej pracy, w przyszłości jesteście
w stanie osiągnąć największe sukcesy,
musicie jedynie uzbroić się
w cierpliwość oraz wiarę.

SKORPION:
W przyszłych miesiącach zwróćcie
uwagę na to, kogo obdarzacie swoim
zaufaniem. Nie traćcie czujności, by
ktoś o negatywnych intencjach, nie
wszedł do waszego życia. Chrońcie
swoje uczucia, nie dajcie się
wykorzystać. Być może mieliście
zaburzony obraz na relacje, które
posiadacie i ktoś odkryje przed wami
drugą twarz, nowe oblicze. Jeżeli
będziecie podejmować ważne decyzje,
podejmijcie je sami, nie dajcie nikomu
na siebie wpłynąć. Unikajcie osób
dominujących
i manipulujących.

STRZELEC:
Wiosna to zdecydowanie czas dla
strzelców, aby odbyły niesamowitą
podróż. Nie bójcie się uciec od
codziennych obowiązków i obrać inny
cel. Jeżeli zawsze marzyliście, by
wyruszyć w to konkretne miejsce, teraz
jest moment, aby to marzenie spełnić.
Nie zapomnijcie o bliskich, którzy razem
z wami są gotowi na nowe
doświadczenia. Jeżeli obawiacie się
podjąć ryzykowne decyzje, nie martwcie
się - otrzymacie wsparcie. Nerwy
i nadmierne myśli znikną. Wszystko
ułoży się po waszej myśli. Należy wam
się teraz dużo zabawy i odpoczynku.

KOZIOROŻEC:
Pomyślcie o relacjach z ludźmi,
zwłaszcza tych, które łączyły was
w przeszłości i nie zakończyły się
szczęśliwie. To dobry moment, by
odezwać się do tej osoby i wyjaśnić
negatywne emocje. Niekoniecznie
chodzi o powrót do tego, co było
kiedyś,
ale
ważne,
żebyście
porozmawiali, co się wydarzyło.
Pozwoli wam to rozpocząć na nowo i
odrzucić
myśli,
które
nieraz
zadręczały was przed snem. Nie bójcie
się odrzucenia, bo tej osobie również
zależy na byciu wysłuchaną, dlatego
otwórzcie się i podzielcie tym, co
czujecie naprawdę, a czeka was,
samo dobro. Ważne, żebyście
zrozumieli, że potraficie żyć bez
siebie, rozstając się w przyjaźni.
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RYBY:
Wiosna to dla ryb czas miłości. Jeżeli
udało wam się odnaleźć tę osobę, to
uwierzcie, że jest ona właściwa.
Otwórzcie się na los, ponieważ będzie
on sprzyjać waszej relacji. Pozwólcie
sobie odnaleźć szczęście i radość,
ponieważ oboje na to zasługujecie.
Zapomnijcie o przeszłości, teraz
najważniejsze jest to, co czeka was
razem. Rozmawiajcie o tym, co
czujecie, dzielcie się emocjami.
Poznajcie siebie nawzajem. Osoba,
która jest przy was może być dla was
wkrótce ogromnym wsparciem, jakim
jeszcze nigdy nikt was nie obdarzył,
dlatego musicie sobie zaufać.

WODNIK:
Najbliższy czas dla wodników będzie
momentem na odnalezienie ich własnej
siły. Wiecie, że dookoła was jest wiele
kochających osób, które dają wam wiele
wsparcia, dlatego teraz musicie odnaleźć
poczucie własnej wartości. Być może
jesteście zagubieni i przeraża was to,
jakie wyzwania stawia życie. Nie
martwcie się ponieważ, jesteście
w stanie przetrwać i osiągnąć o wiele
więcej niż wam się wydaje. Nie pozwólcie
sobie wmówić, że jesteście słabi i nie
dacie rady, już wiele razy udało wam się
udowodnić, że jest przeciwnie. Bądźcie
zdeterminowani
i podążajcie za głosem serca, a zawsze
odnajdziecie własną drogę i szczęście.
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