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W najnowszym numerze „No-
wego Szlifu” zdecydowanie roz-
prawiliśmy się ze szkodliwymi 
przekonaniami na temat osób 
starszych, a także podajemy wam 
propozycje w zakresie techno-
logii, ale również i książek, które 
mogą zainteresować. Ponadto in-
formujemy o najnowszych zmia-
nach w obostrzeniach, które za-
czną obowiązywać w naszej szko-
le z powodu kolejnego lockdownu.  
– W związku z trzecia falą pan-
demii Minister Edukacji i Nauki 

w rozporządzeniu informuje, że 
w szkole mogą odbywać się jedy-
nie indywidualne konsultacje oraz 
szkoła może udostępnić miejsca 
celem przeprowadzenia konkur-
sów i olimpiad przedmiotowych 
– mówi Urszula Spałka, dyrek-
torka XIII Liceum Ogólnokształ-
cącego we Wrocławiu. – W świe-
tle obowiązującego rozporządze-
nia nie mogą być przeprowadza-
ne próbne matury i sprawdziany, 
nawet z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Jednakże ucznio-
wie mogą przychodzić do naszej 
placówki w godzinach otwarcia 

szkoły, czyli od 7:30 do 15:30. Nie-
którzy nauczyciele prowadzą za-
jęcia z sal dydaktycznych zgod-
nie z planem zajęć. Uczniowie 
mogą brać udział w indywidu-
alnych konsultacjach z nauczy-
cielem po uprzednim uzgodnie-
niu terminu oraz z zachowaniem 
reżimu sanitarnego – dodaje. 
Co najważniejsze – przed naszy-
mi maturzystami ostatnia prosta. 
O tym, w jakich są nastrojach na 
miesiąc przed egzaminem doj-
rzałości, czytajcie na stronie 3.  

Oliwier Pluta 
redaktor naczelny, klasa IIa

We Wrocławiu, przy ulicy Mi-
łoszyckiej, mieści się niewielki 
budynek. To, co się w nim dzieje, 
przywraca wiarę w ludzi. Mowa 
o siedzibie Ekostraży. Jest to 
organizacja zajmująca się pomocą 
dzikim zwierzętom, choć bardzo 
dużo jest tam również tych zwy-
kłych, domowych czworonogów. 
Główna siedziba stowarzyszenia  
jest we Wrocławiu, ale działa 
w całej Polsce.

Dzięki cieszącej się dużą popu-
larnością stronie na Facebooku są 
w stanie zorganizować transport 
lub potrzebny sprzęt dla poszko-
dowanego zwierzaka, niezależnie 
od miejsca, w którym przebywa. 
W skład stowarzyszenia wchodzą 
głównie wolontariusze. Nie dostają 
pieniędzy za swój trud i serce, któ-
re wkładają w ratowanie setek na-
szych braci mniejszych 

Jak mogę pomóc?
Każdy z nas ma szansę doło-

żyć swoją cegiełkę do ocalenia 
życia jakiejś bezbronnej istoty. 
Niekoniecznie musi to być datek 
pieniężny. Może macie w domu 
zbędne podkłady higieniczne, 

pampersy albo karmę, za któ-
rą Wasz pupil nie przepada i nie 
wiecie co z nią zrobić? Wszystko 

bardzo się przyda w Ekostraży! 
Jeśli wasza rodzina szuka aku-
rat jakiegoś czworonoga, warto 
poszukać właśnie tam. Dziesiątki 
młodych, uroczych kotów i psów 
szukają swojego domu. Trzeba 
jednak pamiętać, że te  stworze-
nia często są po traumatycznych 
przeżyciach i należy odpowied-
nio z nimi postępować. Gdy nie 
jesteście w pełni zdecydowani, 
możecie zostać domem tymcza-
sowym dla jakiegoś zwierzaka. 

Z prawdziwego zdarzenia
Podczas wakacji w roku 2020 

sama mogłam skorzystać z do-
broci Ekostraży. Na wieczornym 

spacerze z przyjaciółmi znalazłam 
chorego jeża. Miał bardzo zaro-
piałe oko i, jak się później okazało, 
problemy z jelitami. Nie wiedząc, 
gdzie się z nim zgłosić napisałam 
do organizacji. Odpowiedź otrzy-
małam prawie natychmiast. Jeż 
spędził u mnie noc, 
a już rano znaj-
dował się na Mi-
łoszyckiej. Gdy 
weszłam do bu-
dynku, aby oddać 
go w dobre ręce, 
zaczęłam pła-
kać. Bardzo po-
ruszył mnie widok 
tylu potrzebujących, porzuconych 
stworzeń. Stowarzyszenie jednak 
i tak nie odmawia nikomu pomocy, 
zawsze znajdzie dodatkowe miej-
sce i czas.

Druga szansa
Dzięki Ekostraży każde zwierzę 

otrzymuje drugie, lepsze życie. Na 
ich facebookowym profilu można 
zobaczyć te istoty, które zostały 
uratowane w ramach interwen-
cji i dowiedzieć się, w jaki spo-

sób można pomóc 
w podobnych 
(i nie tylko) 
p r z y p a d k a c h . 
Stow a r z y s z e-
nie działa całą 
dobę, wszyst-
kie dni w ty-
godniu (nawet 

w święta!). Myślę, 
że to co robią pracujący w nim ludzi 
jest niezwykle ważne i warte uwa-
gi każdego z nas.

Aleksandra Gross, klasa 2a
olagross0@gmail.com

Nowy Szlif
Periodyk klas dziennikarskich Liceum Ogólnokształcącego nr XIII im. Aleksandra Fredry tworzony przez uczniów klas Ia, IIa, IIi oraz IIIa
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POMOC DLA TYCH
NAJMNIEJSZYCH

WSTĘPNIAK NACZELNEGO

MARZEC 2021

Szanowni Czytelnicy, 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy 
wszystkim – dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz innym 
pracownikom i, rzecz jasna, uczniom: przede wszystkim 
zdrowia, spokoju, serdeczności i bliskości nawet w oddale-
niu. Mamy nadzieję, że najbliższe dni będą dla wszystkich 
okazją do wytchnienia, radowania się, ale też refleksji. Li-
czymy na to, że po Wielkanocy dane nam będzie się spotkać 
w murach naszej szkoły. Wesołego Alleluja!

Zespół Nowego Szlifu 

 Dziesiątki młodych, uroczych 
kotów i psów szukają swojego domu. 
Trzeba jednak pamiętać, że te  stwo-
rzenia często są po traumatycznych 
przeżyciach i należy odpowiednio 
z nimi postępować.

Każdy z nas ma szansę 
dołożyć swoją cegiełkę do 
ocalenia życia jakiejś bez-
bronnej istoty.
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Czternaście lat temu na rynku 
akcesoriów dla graczy pojawiła 
się nowa polska marka – Silen-
tiumPC. Jest ona produkowana 
przez firmę Cooling.pl. Na oficjal-
nej stronie www.silentiumpc.com 
możemy przeczytać, iż „ideą przy-
świecającą twórcom SilentiumPC 
przy projektowaniu nowych urzą-
dzeń od samego początku była: 
funkcjonalność, wszechstron-
ność, jakość 
zorientowa-
na na potrze-
by użytkow-
nika, a także 
k o r z y s t n a 
cena.” 

M a r k a 
przez długi 
czas zajmo-
wała się tyl-
ko wentyla-
torami kom-
p u te r o w y m i , 
chłodzeniami procesorów oraz 
obudowami. Produkty sprzeda-
wały się w dobrze i dzięki temu 
cztery lata temu SilentiumPC 
miało możliwość przedstawienia 
swojej submarki – SPC Gear. Na 
początku zajmowała się ona kla-
wiaturami oraz fotelami, potem 
dołączyły do nich także mikrofo-
ny oraz słuchawki. W 2019 odbył 
się plebiscyt zorganizowany przez 
redakcję ITHardware, w którym 
obudowa SilentiumPC Signum 
SG1 wygrała w kategorii „obudowa 
dla gracza”, a klawiatura SPC Gear 
GK540 zdobyła miano „najlepszej 
w klasie ekonomicznej”, za to mar-
ka SilentiumPC otrzymała wyróż-
nienie w kategorii „najlepsza pol-
ska marka gamingowa”.

Korzystam z wielu produktów 
tej marki i stwierdzam, że zarów-
no cenowo jak i jakościowo warto 
zwrócić nią uwagę. Na przykład 
obudowa do komputera, którą ku-
piłam trzy lata temu i zapłaciłam 
300 złotych, jest w nienaruszo-
nym stanie. Całkiem nieźle mają 
się też inne produkty, z których 
korzystam. Warto dodać, że pod 
względem wizualnym i technicz-

nym też nie ma 
do czego się 
p r z y c z e p i ć . 
No, może słu-
chawki SPC 
Gear VIRO po 
paru godzi-
nach gry za-
czynają uci-
skać uszy. 
Ale być może 
zależy to od 
od wielkości 

uszu i głowy, 
więc przed zakupem polecam je 
przymierzyć.

Magdalena Wienckiewicz, klasa 2i
m.wienckiewicz.nowyszlif@gmail.com

Twórcą tego pojęcia jest Robert Butler, 
szef Instytutu ds. Starości i Starze-
nia, który w 1969 roku określił je 
jako „proces systematycznego two-
rzenia stereotypów i dyskryminowa-
nia ludzi z tego powodu, że są starzy”.   
Według badania przeprowadzonego 
przez CBOS w 2016 r. co czwarty senior 
był świadkiem dyskryminacji osoby 
starszej, a co dziesiątego ten problem 
dotknął osobiście. Przez dyskrymina-
cję rozumiemy w tym wypadku złe lub 
gorsze traktowanie seniora  motywo-
wane wyłącznie  liczbą lat 

Wszyscy jesteście tacy sami 
Polski naukowiec, doktor Karol 
Jachymek, tak przedstawia  sed-
no tego problemu: „Czy wszyst-
kie babcie muszą mieć siwe włosy, 
umieć świetnie gotować, być wy-
rozumiałe i każdą chwilę spędzać 
ze swoimi wnukami?, Oczywiście, 
że nie muszą, mimo iż na pewno te 
cechy wzbudzają w naszej kultu-
rze  serdeczne i ciepłe skojarzenia, 
utrwalając równocześnie kolejny 
stereotyp.  W tym przypadku jak 
najbardziej pozytywny, ale mylący 
i nie do końca prawdziwy. W bada-
niu przeprowadzonym przez Bio-
stat w 2017 r. zaledwie 12,4% senio-
rów wskazało opiekę nad wnukami 

jako to, co najbardziej lubią robić.  
Znacznie wyżej cenią sobie  moż-
liwość lektury czy realizację wła-
snych zainteresowań, na które 
rzadko kiedy zwracamy uwagę. 
Z drugiej strony, w przestrzeni 
medialnej osoby starsze są czę-
sto prezentowane w sposób ne-
gatywny – jako schorowane , nie-
samodzielne i wymagające stałej 
opieki. Prowadzi to często do za-
chowań protekcjonalnych, któ-
re pomimo szczerych intencji 

mogą jedynie pogorszyć samo-
poczucie seniorów, stawiając ich 
w świetle niezdolnych do funk-

cjonowania bez wsparcia innych. 
Ageizm nie tylko indywidualny  
Istnieje też ageizm instytucjonal-
ny, widoczny w polityce instytu-
cji, który może skutkować odmo-
wą zatrudnienia czy zastosowa-
nia niektórych procedur medycz-
nych. Może to być też przymus 
odejścia z zawodu  bez względu 
na kwalifikacje czy stan zdrowia. 
Starość tylko w wyobraźni 
Manifestacje uprzedzeń mogą 
być niebezpieczne,  ponieważ ne-

gatywne postrzeganie proce-
su starzenia źle wpływa na  
zdrowie osób w podeszłym 
wieku – może mieć bezpo-
średni wpływ na wystę-
powanie depresji czy po-
średnio powodować proble-
my z odpornością i sercem.  
Marcel Proust zauważył, że 
“starość jest jednym z tych 
realnych zjawisk, które jak 
najdłużej staramy się utrzy-
mać jako pojęcie abstrakcyj-
ne”. Prędzej czy później każ-
dy z nas zderzy się z realiami 
starości – warto zadbać o to, 

by zderzenie nie było dla nas 
okrutne i bolesne.

Natalia Kulpińska, kl. 2a

W poprzednim numerze Nowego Szlifu wkradł się błąd 
w artykule pt.: „Czerwony glob już nie taki obcy”. Niepraw-
dą jest, jakoby poprzednicy łazika „Perseverance”, które-

go misja jest obliczona na dwa lata, działały krócej niż się 
spodziewano. Działały nawet dłużej. Za błąd przepraszam.  
Maja Majewska

„CUDZE 
CHWALICIE,
SWEGO NIE 
ZNACIE”

WNUSIU,
NIE TERAZ

SPROSTOWANIE

NOWE 
TECHNOLOGIE

 W plebiscycie redakcji 
ITHardware sprzęt polskiej 
marki wygrał w kategorii 
„obudowa dla gracza” i „kla-
wiatura w klasie ekonomicz-
nej”, sama marka otrzymała 
wyróżnienie w kategorii 
„najlepsza polska marka 
gamingowa”.

Zaledwie

12,4% 
seniorów wskazało opiekę 

nad wnukami jako to, 
co najbardziej lubią robić. 

Znacznie wyżej cenią sobie
możliwość lektury czy realizację 

własnych zainteresowań.

W różnych społeczeństwach obserwujemy  przejawy dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, 
narodowość, pochodzenie  czy orientację seksualną. By przeciwdziałać niesprawiedliwemu 
traktowaniu, staramy się wyzbyć stereotypów, które bywają  głęboko zakorzenione w naszej 
świadomości. Czy  zdajemy sobie sprawę, że przez większość życia nieświadomie przyczyniamy się do 
zjawiska ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek?
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Zeszłoroczne wieści o maturze w pan-
demii zdołały zatrząść Polską. Mimo 
niezmiernej dawki ówczesnego stre-
su, dziś dumni absolwenci mogą śmia-
ło oznajmić, iż dokonali niemożliwego. 
A teraz mamy...  powtórkę z rozrywki. 
O to, jak będzie wyglądał egzamin doj-
rzałości w tym roku, zapytaliśmy dy-
rekcję XIII LO we Wrocławiu. 

– Z ostatnich informacji wyni-
ka, że matury odbędą się w maju 
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Zdrowia dotyczącymi warunków 
sanitarnych w okresie pandemii – 
mówi wicedyrektor Piotr Pitura. – 
Będzie to niewątpliwie kolejne wy-
zwanie dla szkół średnich, a co do-
piero samych maturzystów, którzy 
swój ostatni rok przed wstąpieniem 
w dorosłość spędzili przed ekra-
nem komputera zamiast w szkolnej 
ławce. 

Z komisją nie pogadasz 
Nowy Szlif postanowił spraw-

dzić, jakie są odczucia abiturientów 
naszej szkoły z klasy 3a w związku 
z trzecią falą wirusa.

Iga Piłko liczy, że Ministerstwo 
weźmie pod uwagę sytuację, w któ-
rej znaleźli się tegoroczni maturzy-
ści.  – Mam nadzieję, iż arkusz będzie 
nieco łatwiejszy. Mieliśmy strajk 
nauczycieli na początku i kwaran-
tannę na końcu naszego pobytu 
w licealnych murach – mówi. Z ko-
lei Natalia Sosińska uważa, że te-
goroczny egzamin nie będzie róż-
nił się od poprzednich. – Po prostu 
odjęto nam kilka zagadnień i tyle – 
dodaje. Są i tacy, którzy ubolewają 

nad brakiem części ustnej. – To 
zawsze dodatkowa forma spraw-
dzenia się. Na dodatek żywioło-
wa, bo oko w oko z komisją – ar-
gumentuje Patryk Kidoń.

Pracują więcej 
Natomiast czy trzecioklasiści 

czują się zmotywowani? Pan-
demia może różnie wpływać na 
mobilizację na ostatniej prostej.  
– Osobiście czuję większą mo-
tywację. Nie mam bezpośred-
niego kontaktu z nauczycielami, 

dlatego muszę dać z siebie dużo 
więcej. Nikt poza mną nie wleje mi 
wiedzy do głowy – przyznaje Ka-
rolina Mazik.  Wtórują jej Iga Pił-
ko i Hubert Garncarczyk. – Wcze-
śniej dojazdy zajmowały mi kilka 
godzin dziennie. Teraz zyskałam 
więcej czasu, przez co mogę uczyć 
się na spokojnie – wyjaśnia Iga. 
– Przygotowania do egzaminów 
pochłaniają mnie na tyle, że zda-
rza mi się zapomnieć o otaczają-
cej nas pandemicznej rzeczywi-
stości – przyznaje z kolei Hubert.

Nie będą się użalać 

Lockdown przekreślił także 
szanse na ostatnie podejście do 
napisania próbnej matury stacjo-
narnie. Część uczniów żałuje, część 
uważa, że nie ma to znaczenia, bo 
dzięki dobrej organizacji w szko-
le udało się zweryfikować wiedzę 
na długo przed upublicznieniem 
arkuszy przez  Centralną Komisję 
Egzaminacyjną.

Mimo, iż sytuacja jest trudna, 
maturzyści „Trzynastki” wierzą, że 

tak naprawdę najwięcej zależy od 
nich samych. – Liczyłem chociaż na 
możliwość spędzenia dwóch ostat-
nich miesięcy w szkole. Nie udało 
się, lecz nie ma co szukać wymó-
wek i użalać się nad sobą. W koń-
cu kolejne roczniki może spotkać 
to samo, czego im nie życzę – mówi 
Patryk Kidoń. My zaś wszystkim 
abiturientom życzymy wytrwało-
ści w ostatnim miesiącu nauki.

Patrycja Jakubowska kl. 2a
pjj0540@gmail.com

Książki towarzyszą nam nie-
mal  od zawsze, tyle że  te-
raz mamy je nie tylko na pół-
kach, ale także w telefonach 
i innych urządzeniach mobil-
nych. Przerwa świąteczna 

i kolejny lockdown to być 
może dobra okazja, by spraw-
dzić, co w słychać w litera-
turze, szczególniej tej uko-
chanej przez młodych, czyli 
fantasy. 

Zaczniemy od Wietrznych Ka-
tedr – główny bohater  Richard ni-
gdy nie zagrzał nigdzie miejsca. 
Wszystko zmienia się, gdy pewna 
kobieta proponuje, że oswobodzi 
go z życiowych problemów, jeże-
li ten przyniesienie jej ... klepsydry.  

- Dla chcącego nic trudnego -  tak 
powtarzał sobie na początku Ri-
chard, jednak z czasem zaczy-
na wątpić, czy to na pozór proste 
zadanie, nie jest ponad jego siły. 
W towarzystwie wielkiego ma-
stifa Fidela oraz małego kundla 
Radara wyrusza w podróż, która 
okaże się drogą do samego siebie.  

Nadchodzi wojna orków

Kolejnym tytułem wartym pole-
cenia jest Summoner – głównymi 
postaciami są tu krasnoludy, elfy, 
orkowie i rzecz jasna my, ludzie. 
Powieść Tarana Mathara traktu-
je o wojnie i o tych, którzy mogą 
uratować świat przed jej skutka-
mi. Nadzieją na ocalenie  są młodzi 
zaklinacze, a głównym bohaterem 
zwykły chłopak z małej wioski. Czy 
im się powiedzie? Przekonajcie się 
sami. 

Życie zaczyna się od śmierci 

W książce pt.: „Magnus Chase i  
Bogowie Asgardu” już  na pierwszej 
stronie dowiadujemy się, że głów-
ny bohater umrze, jednak jak to 
mówi  autor Rick Riordan „Czasami 

jedynym sposobem na rozpoczęcie 
nowego życia jest… śmierć.” Głów-
ny bohater Magnus żyje samotnie 
na ulicach Bostonu. Pewnego dnia 
zostaje rzucony do zupełnie nie-
znanego mu świata – nordyckich 
bogów. Szybkie zwroty akcji i spora 
dawka humoru powinna zadowolić 
także wybrednych czytelników. 

Zło kryje się wszędzie 

Na koniec coś z życia śmiertel-
nych dzieci nieśmiertelnych bóstw. 
Mowa o powieści Percy Jackson. 
Główny bohater Percy, syn mi-
tycznego Posejdona  nie ma  łatwo.  
ADHD i dysleksja dawały o sobie 
znać w szkołach, które  ciągle zmie-
niał i nigdzie nie mógł nawiązać 
bliższych relacji. Gdy go poznajemy, 
właśnie zaczyna mu się układać, 
pierwszy raz w życiu ma prawdzi-
wego przyjaciela i czuje, że świat nie 
jest taki zły. Niestety na horyzoncie 
pojawia się ktoś, kto postanawia 
zniszczyć wszystko, co chłopakowi 
udało się zdobyć. Czy sobie poradzi? 

Barbara Bogacz 
kl. 1a
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O TYCH, CO OBERWALI 
RYKOSZETEM…

LEKTURY 
NIE TYLKO 
OBOWIĄZKOWE 

Iga Piłko Karolina Mazik
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YouTube powstał w 2005 roku i od tam-
tego momentu podbił cały Internet. Mi-
liony ludzi na całym świecie oglądają 
go w wolnym czasie. Znaleźć można na 
nim treści przeznaczone zarówno dla 
małych dzieci, jak i dla osób interesu-
jących się kuchnią, muzyką, majster-
kowaniem, kinematografią, gramatyką 
i jeszcze wieloma innymi tematykami.

Miejsce 7 – Sugarlady

Typ kanału: cukierniczy.

Jeśli tak samo jak ja kocha-
cie piec słodkości, to koniecznie 
sprawdźcie kanał Agaty. Jest fina-
listką programu „Bake off. Ale cia-
cho” i dzieli się ze swoimi widzami 
przepisami na wypieki z różnych 
zakątków świata. 

Miejsce 6 – Brody 
z kosmosu

Typ kanału: recenzyjny.
Jest piątkowy wieczór, a ty nie 

wiesz co obejrzeć. W takiej sytu-
acji najlepiej spojrzeć na recenzję 
filmów/seriali. Jedne z lepszych 
tworzy Julian Jeliński – prowa-
dzący kanału Brody z kosmosu. 
Są one humorystyczne i myślę, że 
wśród nich znajdą się takie filmiki, 
które podpasują dorosłym, ale też 
młodzieży. 

Miejsce 5 – Astrofaza

Typ kanału: naukowo-
astronomiczny.

Tym razem coś dla osób intere-
sujących się nauką i astronomią. 
Kanał prowadzi Piotr Kosek. Na 
swoim koncie dodaje filmiki zwią-
zane m. in. z astrofizyką, astro-
biologią czy technologią używaną 
w przestrzeni kosmicznej.

Miejsce 4 – Mówiąc Inaczej

Typ kanału: polonistyczny.
Przejdźmy do trochę innej te-

matyki, czyli do lingwistyki, a do-
kładniej do języka polskiego. Ka-
nał stworzyła absolwentka polo-
nistyki. Z jej filmików możemy się 
dowiedzieć jak wzbogacić swoje 
słownictwo, jakie błędy popełnia-
my na co dzień, czy wyjaśnienia 
slangu używanego przez młodzież. 

Miejsce 3 – Jacek 
Tomkowicz

Typ kanału: muzyczny, 
o ciekawostkach.

Tego Pana po głosie możecie 
kojarzyć ze stacji Radia Zet, gdzie 
prowadzi swój program „Lepsza 
połowa dnia”. Jednak na jego kana-
le możemy obejrzeć wiele humo-
rystycznych filmików o tematyce 
muzycznej i nie tylko. Posiada dwie 
najbardziej znane serie: „Gdzieś to 
już słyszałem” i „Piosenki, które 
ryją banię”. Na pewno nie pożałuje-
cie tego, że obejrzeliście coś na jego 
kanale. 

Miejsce 2 – Mama 
i stetoskop

Typ kanału: medyczny.
Na jej kanale można dowiedzieć 

się jak wygląda życie lekarza, co 

jest prawdą, a co mitem odnośnie 
naszego zdrowia, jak przebiega 
ciąża i czym jest połóg, oraz wiele 
więcej. Jest to zdecydowanie jeden 
z moich ulubionych kanałów, po-
nieważ można dowiedzieć się wie-
lu ciekawych rzeczy przedstawio-
nych w bardzo przyjemny sposób. 

Miejsce 1 – Adrianna 
Grotkowska Make-Up 

Typ kanału: kosmetyczny.
Tym razem coś dla płci pięknej. 

Nieważne, ile macie lat, wystarczy, 
że lubicie się malować. Adrianna 
dodaje swoje filmiki dość regu-
larnie. Można tam zobaczyć testy 
różnych marek, informacje o pro-
mocjach w drogeriach, czy makija-
żowe wyzwania. 

Natalia Ługowska, kl. 2i

Od 20 marca w całej Polsce obowią-
zują nowe ograniczenia. Ponownie za-
mknięte zostały między innymi siłow-
nie i baseny. Jest to kolejny moment, 
kiedy my, obywatele, zostaliśmy po-
zostawieni sami sobie w sprawach 
zdrowia fizycznego. Tylko jak o nie 
zadbać w domowych warunkach i bez  
doświadczenia?

Najważniejsze jest to, żeby pa-
miętać o łączeniu ćwiczeń z od-
powiednią dietą i odżywianiem. – 
Zdrową dietę można podzielić na 
trzy różne etapy, redukcję, budowę 

i utrzymanie masy ciała. Waż-
ne jest, aby zachować równowagę 
między nimi – mówi Marcin, uczeń 
8. Technikum we Wrocławiu, któ-
ry tematem zdrowia fizycznego 
i poprawnego odżywiania inte-
resuje się już ponad sześć lat. – 
Oprócz tego zwracajmy uwagę na 
nasze zapotrzebowanie kaloryczne 
i makroskładników – dodaje.

Zaczyna się wiosna, na dworze 
robi się coraz cieplej, więc biega-
nie lub wycieczki rowerowe mogą 
być świetną okazją, by trochę się 
poruszać i zadbać o tę odrobinę 

ruchu dla zdrowia. Nie trzeba jed-
nak od razu wskakiwać na rower 
lub w strój do biegania, wystarczy 
nawet krótki spacer po osiedlu lub 
parku. W czasie 30-minutowego 
marszu  jesteśmy wstanie spa-
lić 100–200 kcal (zależy od naszej 
masy). Jednak to nie są wszystkie 
możliwe aktywności, które zosta-
ły, dalej można odwiedzać boiska 
i orliki.

OCZYWIŚCIE MOŻEMY 
TRENOWAĆ W DOMU, JEST 
WIELE ĆWICZEŃ, DO KTÓ-
RYCH NIE POTRZEBA SPE-
CJALNEGO SPRZĘTU ANI 
TRENERA PERSONALNEGO. 
JEDNAK, JEŚLI JUŻ CELUJESZ 
AMBITNIEJ, NIE MUSISZ OD 
RAZU WYDAWAĆ FORTUNY 
NA SPECJALNĄ SIŁOWNIĘ.

– Siłownią może być pierwszy 
lepszy pokój lub garaż, a potrzeb-
ne sztangi i ciężary mogą koszto-
wać nie więcej niż 200 złotych. Na-
tomiast w internecie znajduje się 
wiele poradników i filmików jak ro-
bić dane ćwiczenia na różne partie 
mięśni. Czasy kiedy trener perso-
nalny był niezbędny minęły, a każ-
dy z nas może dbać o swoją sylwet-
kę osobiście i bez wielkich wydat-
ków – stwierdził Marcin.

Dlatego nie powinniśmy się pod-
dawać lockdownowemu lenistwu 
i pamiętać, że zdrowie fizyczne 
i psychiczne są ze sobą powiązane, 
bo jak wiadomo, w zdrowym cie-
le zdrowy duch, a w dzisiejszych, 
ciężkich czasach, dobre samopo-
czucie jest bardzo cenne.

Jakub Lis, kl. 2i

KANAŁY 
NA YOUTUBIE, 
KTÓRE WARTO 
OBEJRZEĆ
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