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W czerwcowym numerze „Dwukropka” przeczytacie o modzie; to słowo kojarzy się przede wszystkim 

z ubiorem,  ale nie w naszej  gazetce. Przeczytacie bowiem,  co  jest modne w matematyce,  aptece, 

motoryzacji, chemii etc.

Jak pandemia wpłynęła na sprzedaż leków i suplementów?

Co jest modne na rynku wydawniczym?

Dlaczego modnie jest się porządnie wypocić…

Dla pasjonatów motoryzacji – najszybsze samochody świata!

Wchodzimy  powoli  na  światowy  rynek wydawniczy, więc  pojawił  się  pierwszy artykuł  w  języku 

angielskim.

Można też znaleźć artykuł o chirurżce, architektce i prezydentce, czyli o feminatywach w języku. 

Szybolety. Co to jest, do licha?

To tylko część naszego numeru; zapraszamy do uważnej lektury całości.

Dziękujemy autorom tekstów za artykuły; dziękujemy zarówno nauczycielom jak i uczniom, bowiem 

wszyscy tworzymy „Dwukropka”.

Autorką czerwcowej okładki jest Hanna Sajecka – dziękujemy!

Nieustająco zapraszamy do współpracy. Wrześniowy numer poświęcimy naszym i nie tylko naszym 

pasjom.

Zespół redakcyjny
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Chirurżka i architektka – czy feminatywy to tylko moda?

Ewa Kmiecik

Zacznijmy od słowa. Co to są feminatywy? 

Feminatywy  to  „żeńskie  warianty  nazw  wykonawców  czynności  oraz  osobowych  nazw 

charakterystycznych”  (definicja  profesora Marka  Łazińskiego,  autora  książki  „O  panach  i  paniach. 

Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa (Warszawa, 2006). Czyli na przykład: 

naukowczyni, chirurżka, architektka.

W  naszym  społeczeństwie  wciąż  jest  duży  opór  przed  używaniem  żeńskich  form;  wydają  się 

niepoważne, umniejszające, czasem słyszymy, że  to słowo  jest dziwne, że  trudno się  je wymawia. 

Wittgenstein powiedział: „Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata.” To słynny cytat 

pokazujący, jak niewiarygodnie wielka jest rola słowa w postrzeganiu tego, co nas otacza. Jeżeli coś 

nie ma nazwy, w naszym umyśle po prostu nie  istnieje. Jeżeli nie będziemy używać feminatywów, 

w dalszym ciągu będziemy kojarzyć pracę  „dla kobiet” z nauczycielką, krawcową, kelnerką, ale  już 

rzadziej z programistką, chirurżką czy prezeską.

Dr Jacek Wasilkowski w wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej”  (13  listopada 2021 r.) mówi: 

„Bez problemu mówimy sprzątaczka czy kucharka. To czemu nie prezydentka?”

Jeśli  jednym  z  wyznaczników  statusu  danego  zawodu  jest  poziom  wynagrodzenia  czy  dostępna 

władza, to takie zestawienie nie jest dziwne. Gdy spadały wynagrodzenia w jakimś zawodzie, zawód 

ten się feminizował.

(…)  gdy  kucharka  staje  się  szefową w  jakiejś  kuchni,  to  przestaje  być  kucharką,  a  staje 

się mistrzem kuchni. Nauczycielka natomiast jest nauczycielką w szkole podstawowej. Ale 

gdy trafia na uczelnię, staje się nauczycielem akademickim. Mamy wówczas poczucie, że 

wraz z męską nazwą wzrasta status osoby, którą tak nazywamy. Dlatego mam wrażenie, 

że nie mamy oporu przed feminatywami, tylko przed utratą statusu, który idzie wraz z ich 

używaniem.”

Status społeczny, docenienie kogoś wiąże się niejako automatycznie z używaniem wobec niego formy 

męskiej. Używanie feminatywów staje się więc nie tylko modą, która – jak wiadomo – zmienną jest, 

ale jednym z narzędzi pomagających w równym patrzeniu na mężczyzn i kobiety. Wszystko zaczyna 

się  od  języka,  na  początku  było  słowo  i  to  ono  kreuje  świat.  Słowo  używane  po  pewnym  czasie 

przestaje dziwić, śmieszyć, wymawia się go bez trudności.
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Co  sądzicie  o  używaniu  feminatywów? Takie  pytanie  zadajemy w  „Dwukropku”  naszym  gościom. 

Będziemy wdzięczni,  jeżeli również ktoś z naszych Czytelników podzieli się swoim zdaniem na ten 

temat.

Korzystałam z  wywiadu Agnieszki Urazińskiej z dr. Jackiem Wasilkowskim, „Czułość i wolność”, „Gazeta Wyborcza”, 13.11 

2021.

Długie jasne włosy wyprostowane na prostownicy

Rozmowa na temat mody z Panią Natalią de Barbaro, psycholożką, poetką i felietonistką

Czy moda jest dobra? Jak Pani postrzega bycie modnym?

Z mojej perspektywy moda jest dobra wtedy, kiedy staje się okazją do wyrażania siebie: projektanci 

dają nam jakby „zabawki” do zabawy w wyrażanie siebie za pomocą ubrań. Osobiście bardzo lubię tę 

zabawę, ale nie obchodzi mnie bycie „modnym” w sensie bycia zgodną z trendami.

Czy ubieranie dziewczynek od początku ich życia bardzo 

„dziewczęco”, a chłopców „męsko” jest dobre? Czy nie ma 

to w ogóle znaczenia?

Podział na różowy dla dziewczynek, a niebieski dla chłopców 

wydaje mi się absurdalny - zresztą kiedyś było odwrotnie. 

Czy moda zwłaszcza dla młodych ludzi może być 

niebezpieczna?

Myślę, że tylko wtedy, jeśli staną się jej zakładnikami - „muszę to mieć”. Niebezpieczny kawałek w modzie 

to ten, że ktoś nam mówi „tego lata zielony” albo „w tym sezonie tylko spódnice rozkloszowane” - 

gdybyśmy mieli tego ślepo słuchać, to sami siebie byśmy tym wewnętrznie osłabiali. 

Czy pandemia spowodowała powstanie jakiejś mody?

Chyba najbardziej wśród osób pracujących w firmach  - moda  na marynarkę  na  górze,  a  dresy  na 

dole:) I jeszcze parę fajnych trendów - ludzie uczyli się na przykład gotować, piec chleb. U niektórych 

zapanowała moda na rozmawianie ze sobą nawzajem!



5

W podcaście „5 odkryć z czasów pandemii” mówiła Pani, że pandemia pokazała, ilu rzeczy właściwie 

w ogóle nie potrzebujemy. Czy sądzi Pani, że wiele rzeczy robimy właśnie z powodu mody? 

To jest pytanie, które warto sobie zadać indywidualnie - czy moda ma na mnie większy wpływ niż bym 

chciała? Dla mnie podejrzane bywa to,  jak podobni bywają do siebie  ludzie - kobiety, dziewczyny, 

chłopaki, faceci. No, bo jak wchodzę na jakieś spotkanie i tam siedzi 80% kobiet z długimi, jasnymi 

włosami wyprostowanymi na prostownicy i identycznym makijażem, to powstaje we mnie pytanie - 

czy to możliwe, żeby każda z nich wybrała taką samą fryzurę jako formę ekspresji swojego „ja”? 

W naszym numerze poruszamy kwestię używania feminatywów. Jaki ma Pani do nich stosunek? 

Czy to moda, czy zjawisko o wiele głębsze?

To trend spowodowany potrzebą równości między kobietami a mężczyznami. Bardzo popieram.

Bardzo dziękujemy za poświęcenie nam czasu!

W tym roku Gilded Glamour! Czym jest The Met?

Anna Tadla - Bryndza

Pośród ważnych wydarzeń w kalendarzu wielbiciela mody nie może zabraknąć gali związanej z jednym 

z największych muzeów sztuki na świecie, The Metropolitan Museum of Art  (w skrócie: The Met). 

W murach nowojorskiego giganta mieści się Instytut Kostiumów, który jest oficjalnym organizatorem 

Met  Gali  -  dorocznego  balu  otwierającego  wystawę  czasową,  poświęconą  określonej  tematyce, 

domowi mody lub projektantowi. Tytuł wystawy wyznacza temat, 

którego interpretację kostiumową mają podjąć goście zaproszeni na 

bal.  Haute  couture  staje  się  prawdziwym  dziełem  sztuki,  kiedy 

projektanci z całego świata przyjmują to wyzwanie. 

Warto wymienić niektóre z tematów przewodnich zaproponowanych 

przez  kuratorów  Met  Gali  w  ostatnich  dwudziestu  latach,  żeby 

wyobrazić sobie, do  jak awangardowych koncepcji mogą skłaniać 

one kreatorów mody:

• Superbohaterowie: Moda i Fantazja (2008); 

• Punk: Od Chaosu do Couture (2013); 
Claire Danes 2016
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• Manus x Machina: Moda w Dobie Technologii (2016); 

• Ciała Niebiańskie: Moda i Wyobraźnia Katolicka (2018); 

• Kamp (2019). 

Rozpiętość hermeneutycznej zabawy twórców jest ogromna: od buntowniczej ucieczki od narzuconych 

koncepcji, poprzez  ironię, wyolbrzymienie, po drobiazgową dosłowność w przedstawieniu zadanej 

treści. Dziennikarze i fotoreporterzy gazet i stron internetowych prześcigają się w tworzeniu rankingów 

najlepszych i najgorszych kreacji. Obrazy najciekawszych projektów pozostają w kulturze popularnej 

na wiele  tygodni. Niektóre z nich są  tak piękne, że uważane są za prawdziwe arcydzieła,  inne tak 

groteskowe, że wyszydzają je niezliczone memy i karykatury.

Powyżej kreacje z tegorocznej Gali, której motywem przewodnim był Gilded Glamour. Temat nawiązuje 

do tzw. pozłacanego wieku - tak nazwany został okres dynamicznego wzrostu gospodarczego Stanów 

Zjednoczonych  w  dziewiętnastym  wieku.  Napływ  imigrantów  z  Europy,  szybka  industrializacja, 

niebywały  przepych  nowojorskich  elit  i  przepaść  ekonomiczna,  która  dzieliła  je  od  przeciętnych 

obywateli - to niektóre z tropów, które mogą pomóc odczytać zamysły autorów projektów. 

Elon Musk (z mamą) 2022 Carey Mulligan 2022
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Vintage - trash or treasure?

Maria Kulik – Kamysz, Aleksandra Jarecka

To quote Vogue: „While adopting a greener mindset, consumers have fallen for the romance of archival 

looks.”

Vintage has recently become a popular phenomena not only in the world of fashion but also it has 

become popular to buy vintage accessories or furniture. Even world wide famous luxurious brands 

like Prada, Gucci or Chanel have decided to resell goods from their past.

The internet has also been flooded with new applications where you can buy and sell vintage clothes. 

Even  big  selling  platforms  have  opened  a  section  called  “Vintage”  and  it  immensely  gained  on 

popularity.

So why do we love vintage?

Many people may claim that it’s because you can’t really find two vintage things the same so the desire 

to become original and unique can be easily achieved. The quality of vintage clothes and objects are 

undoubtedly of much higher standard. What is more, being vintage is obviously eco-friendly, as we 

reuse clothes from the past. 

There is also this magical mystery behind vintage clothes. We don’t know who the previous owner 

was, maybe it was a famous person. We can only image the mystical history behind vintage objects. 

Shopping for vintage is like hunting, you come to the vintage shop, notice a beautiful pattern, delicate 

fabric, original cut and then you know, you have found a treasure! 

Not only vintage shops are full of treasures but also visiting your grandmas wardrobe or an attic can 

become an unforgettable adventure. Rummaging around old dusted objects you can come across 

some forgotten, abandoned and lonely treasures. Take them home wash, repair if needed and proudly 

rewear and relove. 

Vintage is like a box of chocolate, you never know what you get!

Resources: https://www.vogue.co.uk/fashion/article/vintage-trends-2022
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Makijaż - trendy na lato

Pani Agnieszki Lasoń wysłuchała Maria Stoińska

Wracamy do pomysłów z roku 2000, zaskakujemy kolorystyką oraz podkreślamy naturalność. Ciężkie 

podkłady i korektory odkładamy. Liczy się przede wszystkim lekkość i wybrana przez nas barwa cienia 

do powiek czy eyelinera.

Odcienie różu to najważniejszy kolor tego sezonu, ten kolor zawsze dobrze wygląda .Bedzie królował 

na ustach, powiekach  i  policzkach. Można używać  różnych odcieni  lub  zrobić monochromatyczny 

look. 

Modna jest rozświetlona promienista cera, która daje efekt glow. Używamy rozświetlaczy, pudrów 

mineralnych  rozświetlających  na  czubek  nosa,  kości  policzkowe,  czoło  i  brodę,    „Nosimy”  piękne, 

gęste zarysowane naturalne brwi uniesione lekko do góry. 

Modne są mocne, głębokie kolory na całych powiekach lub 

jako kolorowa kreska.

Jeżeli  nie masz  żadnego pomysłu, wystarczy  biała  kreska 

na  górnej  powiece  jako  forma  szybkiego  makijażu.  Usta 

stylizowane  są  na  lata  80.;  ciemna  konturówka,  środek 

jaśniejszy.  

Obecnie w gabinetach kosmetycznych, kosmetologicznych najczęstszym zabiegiem, jakim wykonują 

młode osoby, są peelingi chemiczne (na bazie kwasów owocowych), regulują one pracę gruczołów 

łojowych,  leczą  stany  zapalne  oraz  zapobiegają  powstawaniu  nowych,  redukują  przebarwienia 

pozapalne, redukują trądzik grudkowo-krostkowy.

Kosmetykiem,  który  najczęściej  odradzam w  swoim  gabinecie,  jest  tonik  na  bazie  alkoholu,  który 

mocno  przesusza warstwę  rogową  naskórka  i  powoduje  później  zaczerwienienie  i  świąd  .Drugim 

takim  kosmetykiem  są  mocne  podkłady  kryjące  używane  na  co  dzień  zwłaszcza  przy  skórach 

problematycznych,  ponieważ  zatykają  ujścia  gruczołów  łojowych  i  powodują  nasilanie  stanów 

zapalnych na skórze oraz nasilenie trądziku.

Dzisiaj coraz więcej młodych osób korzysta już od wczesnego wieku z usług kosmetycznych. To nie 
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jest kwestia mody, tylko dbanie o swój wygląd. W dobie social mediów młodzi ludzie mają zupełnie 

inną świadomość i wiekszą potrzebę samoakceptacji.

U mnie w gabinecie 20% klientów to młodzi mężczyźni. Panowie najczęściej korzystają z zabiegów 

na bazie peelingów chemicznych, oczyszczania twarzy. Robią również manicure i pedicure. Bardzo się 

cieszymy z tego powodu, że młode pokolenie mężczyzn dba o siebie i chodzenie do kosmetyczki nie 

jest powodem do wstydu.

Jeżeli chodzi o makijaże takie, które kiedyś królowały, to teraz odeszły one już do lamusa. W latach 

90-tych używalo sie sie mocnych podkładów, mocno przerysowanych brwi, przesadzonego makijażu 

oczu i przerysowanych ust. .Dzisiaj makijaże są lekkie, nawet jeżeli króluje jakiś mocniejszy akcent, to 

jest on pojedynczy. Kosmetyki kolorowe dobieramy dzisiaj do swojej cery oraz używamy ich z umiarem. 

Makijaż ma podkreślać urodę. Kiedyś makijaż był przerysowany i do tego się już nie wraca!!

W tym sezonie modna jest witamina D3

Na rozmowę z Panią mgr Elżbietą Złomańczuk, kierowniczką apteki „Rumianek”, zaprasza 

Michał Złomańczuk

Czy moda rządzi także w aptekach?

W pewnym sensie  tak. Mają na  to wpływ pory  roku;  jesienią  i wczesną wiosną bardzo dużo  ludzi 

prosi o witaminę D3 i C. Latem wzrasta liczba kupowanych preparatów z filtrem. Można obserwować 

sezonowość zakupów w aptece.

Jaki jest najpopularniejszy lek nie na receptę?

Zdecydowanie witamina C i D 3. Bardzo często kupowany jest także paracetamol, ibuprofen, czyli leki 

przeciwbólowe i przeciwzapalne. Popularna jest także aspiryna i polopiryna.

Jak pandemia wpłynęła na sprzedaż leków i suplementów diety? 

Na początku pandemii  ludzie  robili bardzo duże zakupy; bali  się,  że zabraknie produktów. Były  to 

przede wszystkim leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwwirusowe. Ludzie robili ogromne 

zapasy.

Jakie suplementy diety kupują najczęściej młodzi klienci? A jakie starsi?

Młodzi ludzie rzadko kupują suplementy; zdarza się to szczególnie przed sesją egzaminacyjną; proszą 

o  leki poprawiające pamięć  i koncentrację. Starsi  (czyli 25+) częściej kupują  leki dla swoich dzieci, 
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syropy  przeciwgorączkowe,  czopki,  przeciwbólowe,  przeciwkaszlowe,  stymulujące  odporność. 

Natomiast  osoby w wieku  emerytalnym,  o,  tu  już  kupują  bardzo  dużo;  preparaty  na  nadkwasotę, 

zgagę, przeciwbólowe, poprawiające pamięć i koncentrację.

Czy zażywanie suplementów diety jest bezpieczne?

Ciężko  powiedzieć;  suplementy  nie  mają  żadnych  badań  klinicznych,  suplement  jest  preparatem, 

którego  się nie  testuje, nie wiadomo,  co wchodzi w  jego  skład;  suplement można wyprodukować 

np. w stodole. To, co producent deklaruje na opakowaniu, nie jest kontrolowane. Suplementy mogą 

zawierać związki, których nie można łączyć z  lekami, mogą upośledzać wchłanianie bądź działanie 

leków. Przyjmowanie suplementów może skończyć się źle w przypadku chorób wieńcowych, nerek 

czy wątroby.

Czy Polacy kupują za dużo leków?

Starsi  ludzie  kupują  bardzo  dużo  leków  przeciwbólowych  i  przeciwzapalnych;  mam wrażenie,  że 

nadużywają tego typu produktów.

Jeśli nie suplementy, to co można stosować np. w przypadku bezsenności czy stresu?

Najlepszy  jest ruch, aktywność fizyczna. Jeżeli  jednak chcemy coś zażyć, należy sięgać po  leki, nie 

suplementy. Lek ma potwierdzoną klinicznie skuteczność, jest przebadany; dostępne są takie właśnie 

leki  bez  recepty,  które można w miarę  bezpiecznie  stosować.  Leki  te  są  jednak przeznaczony dla 

dorosłych; w przypadku dzieci należy powstrzymać się przed podawaniem czegokolwiek na własną 

rękę.

A jeśli chodzi o język: woli Pani nazwę „farmaceuta” czy „aptekarz”? 

Farmaceuta – zdecydowanie! Po prostu lepiej brzmi.

A  teraz pytanie pozaapteczne: Jaki ma Pani stosunek do feminatywów? Jest Pani farmaceutką czy 

farmaceutą?

Wolę tradycyjne formy. Nie lubię feminatywów, nie podobają mi się.
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Co się nosi w matematyce?

Hanna Werońska

Matematyka jest obecnie jedną z najpopularniejszych dziedzin wiedzy i  stanowi podstawę dla fizyki, 

chemii, astronomii i wielu innych obszarów nauki.

Do  najmodniejszych  specjalności  na  kierunku:  matematyka  zaliczane  są:  matematyka  stosowana, 

matematyka aktuarialno - finansowa, matematyka i ekonomia, matematyka komputerowa. Szczególnie 

interesująca jest matematyka aktuarialno - finansowa.

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami losowymi, potrzebna jest znajomość rachunku 

prawdopodobieństwa. Firmy ubezpieczeniowe muszą oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi czy pożaru w danym miejscu. Banki muszą ocenić prawdopodobieństwo tego, że dłużnik 

przestanie spłacać kredyt. Gracz giełdowy powinien umieć prognozować przyszłe notowania spółki, 

w którą chce zainwestować. We wszystkich tych miejscach  i sytuacjach niezwykle cenny staje się 

absolwent specjalności aktuarialno-finansowej.

Absolwenci  studiów  matematycznych  przygotowani  są  do  pracy  między  innymi  w  instytucjach 

finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, szkolnictwie, czy też 

instytucjach naukowych. Mogą wykonywać obowiązki aktuariusza, analityka kredytowego, analityka 

baz danych, pracownika naukowo- dydaktycznego, czy doradcy ubezpieczeniowego.

Matematyka  wykorzystywana  jest  w  wielu  dziedzinach,  stwarza  możliwości  budowania  kariery, 

rozwijania  pasji  oraz  poszerzania  horyzontów.  Absolwenci  studiów  matematycznych  mogą  dość 

swobodnie  poruszać  się  po  rynku  pracy.  Nie  dziwi  więc  fakt,  że  matematyka  stała  się  modnym 

kierunkiem.

1, 97 do setki!

Rozmowę z panem Bartłomiejem Hnatiem przeprowadziła Elwira Borawska-Hnatio

Moda  na  szybkie  samochody  nigdy  nie  mija.  Dobro  luksusowe  z  elektrycznym  silnikiem,  dużą 

możliwością przyspieszenia i unikatowym wyglądem przyciąga wzrok. Zapraszam wszystkich fanów 

programowania  i  motoryzacji  na  rozmowę  z  Bartłomiejem  Hnatiem  -  prywatnie  moim  mężem. 

Zapinamy pasy, naciskamy gaz i czekamy aż … no dobrze, raczej ten wywiad nie wciśnie Was w fotel, 
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mimo to serdecznie zapraszam - Elwira Borawska-Hnatio

Czy można mówić o modach w programowaniu?

Jasne. Kiedyś komputery  robiły prymitywne operacje,  zajmowało  to dużo czasu, więc  trzeba było 

pisać  tak,  jak pozwalał  na  to  sprzęt. Teraz  kiedy pisze  się  aplikacje na  komórki  czy  laptopy,  które 

mają  potężne  procesory,  pojawia  się  dużo 

możliwości, można kłaść nacisk na  inne rzeczy 

niż  tylko  działanie  programu.  Można  kłaść 

nacisk na to, żeby program był pięknie napisany, 

strukturalnie  ułożony,  albo  związany  z  jakimś 

paradygmatem  postrzegania,  np.  obiektowym 

lub  funkcjonalnym;  dużo  jest  trendów 

programowania. Z modą ma to tyle wspólnego, 

że  gdy  np.  firma Google wypuszcza  jakiś  swój 

nowy superprodukt - program i ludzie zaczynają się interesować, jak on jest napisany, to nagle ten styl 

znajduje wielu zwolenników, którzy powielają go w swoim środowisku pracy.

Są też mody w metodologii. Jeżeli chodzi o te drobne szczegóły, jak ilości spacji czy konwencji pisania 

nazw, o których programiści mogą spierać się bez końca, to bardziej jestem zwolennikiem noszenia 

uniformów niż podążania za modą. Lepiej, jeżeli jest to arbitralnie narzucone. Mimo wszystko wybory 

w programowaniu muszą być czymś poparte, to nie jest uznaniowe jak w przypadku odzieży. Nie ma 

mody na to, żeby pisać najgorszy kod, który nie zawsze działa i nikt nie jest go w stanie przeczytać, 

bo on wtedy nie ma wartości. 

Jest też moda w sensie dosłownym: programista to gość w kraciastej koszuli. 

Co konkretnie programujesz?

To  zależy  od  projektu.  Obecnie  zajmuję  się  programowaniem  układów,  które  będą  jeździły 

w  samochodach  i  obsługiwały  różne  rzeczy, m.in.  czujniki  temperatury,  przyciski,  które  odsuwają 

szyby. To nie są komputery, tylko kostki, które będą gdzieś zaszyte, fachowo mówi się, że to są układy 

wbudowane.  Komponenty,  którymi  obecnie  się  zajmuję,  powstają  dla  chorwackiej  firmy  Rimac 

Automobili.  Jest  to  firma  zajmująca  się  produkcją  superszybkich  samochodów  elektrycznych  np. 

Rimac Nevera. 

Czym się różnią takie superszybkie samochody od takich, które zazwyczaj widzimy na drodze?

Na pewno różnią się ceną. Raczej też nie spakujemy tam trzyosobowej rodziny i nie doczepimy roweru. 
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Są to samochody, które mają nieprawdopodobnie mocne silniki. Właściwie większość samochodu to 

są silniki, baterie do tych silników  i układy napędowe. Silniki są oczywiście elektryczne; z  tego co 

wiem, Rimac to obecnie najszybszy samochód. 

Najszybszy czyli jaki? Jaka jest definicja najszybszego samochodu?

Najszybszy, szybkość, czyli droga przez czas  (ha, ha, ha). Rzeczywiście najprostsza definicja to  jest 

taka, że można rozwinąć największą prędkość, dla Rimac wynosi 412 km/h . Drugim bardzo ważnym 

parametrem jest oczywiście to, jak szybko samochód może się rozpędzić do 100 km/h. W przypadku 

Rimaca Nevera to 1,97s. Za takim wynikiem musi stać ogromna moc silnika - dokładnie 2 MW, tyle 

co dwa silniki do czołgów Abrams lub 10 silników do tradycyjnych samochodów. 

Takie dodatki jak czujniki parkowania nikogo już nie dziwią; jakie dodatkowe systemy mają 

samochody z najwyższej półki?

Od dłuższego czasu duży nacisk kładzie się na produkcję autonomicznych samochodów. Auta, które 

mają przejechać z punktu A do B właściwie bez ingerencji kierowcy, nie łamiąc przy tym przepisów 

prawa  drogowego  i  oczywiście  nikogo  nie 

zabijając  przy  okazji. Akurat  Rimac  nie wpisuje 

się  w  tę  modę,  ponieważ  robi  samochody 

sportowe  dla  pasjonatów  prowadzenia 

samochodów,  którzy  chcą  mieć  kontrolę  nad 

pojazdem. Natomiast  zdarzyło mi  się pracować 

nad  projektem  samochodów,  który  w  kilku 

szczególnych sytuacjach zastępuje kierowcę. Do 

tego są potrzebne: radary, lidary, kamery i skomplikowane czujniki, chociaż już w bardziej dostępnych 

samochodach  są  czujniki  trzymania  linii  czy  tempomaty,  czyli  urządzenia montowane  po  to,  żeby 

samochód jechał jak najszybciej, a jednocześnie trzymał dystans przed następnym samochodem. 

Czy istnieje obawa, że jedynymi zawodami w przyszłości będą te związane z IT, bo resztę wykonają 

za nas roboty, automaty etc. ?

Trochę przewrotnie mogę powiedzieć, że ja się boję, że roboty i automaty będą pisać oprogramowanie, 

bo już teraz zwraca się uwagę na automatyzację też w programowaniu. Na niektórych rzeczach już 

nie trzeba się znać, wystarczy przeklikać. 

Już teraz wiele zawodów może być zastąpione przez roboty i automaty, ale z oczywistych względów 

się tego nie robi. Co z tego, że dałoby się, skoro się to po prostu nie opłaca. 
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Jaki masz stosunek do feminatywów? 

 Większość komunikacji, jakie odbywam, są w języku angielskim, tam nie ma takiego problemu. Uważam, 

że kwestią elementarnego szacunku jest zwracać się do kogoś tak, jak sam mi się przedstawi, więc 

nie mam żadnego problemu nazywać kogoś psycholożką albo architektką, jeśli zainteresowana osoba 

sama tak się nazywa. Z drugiej strony w przypadku, gdy kogoś nie znam, stosuję „tradycyjne” formy, 

do których przyzwyczaiła mnie potoczna mowa i literatura - np. kolegom w pracy mogę powiedzieć, 

że w projekcie potrzebujemy inżyniera, choć wiadomo, że nie jest istotna w tym momencie jego/jej 

płeć.

von Grafen

Maciej Łopata

Grafen  wydaje  się  jednym  z  najbardziej  przyszłościowych  materiałów  o  szerokim  zastosowaniu 

w sferze nowych  technologii. Jego popularność  z  roku na  rok  rośnie, mimo  to nie  jest on  jeszcze 

używany na masową skalę.

Grafen zawdzięcza popularność swojej nietypowej budowie. Jest to bowiem warstwa pojedynczych 

atomów  węgla  ułożonych  w  sześciokątny  wzór,  przypomina 

z  wyglądu  plaster  miodu.  Grafen  jest  więc  alotropową  odmianą 

węgla.  Ta  niezwykła  struktura  sprawiła,  że  okazał  się  niezwykle 

dobrym przewodnikiem ciepła i elektryczności. Pod tym względem 

może konkurować z miedzią i krzemem. Warto też wspomnieć, że 

mimo cienkiej struktury jest najbardziej wytrzymałym (300 razy wytrzymalszy od stali) oraz najlżejszym 

znanym materiałem, zachowując przy tym wysoki poziom elastyczności.

Dzięki  tym właściwościom  grafen  znajduje wiele  zastosowań.  Już  dziś  uważa  się  go  za  następcę 

krzemu w sferze elektroniki. Można wykorzystać go do produkcji ogniw fotowoltaicznych, ekranów 

i  żarówek LED. Spekuluje  też  się o użyciu grafenu do produkcji  lżejszych  i bardziej wytrzymałych 

elementów konstrukcyjnych. Warto sobie teraz wyobrazić kilkukilometrowe wieżowce, albo niezwykle 

wytrzymałe samochody dzięki strukturze wykonanej z tego materiału.

Są oczywiście jakieś wady. Mimo tego, że grafen jest  już kilka lat na rynku,  jego cena waha się od 

50$ do 200$ za gram. Jednak naukowcom coraz  lepiej udaje się opracować wydajne  i efektywnie 

ekonomicznie sposoby wytwarzania grafenu. Sprawia to, że staje się on coraz bardziej powszechny.
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O czym marzy wydawca?

O modzie wydawniczej specjalnie dla naszego „Dwukropka” mówi Pani Katarzyna Krzyżan – 

Perek, sekretarz redakcji Wydawnictwa Literackiego.

To takie pierwsze, proste – a może nie? – pytanie: Jakiego typu książki są teraz w modzie? Co przynosi 

Wydawnictwu największe zyski?

Pytanie o czytelnicze mody jest bardzo ważne dla każdego wydawcy. To zadaniem wydawców jest 

bowiem kreowanie tych mód, czy też ich przeczucie/antycypowanie oraz podążanie za nimi, co jest 

równoznaczne  z wychodzeniem  naprzeciw  czytelniczym  oczekiwaniom.  Stworzenie  czytelniczego 

trendu, mody na autora, temat, gatunek literacki to niewątpliwy sukces wydawniczy i każdy wydawca 

o takim marzy. 

Ostatnie badania rynku czytelniczego pokazują, że jedną z najchętniej czytanych dziedzin literatury 

jest literatura faktu. Non fiction ostatnio niewątpliwie święci triumfy. Zawsze w modzie są też książki 

biograficzne i wspomnieniowe, Niezmiennie popularne wśród czytelników są też kryminały, zarówno 

tytuły obce/tłumaczone,  jak  i polskich autorów. Zawsze też warto stawiać na dobrą, wartościową 

literaturę i  współczesnych mistrzów pisarstwa. Ważnym trendem jest też powrót do klasyki w nowej 

odsłonie - np. w nowych tłumaczeniach, w nowej graficznej oprawie, współczesnym opracowaniu.

Czy Olga Tokarczuk jest modna? Ludzie kupują noblistkę czy po prostu bardzo dobrą pisarkę? Jak 

nagrody wpływają na sprzedaż książek?

Olga Tokarczuk, co wyraźne widać teraz, w miesiącu premiery Empuzjonu - jej pierwszej po otrzymaniu 

Literackiej  Nagrody  Nobla  2018  powieści,  jest  bardzo  popularna,  czytana,  kupowana,  słuchana, 

recenzowana  i    „dyskutowana”. Międzypokoleniowo. Można więc  stwierdzić,  że  jest modna. Oby 

więcej takich mód! Do grona jej czytelników należą ci, który są wierni jej twórczości od początku, od 

pierwszych powieści. Grupa ta jednak wyraźnie poszerzyła się po wyróżnieniu autorki Nagrodą Nobla 

– nie ulega wątpliwości - ludzie chcą poznać twórczość Noblistki. I bardzo dobrze, to też bardzo dobry 

trend. Literackie nagrody (nie tylko Nobel, ale  i Nagroda Bookera, czy np. uważana przez wielu za 

najważniejszą na polskim rynku wydawniczym Nagroda Literacka Nike) są dla czytelników pewnym 

drogowskazem w ich czytelniczych wyborach, Ludzie sięgają po wyróżnione książki chociażby po to, 

by samemu ocenić, czy owo wyróżnienie się należało. Tak, nagrody wpływają na sprzedaż książek. 

Warto je mieć. 
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A dla odmiany – co jest niemodne? Jakie książki sprzedają się najsłabiej? 

Niestety – nie te najgorsze, te najsłabiej napisane, nierzetelnie przygotowane, niezbyt mądre. Trudne 

i bolesne to prawo rynku, ale rzeczy mądre, trudne, piękne są często niszowe. Nie kupują ich masowo 

czytelnicy. Podobnie jest z poezją. Ale to nie znaczy, że nie warto takich publikacji wydawać. Warto. 

Ale nie dla wysokiej sprzedaży. I miejsca w pierwszej 10 TOP EMPIKU . 

Czy poezja jest modna? 

Częściowo odpowiedziałam już na to pytanie wcześniej. Obecnie niestety nie. Ale ma swoich wiernych 

czytelników. I poetów też jest wielu. Coraz młodszych. A to oznacza, że ludzi z wrażliwością poetycką 

jest sporo i że jest potrzebna. 

Często spotykamy się ze swobodnie rzucanym zdaniem: Ja nie czytam książek! Wydaje się, że 

mówiący wygłasza to zdanie z dumą. Czy czytanie podlega modzie? Czy teraz modne jest nieczytanie?

Moim zdaniem czytanie jest zawsze modne. Jako wydawca 

nie mogę inaczej myśleć. Moja praca, szukanie pomysłów 

na  nowe  książki,  nowe  tematy,  nowych  autorów  nie 

miałaby wtedy sensu. Ostatnie doświadczenie pandemii 

pokazało, że czytanie jest potrzebne, zamknięci w domach 

sięgaliśmy po książki papierowe, po e-booki. Teraz wróciły 

w wielu miastach targi książki, festiwale literackie - cieszą 

się ogromną popularnością . Nie, czytanie nie jest passe. 

Jaki jest sekret WL-u jeśli chodzi o przyciąganie świetnych autorów? Renoma, dobry „pijar”, moda? 

A może to głęboko strzeżona tajemnica?

O  to  należałoby  spytać  autorów  -  dlaczego wybierają  naszą  oficynę,  ufają  nam  i  chcą wydawać 

w  Wydawnictwie  Literackim?  To  jedno  z  najstarszych,  najbardziej  doświadczonych  wydawnictw 

w Polsce (zbliża się jubileusz siedemdziesięciolecia istnienia). Powiem więc krótko - profesjonalizm, 

stara (nie, nie boję się tego określenia, to ogromna wartość!) rzetelna szkoła edytorska, wydawnicza 

intuicja i kultura współpracy z autorem, wzajemny szacunek. 

Na stronie WL-u widnieje Pani jako „sekretarz” W naszym numerze poruszamy także kwestię 

feminatywów. Jaki ma Pani stosunek do ich używania? 

Sekretarz redakcji to „tradycyjna” wydawnicza profesja. Inna od stanowiska sekretarki. A sekretarzyca 

nie brzmi moim zdaniem ani ładnie ani przyjaźnie. 

Pozostałam  więc  w  nazwie  sekretarzem  redakcji,  w  połączeniu  z    moim  imieniem  wiadomo,  że 

funkcję tę pełni kobieta. Popieram użycie feminatywów, ale nic na siłę. Język rozwija się naturalnie, 
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towarzyszy naszej  refleksji o  świecie,  jest wyrazem naszej  świadomości. Feminatywy są naturalną 

częścią naszego świata. 

Nie popadajmy  jednak w przesadę. Na przykład człowiek  to  rzeczownik  rodzaju męskiego  (mowa 

oczywiście o rodzaju gramatycznym), a znaczeniowo obejmuje kobiety, mężczyzn, dzieci, społeczność 

LGBT+. Język musi być jak oddech, naturalny i prawdziwy. Pamiętajmy o tym. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za udzielenie nam wywiadu!

Miasto – moda – i my

O wywiad poprosiliśmy Pana Marka Grochowicza, doktoranta na Wydziale Geografii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmującego się tematyką przestrzeni miasta.

Miasto to…?

Definicja  klasyczna:  Miasto  to  skupisko  ludzi  zamieszkujących  konkretny  obszar,  z  określoną, 

historyczną centralną jego częścią, charakteryzujące się zagęszczoną zabudową, ludnością pracujących 

przede wszystkim w przemyśle i usługach

Miasto w rozumieniu współczesnym (post-modernistyczne) -> różnorodne etnicznie, wielokulturowe, 

otwarte, a z drugiej strony: z wielkimi nierównościami społecznymi i ekonomicznymi, skomercjalizowane, 

przestrzeń niezliczonych konfliktów społecznych, które są jednak siłą napędową zmian na świecie. 

Miasta jako centra nowych myśli, trendów, rozwoju. 

Czy moda dotyczy także miast?

W ostatnich latach można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że pojawiła się moda na miasta. Coraz 

bardziej  popularne  stały  się wyjazdy wypoczynkowe  niekoniecznie  nad morze/góry,  a właśnie  na 

“city breaki”,  gdzie  głównym punktem wyjazdu nie  jest  zwiedzanie muzeów,  a  spędzenie dłuższej 

chwili w mieście w taki sposób, żeby poczuć się jak lokalny mieszkaniec (korzystając z mieszkań np. 

airbnb, próbowanie lokalnych przysmaków czy korzystanie z wydarzeń kulturalnych). Moda na miasto 

przyspieszyła  także  dzięki  Instagramowi  i  zwiększającej  się  popularności  dzielenia  się  zdjęciami 

z modnych, zauważonych na instagramie miejsc, aby popisać się przed społecznością wirtualną. Dużo 

istotniejsze w tym przypadku jest wrzucenie zdjęcia z Luwru czy wieży Eiffla niż sam pobyt w danym 

miejscu. 
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Jakie niepokojące tendencje widać w kształtowaniu przestrzeni miasta?

W ostatnich  latach największym problemem rozwoju przestrzennego miast na świecie, a w Polsce 

w  szczególności,  jest  coraz  większa  komercjalizacja  i  prywatyzacja  terenów,  które  niegdyś  były 

dostępne dla wszystkich mieszkańców miast. Z jednej strony są to grodzone osiedla, które tworzą wiele 

przeszkód fizycznych w poruszaniu się po mieście, a z drugiej strony np. ogródki gastronomiczne, które 

w centrum miasta zajmują często dużą część chodników i ograniczają pieszym wygodne poruszanie 

się po mieście. 

Kolejną  niepokojącą  tendencją  w  polskich  miastach  były  nieudane  remonty  placów  miejskich. 

Zarządzającym  miastami  zależało,  aby  podnieść 

rangę tych przestrzeni i stały się one wizytówkami 

miast,  a  niekoniecznie  były  parkingami  dla 

samochodów, jednakże efekty tych zmian często są 

dalekie od ideału. Place czy rynki miejskie w wielu 

miastach stały się „betonową pustynią” bez drzew 

czy innej infrastruktury ochraniającej przez upałami, 

przez co nie da się z nich korzystać w ciągu dnia. 

Z  ładnie  wyglądających  wizualizacji  skończyło  się  na  niefunkcjonalnych  przestrzeniach  miejskich 

i wyrzuconych w błoto milionach złotych…

Polecam  przykłady  artykułów  w  tym  temacie:  https://wiadomosci.wp.pl/malopolska-usmazyl-

jajecznice-na-plycie-rynku-w-krzeszowicach-6656209266768416a

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-03-24/spor-o-plac-wolnosci-w-kutnie-jan-spiewak-

betonoza-patologia-polskich-miast/ 

Czy pandemia zmieniła Kraków?

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania miast takich jak Kraków. W trakcie lockdownu, 

kiedy w Krakowie  nie  było  turystów, wielu mieszkańców  oraz władze  krakowskie  zauważyły,  jak 

ważnym użytkownikiem miasta są użytkownicy tymczasowi i jak ich brak przynosi wiele negatywnych 

skutków dla miasta. Wielu  przedsiębiorców,  którzy  do  tej  pory  opierali  swój  biznes  na  turystach, 

musiało przestawić się na  lokalnych klientów, aby nie ogłosić upadłości. Pojawiły się nowe  lokale 

gastronomiczne poza historycznym centrum miasta i zaczęły powstawać lokalne subcentra.  Pojawiły 

się głosy, że należy przemodelować podejście do miasta, aby było nastawione przede wszystkim na 

mieszkańców Krakowa i było odporne na kolejne podobne kryzysy. Niestety skończyło się tylko na 
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słowach i po 2 lata trwania pandemii można stwierdzić, że w naszym mieście niewiele się zmieniło 

i nadal kluczową rolę gra pieniądz  i szybki zysk, a nie wysoka  jakość życia mieszkańców Krakowa. 

Kluczową rolę w takim zmianach musi na siebie wziąć lokalna władza, niestety w Krakowie skończyło 

się tylko na ładnych frazesach, a 2022 rok pokazuje, że wracamy do rzeczywistości przedpandemicznej. 

Pytanie może niezwiązane, ale zadajemy je każdemu: Architektka, urbanistka, geografka – jakie jest 

Twoje stanowisko dotyczące używania feminatywów?

Jestem zdecydowanie za wprowadzeniem feminatywów do życia publicznego w Polsce. Choć  jest 

to długi proces, w trakcie które będziemy powoli przyzwyczajać się do niektórych stanowisk, które 

nie  brzmią  najkorzystniej,  a  jest  to  bardzo ważny  i  konieczny  kierunek  zmian w  Polsce.  Polecam 

najnowszy wywiad z Agatą Twardoch, która w maju wydała książkę Architektki: https://www.vogue.

pl/a/rozmowa-z-agata-twardoch-autorka-ksiazki-architektki 

Dziękujemy w imieniu redakcji „Dwukropka”!

Ewa  Kmiecik  musi  w  tym  miejscu  koniecznie  dodać,  że  Marek  Grochowicz  jest  absolwentem 

Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego, z którego grono nauczycielskie obecnego Liceum jest bardzo, 

bardzo dumne! 

Sforłerduj mi to. Na co natkniemy się, buszując w polszczyźnie.

Valeria Al Shobaki i Gor Hunanyan

W  każdym  języku  znajdą  się  zapożyczenia  z  innych  systemów  językowych;  język  jest  żywy, 

ewoluuje, wchłania inne wyrazy i dostosowuje je do siebie. W języku polskim znajdziemy latynizmy 

(zapożyczenia z łaciny), grecyzmy (wiadomo skąd), bohemizmy (lub czechizmy – więc tłumaczyć nie 

trzeba), germanizmy, romanizmy, rusycyzmy etc.

Czym są anglicyzmy?

To jasne, anglicyzmy to wyrazy, zwroty i związki frazeologiczne używane w polszczyźnie, a zapożyczone 

z języka angielskiego.

Anglicyzmy pojawiły  się na początku XX wieku w wielu dziedzinach. Po drugiej wojnie  światowej 

angielski stał się językiem powszechnym, wypierając modny w Europie język francuski. Anglicyzmy 

szczególnie  zagnieździły  się  w  polszczyźnie  w  słownictwie  związanym  z  komputerami  i  w  ogóle 
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technologią  informatyczną.  Zamiast  tworzyć  polskie  odpowiedniki,  co  nie  zawsze  jest  proste, 

łatwiej  było  przejąć  nazewnictwo  już  istniejące.  To  tym  wygodniejsze,  że  wyrazy  te  stają  się 

internacjonalizmami; to te słowa, które brzmią i wyglądają bardzo podobnie w wielu językach. Dlatego 

mamy komputer, procesor, skaner, folder itp. To znacznie ułatwia komunikację.

Ale niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia możemy spotkać wiele anglicyzmów.

Świat mody to trend, vintage, bikini, model.

Rozrywka - rock n’ roll, metal, oldschool, bestseller, dubbing, poster, pop kultura

Sport - jogging, trening, fitness,

Wygląd, czyli tzw. look! - makeup, wazelina, szampon, eyeliner, spray, tonik.

Takich wyrazów jest oczywiście o wiele, wiele więcej.

Czy anglicyzmy mają negatywny wpływ na język? Czy jest to dobre zjawisko?

Anglicyzmy są przydatne i wzbogacają język, podobnie jak inne zapożyczenia, dopóki nie jest ich za 

dużo. Jeżeli będziemy zamieniać każde słowo jego angielskim odpowiednikiem, to nasz język umrze, 

razem z jego kulturą.

Zatem  dopóki  używamy  ich  z  umiarem,  są  jedynie  pomocnym  narzędziem  w  komunikacji,  lecz 

nadużywane mogą znacznie zubożyć nasz ojczysty język. 

„Złoty środek” po raz kolejny jest najlepszym rozwiązaniem.

Szybolety - słowa nie do wymówienia

Maria Stoińska i  Oliwia Kąpielewska

Lata mijają, a Rosjanie nadal nie umieją nauczyć się poprawnie wymawiać słowa ,,palanycia’’. Jest to 

nazwa ukraińskiego tradycyjnego okrągłego drożdżowego chleba. Rosjanie nie umieją go wymówić; 

pomimo że znają to słowo, to nie dość, że nie wymawiają go poprawnie, to jeszcze nie są w stanie 

usłyszeć różnicy w wymowie tego słowa, natomiast Ukraińcy nie mają z tym żadnego problemu. Jak 

to jest możliwe?

Szybolet i wyuczona głuchota

Mózgi dorosłych ludzi słyszą to, co chcą słyszeć, odrzucając to, co uważają za nieistotne, a z kolei 

małe dzieci słyszą każdy szum i najmniejszy dźwięk. 
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Na co dzień umiejętność odróżniania informacji pod kątem ich użyteczności jest bardzo potrzebna, 

bardzo męczące by było, gdyby wszystkie informacje trafiały do naszego umysłu. Nie wiedzielibyśmy 

bowiem, na czym mamy się skupić, co jest dla nas istotne. Dlatego nasz mózg rozróżnia doskonale 

fonemy  rodzinnego  języka,  ignorując  obce.  Możemy  dobrze  znać  strukturę  języka,  jego  akcent, 

idiomy i subtelności, jednak niektórych różnic w wymowie po prostu nie słyszymy. Tak można poznać 

narodowość człowieka!

Odróżnianie  ,,swoich’’  od  innych  za  pomocą  wymowy  sięga 

czasów biblijnych. W Księdze Sędziów możemy przeczytać, jak 

po tym, gdy mieszkańcy Gileadu pokonali najeżdżające ich plemię 

Efraimitów,  pozostali  przy  życiu  Efraimici  próbowali  wrócić 

na  swoje  ziemie przez  rzekę Jordan. Przy wejściu Gileadczycy 

nakazywali wymówienie słowa „szibolet”, czyli „kłos zboża albo 

potok”; obcych poznawano po błędnej wymowie i natychmiast 

zabijano.  Takie  słowo  pozwalające  odróżnić  obcych  nazwano 

właśnie „szyboletem”.

Parę przykładów szyboletów: 

• Ciciri  (ciecierzyca w dialekcie sycylijskim) –słowo uźywane przez sycylijczyków do  identyfikacji 

francuskich żołnierzy podczas  tzw. nieszporów sycylijskich. Zarówno  r  jak  i  c  sprawiały wielką 

trudność Francuzom.

• Funduk  (orzech  laskowy)  –  podczas  pogromu  ludności  ormiańskiej  dokonanego przez Azerów, 

szyboletem było słowo „fundak”. Ormianie wymawiają je z p na początku zamiast f.

• Banadoura (pomidor) –w czasie wojny domowej w Libanie w 1975 r. żołnierze libańscy na punktach 

kontrolnych kazali  sprawdzanym mówić  „pomidor”. Wymowa banadoura  (arabski  libański)  była 

przepustką, wymowa bandoura (arabski palestyński) – wyrokiem rozstrzelania.

• Soczewica – koło – miele – młyn. Tą  frazą  -  trudną do wymówienia przez Niemców -  rycerze 

Władysława  Łokietka  mieli  jakoby  sprawdzać  polskość  mieszczan  krakowskich  po  stłumieniu 

buntu wójta Alberta w 1312 roku.

• Palanycia to obecnie szybolet, po którym Ukraińcy rozpoznają Rosjan. 

Źródło: https://wyborcza.pl/7,175991,28494873,rosjanin-nigdy-nie-powie-poprawnie-palanycia-siedem-slow.html
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Wielki powrót Stranger Things

Maja Bojm

Po prawie trzech latach jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali Netflixa powraca! Już od 27 maja 

możemy  oglądać  pierwszą  część  4.  sezonu  „Stranger  Things”  i  towarzyszyć  naszym  ulubionym 

bohaterom w  nowych,  zapierających  dech w  piersiach  przygodach.  Czwarty  sezon  ma  łącznie  9 

odcinków,  z  czego dane nam było  zobaczyć  już 7. Każdy  z odcinków 

trwa ponad godzinę, a odcinek finałowy ponad dwie! Od obsady serialu 

możemy  dowiedzieć  się,  że  pierwsza  część  czwartego  sezonu  jest 

dopiero wprowadzeniem do odcinków finałowych. W tym sezonie akcja 

dzieje się nie tylko w Hawkins, lecz także w Rosji i Kalifornii. Fabuła staje 

się  coraz  mroczniejsza  oraz  uderza w  poważniejsze  tematy.  Czwarty 

sezon  jest  pełen  mroku,  grozy  oraz  strachu. Wchodzimy  w  zupełnie 

nowy rozdział, w którym bohaterowie stają na drodze zmierzenia się nie 

tylko z najpotężniejszym z potworów Drugiej Strony,  lecz także z własnymi demonami. Ciekawym 

wątkiem tego sezonu jest ukazanie historii ukochanej przez wszystkich Nastki i jej życia w laboratorium. 

Oczekiwania fanów na całym świecie są olbrzymie. Wszyscy czekają z niecierpliwością na dalsze losy 

bandy dzieciaków z Hawkins. Chyba każdy nie może się doczekać, aż wszyscy bohaterowie raz jeszcze 

zjednoczą się, aby pokonać Drugą Stronę. Będziemy płakać, śmiać się czy może chować się ze strachu 

za kanapą? Tego dowiemy się już 1 lipca.

Taniec zawsze modny

Zuzanna Osak

Każdy z nas widział, jak ludzie tańczą: czy to na zawodach tanecznych, czy na imprezie. Wielu z nas 

się wtedy zastanawiało; dlaczego ludzie w ogóle tańczą? Czy to dla nich przyjemność? 

Taniec  jest naszym naturalnym  instynktem, który pomaga wyrażać emocje  i pokazać  innym nasze 

uczucia. Jest wiele powodów, dla których taniec sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i  w ogóle chcemy 

tańczyć.  Przede  wszystkim,  taniec  jest  zdrowy.  Pobudza  nasze  krążenie,  wpływa  znakomicie  na 
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sylwetkę,  koordynację  i  kondycję, w  naturalny  sposób wzmacnia  całe  ciało,  nie  narażając  nas  na 

kontuzje (w wersji hobby) i co najważniejsze, wprawia w dobry nastrój. Badania dowodzą, że taniec ma 

rewelacyjny wpływ na pracę naszego mózgu (jesteśmy dłużej młodzi), opóźnia lub w ogóle eliminuje 

pojawienie się choroby Alzheimera.

Po drugie, taniec ułatwia nam wyrażenie naszych emocji. Gdy jesteśmy źli lub radośni albo nie umiemy 

normalnie porozmawiać z innymi, to właśnie taniec pozwala nam przekazać emocje, ale w tym samym 

czasie pomaga nam również pozbyć się różnych myśli. Łatwiej jest przekazać nasze uczucia poprzez 

tanie niż porozmawianie z inną osobą.

Najważniejszy argument to ten, że oczywiście taniec to świetna zabawa. Na zajęciach tanecznych 

bywa  wiele  zabawnych  sytuacji  i  panuje  przyjazna  atmosfera,  a  wszystko  ze  wspaniałą  muzyką 

w tle. Taniec pomoże nam nie być zamkniętym w sobie. Wpadamy na różne pomysły, które sprawią 

nam przyjemność i zapewnią dobrą zabawę.

Nikt nie może się bać tańca. Taniec może nam naprawdę pomóc w naszym rozwijaniu się i w zabawie.

Życie na gorąco, czyli moda na saunowanie

Michał Złomańczuk

Moje regularne wizyty w saunie zaczęły się pewnie około pięć  lat temu, kiedy w ramach realizacji 

„budżetu obywatelskiego” na pobliskiej pływalni udostępniono niewielką saunę suchą, czyli fińską. 

Od razu zdobyła ona wielką popularność wśród korzystających z basenu. Kiedy jednak przypomnę 

sobie, co się tam działo, to aż cierpnie mi skóra i ogarnia 

zażenowanie. Nikt, łącznie ze mną, nie przestrzegał tam 

zasad poprawnego saunowania: siedzieliśmy w strojach 

kąpielowych,  a  niektórzy  nawet  bezpośrednio  na 

deskach. 

Z  czasem  jednak  dowiedziałem  się,  jak  powinno  się 

saunować:  czyli  w  bawełnianym  ręczniku,  zapasce, 

pareo lub po prostu nago i z ręcznikiem pod każdą częścią ciała. Wskazana jest także nakrycie głowy, 

np.  filcowe  chroniące  głowę  przed  przegrzaniem  (włosy  krótkie  lub  ich  brak)  lub  przesuszeniem 

(długie włosy). Następnie zacząłem doceniać ceremonie saunowe zwane również naparzaniem lub 
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obcojęzycznie aufgussem. Podczas nich saunomistrz lub saunomistrzyni w saunie suchej podwyższa 

wilgotność  powietrza,  polewając  rozgrzane  kamienie  na  piecu  lub  rozpuszczając  kule  lodowe 

nasączone różnymi olejkami eterycznymi (najlepiej w 100% naturalnymi), a następnie rozprowadza 

aromatyczne  gorące  powietrze  (temperatura  zwykle  przekracza  90  stopni)  wdzięcznymi  ruchami 

ręcznika  lub  wachlarza,  a  to  wszystko  przy  odpowiedniej  muzyce  lub  efektach  świetlnych.  Taki 

trochę  multisensoryczny  show!  Tę  umiejętność 

można  demonstrować  również  w  czasie  zawodów, 

nawet  o  statusie  mistrzostw  świata.  Zdarzyło  mi 

się  brać  udział w  ceremoniach  prowadzonych  przez 

aktualnego  mistrza  świata  i  naprawdę  sprawność, 

koordynacja, a nawet choreografia robi wrażenie. Po 

każdym seansie, który zwykle trwa od 10 do 15 minut 

i obejmuje minimum 3 polania, należy wziąć prysznic i schłodzić się, zaczynając od stóp. Niesamowite 

wrażenie robi wejście do przerębla lub ewentualnie baseniku z wodą schłodzoną do około 5 stopni. 

Po tym należy odpocząć i uzupełnić płyny.

Atrakcją związaną z korzystaniem z sauny parowej (zwanej banią), czyli takiej, gdzie temperatura jest 

zwykle około 50 stopni, ale przy wilgotności sięgającej 100%, są również peelingi cukrowe lub solne, 

których aplikowaniu sprzyja to, że korzystamy z niej nago. Niektóre łaźnie parowe dodatkowo mają 

urządzenia służące do rozpylania soli lub mentolu, co daje możliwość inhalacji.

Dla  osób  gorzej  znoszących  ekstremalne  temperatury  (są  sauny  suche  z  temperaturą 120  stopni) 

najlepsze będą sauny ziołowe lub infrared ( choć w tym przypadku trudno nazwać to sauną).

Oczywiście ograniczenia pandemiczne przerwały na chwilę rozwój tej formy relaksu i dbania o zdrowie, 

jednak po zniesieniu obostrzeń liczba imprez saunowych zaczęła rosnąć wręcz logarytmicznie, sądząc 

po ogłoszeniach np. na grupach w mediach społecznościowych. Dlatego jeżeli chcecie być zdrowi (są 

badania, których wyniki  to potwierdzają),  zrelaksowani,  a  jednocześnie modni, nie czekajcie,  tylko 

odwiedźcie dobre saunarium, ponieważ żadne słowa nie są w stanie oddać intensywności doznań, 

które na Was tam czekają. 
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Krzyż pod Lipką. Zagadka ukryta w konarze

Magdalena Kapustka

Zanim  w  szkole  na  Michałowskiego  po  raz  ostatni  w  tym  roku  szkolnym  usłyszymy  melodyjny 

dzwonek i powiemy: „Żegnaj, szkoło”, chciałam zachęcić Was do wyruszenia na kolejną mini-wyprawę 

rowerową.  Niedawnym  moim  odkryciem  jest  przepiękny 

i  zaskakujący  punkt  widokowy  o  dość  pospolitej  nazwie 

„Krzyż po Lipką”. Znajduje się on na Szlaku Twierdzy Kraków, 

jest bardzo łatwo osiągalny na rowerze i roztacza się z niego 

naprawdę niecodzienny widok.

Jak tam dotrzeć? Wystarczy, startując od pętli tramwajowej 

Bronowice Małe,  odszukać  zaokrąglony  most  kolejowy.  Po 

przejechaniu  pod  nim  na  drugą  stronę  natychmiast  skręcamy w  lewo  i  dalej  jadąc wzdłuż  torów 

asfaltową drogą, obserwujemy numery na kolejowych słupach, które tworzą malejący ciąg arytmetyczny 

i są zapisane nietypowo, bo pionowo, ale bez kresek ułamkowych:   i tuż przed 

skręcamy w drogę polną prowadzącą pod górę. 

Dojedziemy  nią  do  gospodarstwa  oferującego  lody,  przy  którym  skręcimy w  lewo  i  dalej  jeszcze 

kawałek wzdłuż pachnących pól uprawnych aż do celu - do Krzyża pod Lipką. 

Zauroczona  tym  miejscem  spontanicznie  wpadłam  na  pomysł,  aby  przygotować  dla  Was  małą 

niespodziankę,  którą  ukryłam  w  konarze  starego  drzewa  znajdującego  się  tuż  za  krzyżem.  Aby 

jeszcze  lepiej  ją zabezpieczyć przed deszczem, użyłam opakowania po właśnie zakupionej osłonce 

na telefon. Niestety po powrocie do domu okazało się, że pomyliłam modele telefonów i potrzebuję 

tego opakowania, aby móc zwrócić niepotrzebną osłonkę. 

Dla osoby, która zechciałaby się tam wybrać i odnaleźć „niespodziankę”, będzie nagroda.
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Śmiesznostki

Dziewczyna, ulegająca grzesznej pasji kupowania nowych ubrań bez umiaru, przystępuje do spowiedzi:

- Ach, proszę księdza! Szatan znowu mnie skusił i kupiłam kolejną sukienkę! Mówił mi, że jest dla mnie 

idealna i że po prostu muszę ją kupić.

- To niedobrze, to bardzo niedobrze. Tyle razy ci mówiłem, że w takim wypadku należy powiedzieć: 

Idź precz, szatanie!

- Ależ powiedziałam, proszę księdza!

- No i?

- No i on wtedy odpowiedział, że z daleka też świetnie wyglądam…
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Życzymy miłych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!
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