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Magia Świąt
Każdego roku niecierpliwie czekamy na 
święta. Już na początku grudnia wpadamy 
w świąteczny szał, a Mariah Carey podkręca 
atmosferę śpiewając „All I want for Christ-
mas is You”. 

Podejrzewam, iż nie raz przy wyborze świą-
tecznych prezentów zatraciliście się w świą-
tecznym amoku, daliście się porwać emocjom, 
a potem żałowaliście wyborów. Dlatego przy-
gotowaliśmy dla Was specjalny prezentowy po-
radnik. Mam nadzieję, że pomoże on niezdecy-
dowanym.

W zimową pogodę najchętniej siedziałoby się 
w domu przy kominku, popijając gorącą czeko-
ladę i umilając sobie czas ciekawym filmem lub 
emocjonującą lekturą. Może recenzje przygo-
towane przez naszych dziennikarzy podpowie-
dzą Wam, którą z kultowych pozycji wybrać? 
Dla fanów fantastyki mamy relację z Falconu, 
który niedawno odbył się w Lublinie, a dla sma-
koszy, tworzymy Kulinarną Mapę Miasta. Do 
tego proponujemy Wam ciekawe felietony i tro-
chę humoru. Brzmi interesująco? Zapraszamy 
więc do lektury i życzymy Wam magicznych 
Świąt Bożego Narodzenia i wiele szczęścia na 
każdy dzień nowego roku.                        W.M.

KrótKo I nA teMAt
Zwróciłem ostatnio uwagę na jeden z problemów, który często trapi 

młodych dziennikarzy. Nie trzeba być utalentowanym, aby napisać tekst, 
który zostanie określony jako tekst dobry czy przyzwoity. Prawdziwym 
problemem jest limit słów czy znaków, w którym musi zmieścić się autor. 
Jest to nakaz, który jak się wydaje, może podcinać skrzydła młodym 
ludziom, ograniczając ich ambicje. Paradoksem jest to, że Czytelnicy 
nie lubią czytać! Sięgając po gazetę liczą na teksty krótkie i zwięzłe, 
przekazujące maksimum informacji. To główny powód, dla którego mło-
dzi dziennikarze, muszą się zmierzyć z ograniczeniem długości tekstu. 
Przepraszam, pomyłka. Młodzi dziennikarze muszą się zmierzyć nie  
z samym limitem znaków, a z Wami moi drodzy. Czytelnikami, którzy nie 
lubią czytać!              P.M.

nAsz roK 
W obIeKtYWIe
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Wydarzenie łączące pasjonatów,  podczas którego poznać 
można ludzi-koty, smoki, a każdy jest dla każdego bratem? 
W poszukiwaniu takiego miejsca udałam się na lubelski 
Falkon - konwent fantastyki.

Początek listopada, Targi Lublin. Moją przygodę na konwen-
cie rozpoczęłam od piątkowych prelekcji dotyczących pisania i 
światów literackich. Potem przyszedł czas na zwiedzanie hali 
wystawców, aby sobotniego ranka wiedzieć, gdzie skierować 
swoje kroki.

Drugiego dnia spotkałam się z przyjaciółmi poznanymi w in-
ternecie. Razem poszliśmy na spotkanie z Jakubem „Demem” 
Dębskim – twórcą komiksów internetowych, które od jakiegoś 
czasu są również wydawane w wersji papierowej. Po spotka-
niu odwiedziliśmy stoisko Dema, a następnie znajomego moich 
towarzyszy – Stanleya. Obecni na festiwalu nie ukrywali, że 
impreza im się podoba. Podobnie, jak mnie. - Falkon to jedna  
z najlepszych imprez na jakich byłem – mówił jeden z zagadnię-
tych przeze mnie uczestników. - Co prawda to mój pierwszy kon-
went, ale mogę śmiało powiedzieć że wywarł na mnie naprawdę 

wielkie wrażenie. Dobra organizacja, dużo atrakcji i rozrywek. 
Wspaniała atmosfera, która na pewno na długo zapadnie mi  
w pamięć.

Ja też pewnie na długo zapamiętam Falkon. Szczególnie 
ostatni dzień imprezy. Niedzielę  rozpoczęłam przemianą w kota 
z tabliczką „Free hugs”, oznaczającą darmowe przytulasy. Już 
od początku wiele osób podchodziło, aby się przytulić, czy zro-
bić wspólne zdjęcie. W ciągu tego pamiętnego dnia poznałam 
wiele nowych osób, z którym już zdążyłam się zaprzyjaźnić. 

Na taką cudną zabawę zaprosiłabym wszystkich, którzy mają 
dość szarych ścian własnego pokoju i szukają ludzi takich, jak 
oni.            nemo 

Wszyscy bez względu na wiek stajemy 
się digital natives, czyli cyfrowymi dziećmi. 
Nie potrafimy żyć bez telefonów, kompu-
terów, wirtualnego „dostępu do świata”. 
Chłoniemy gigabajty bzdur jak gąbka. Nie 
zdążymy wyschnąć, a jesteśmy zalewani 
kolejną falą informacji. Specjaliści ostrze-
gają, że z czasem nasz mózg może nie 
dać sobie rady z selekcją docierających 
zewsząd opinii, porad, bodźców. Według 
Nicolasa Carr, autora książki „Płytki umysł. 
Jak internet wpływa na nasz mózg”, stan 
nadmiaru informacji może doprowadzić 
nawet do cywilizacyjnego i ewolucyjnego 
cofnięcia się naszego gatunku! 

A jeżeli już nie daliśmy sobie rady? Co-
raz trudniej o czas z rodziną, szczerą roz-
mowę, odpoczynek. Gubimy się na drodze 

z analogowego do cyfrowego świata. Stąd 
przeciążenie, apatia, niechęć do ludzi.

Aby sprostać wymaganiom współcze-
snych ludzi większość redakcji, stacji radio-
wych i osób publicznych posiada wirtualne 
konta. Wykorzystują je do informowania, 
ale i do pozornego kontaktu z użytkowni-
kami. Polega to głównie na wrzuceniu te-
aseru, który prowokuje do wzięcia udziału 
w dyskusji. Wygrywa ten, kto zdobędzie 
najwięcej laików, a to nie jest takie łatwe. 
Trzeba napisać tak głupi komentarz, że 
spowoduje on, iż będziemy podziwiać in-
teligencję użytkownika. Wisienką na torcie 
jest hejt, który wszyscy zrozumieją i chętnie 
skonsumują. Ironia jest dla wybrańców.

Warto zwrócić uwagę, że Facebook 
ostatnio ustępuje Instagramowi czy Snap-

chatowi. Teraz każdy może być fotorepor-
terem i informować cały świat, że akurat je 
kanapkę. Popularne zaś selfie, prowadzi 
do szerzenia się narcyzmu. 

Obecnie wybierając abonament nie kie-
rujemy się darmowymi SMS czy minutami,  
a możliwością jak najlepszego połączenia 
z Internetem. Nasze uzależnienie powo-
duje furię, kiedy stracimy zasięg. Kobiety 
oczekują od swoich mężczyzn, że odpo-
wiedzą na wiadomość szybciej niż zdążą 
ją wysłać. Nastolatki zabiegają o względy 
płci przeciwnej (albo i tej samej) wysyłając 
:* lub <3. Okazywanie uczuć przez komu-
nikatory internetowe staje się grą wstępną. 
A jeżeli nie masz w domu wi-fi, to nie mów 
o tym głośno. Nikt nie będzie chciał Cię 
odwiedzić... Chociaż, może to i lepiej dla 
zdrowia? Na razie odnotowano więcej zgo-
nów na guza mózgu niż z samotności.

          maria Lik

trzY dnI z FAntAstYKą

znAK WIęKszośCI
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O kafejce przy ulicy Krzywej słyszałam 
już wielokrotnie. Odkąd zajrzałam tam 
pierwszy raz jestem jej stałym bywalcem. 
Prezentuje się dość niepozornie, jednak od 
razu po wejściu czuje się domową atmos-
ferę. Lokal nigdy nie jest pusty, zawsze 
ktoś w cichym zakątku popija kawę w to-
warzystwie przyjaciół, bądź miłej lektury. 

Moją uwagę przykuły rozmaite ciasta 
oraz szeroki wybór herbat, kaw, smo-
othies, itd. W L.A. Cafe piłam kawę już 
nie jeden raz i jeszcze nigdy mnie nie za-
wiodła swoim smakiem.  Jednak ostatnim 
razem postanowiłam spróbować czegoś 
nowego. Wcześniej, na facebookowym 
profilu kawiarni zwróciłam uwagę na je-

sienne herbaty. Wybrałam tę z jabłkiem i 
cynamonem. Do tego zdecydowałam się 
jeszcze na kawałek sernika, który wyglą-
dał niezwykle apetycznie. 

Herbatę podano mi w dużym kubku w to-
warzystwie cytryny, syropu cynamonowe-
go oraz karmelizowanych jabłek. Całość 
dopełniał jesienny liść leżący na talerzu. 

Smaczne jedzenie, pyszne napary, es-
tetyczny wygląd podawanych smakołyków 
i miłą obsługę uzupełnia grająca w tle mu-
zyka. Wielkim atutem lokalu są dostępne 
dla gości książki. Kafejka posiada wszyst-
ko czego trzeba, aby miło spędzić popołu-
dnie. Naprawdę warto przekonać się o tym 
osobiście...                 W.M.

słoiki rozpakowane i przysypianie na 
wykładach zaliczone! to nie sen. Już 
oficjalnie jestem studentką.

Przez pięć lat zaznajomię się ze spo-
sobami manipulacji zwierzętami w kor-
poracjach i osiągnę najwyższy level, jak 
zostać bizneswoman w KFC. Moim ulu-
bionym posiłkiem jest kanapka z chlebem, 
a największą umiejętnością picie piwa na 
czas. W końcu bez kontroli rodziców, do-
kuczania siostry i hałasu samochodzików 
brata. Cisza i spokój. 

Co jakiś czas robię dzikie polowania na 
jedzenie w promocji i w końcu opanowa-
łam obsługę pralki do perfekcji.

Pierwsze kroki na uczelni postawiłam 
na rozpoczęciu roku uniwersyteckie-
go. Ekscytacja i strach. Nie wiedziałam,  
w które drzwi wejść, żeby trafić tam, gdzie 
trzeba, ani na którym piętrze jest aula. Na 
szczęście ludzie ze starszych roczników   
pomogli mi znaleźć drogę.

Kiedy już opanowałam mniej więcej 
schemat sal, pozostał już tylko jeden ma-
lutki problem. Winda.

Jedyne miejsce, gdzie nie obowiązują 
żadne zasady, istne prawo dżungli. Kto 
pierwszy ten pierwszy. Koniec. Kropka. 
Nie ma żadnego przepuszczania kobiet. 
Nie raz musiałam iść na 9 piętro po scho-
dach, bo albo nie było już miejsca, albo 
winda jechała w przeciwnym kierunku.  
Co jeszcze? No tak. Poznaję teraz- nie tyl-
ko w windzie - masę nowych ludzi. Zdąży-
łam zaprzyjaźnić się z Moniką, potańczyć 
w klubie z Przemkiem i pożreć z Natalią. 
Przekonałam się, jak bardzo ludzie różnią 
się od siebie charakterem i stylem bycia. 
Jedna odlicza czas trzymania naczyń  
w suszarce, a drugi uszył sobie worek ze 
skórzanych spodni.  No cóż... społecz-
ność na studiach to zrzut przypadkowych 
osób, mających jeden wspólnie obrany 
cel  - przetrwać na kierunku i wykurzyć 
konkurencję. Nie oczekujmy więc przyjaź-
ni każdego z każdym - na rynku pracy nie 
jest tak kolorowo.

A ja? Uczę się gospodarowania pie-
niędzmi i czasem. Staram się nie dać cał-
kiem ponieść imprezowiczom i liczę się z 
tym, że współlokatorzy dobrze pamięta-
ją, czyja  filiżanka stoi od dwóch tygodni  
w zlewie.

A poza tym zbieram kolejne życiowe 
doświadczenia. Te dobre i te złe. Nigdy 
nie wiadomo, co w życiu się przyda. 

  paula

studenCKA 
szKołA żYCIAKulInArnA MAPA MIAstA

 

Miła atmosfera i menu pełne wszelakich 
smaków? W ich poszukiwaniu udałam się 
do Galerii Smaku przy Al. Marsz. J. Piłsud-
skiego 27.

Dokładnie przestudiowałam kartę dań. 
Ostatecznie zdecydowałam się na drobio-
wego gyrosa z frytkami. 

Danie, które dostałam było wielkie. Na-
prawdę, wielkie! Duża porcja mięsa z fryt-
kami i zestawem surówek. Wszystko po-
lane aromatycznym sosem czosnkowym. 
Cały zestaw kosztował mnie 15,90 zł. To 
nie była wygórowana cena, za tak pokaź-
ną porcję. W dodatku na jedzenie czeka-

łam stosunkowo krótko, bo niespełna dwa-
dzieścia minut.

Jeśli mam być szczera, to wszystko 
bardzo mi smakowało. Dodatkowym plu-
sem restauracji jest to, że obsługa jest 
uprzejma, a atmosfera bardzo przyjemna. 
W lokalu jest przytulnie, usłyszeć można 
spokojną, miłą dla ucha muzykę (która nie-
stety puszczana jest bez przerwy, co po 
jakimś czasie może denerwować...). Mimo 
tego ostatniego mankamentu z pewnością 
wrócimy tam razem z przyjaciółmi, tym ra-
zem nie tylko na gyrosa!

           nemo

L.A. Cafe - Popołudnie pachnące cynamonem

Galeria Smaku - Gyros palce lizać!
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noCnY KoChAneK „heWI MetAl” 
 Alternatywne wcielenie zespołu Night Mistress. W 2015 ukazał się „Hewi Metal” zdobywa-

jąc uznanie fanów i krytyków. Wszystko zaczęło się od znajomości z Bartoszem Walaszkiem 
i nagrania piosenki do pełnometrażowego Kapitana Bomby. Był to bodziec, który zainspirował 
muzyków do nagrania płyty, jakiej w świecie metalu jeszcze nie było. 

Teksty z tej płyty, w odróżnieniu od wczesnej twórczości zespołu, mają luźny charakter i są 
pełne specyficznego humoru. Moim zdaniem, tak jak Black Sabbath jest prekursorem heavy 
metalu, tak Nocnego Kochanka nazwałbym prekursorem nowej odmiany tego gatunku - Co-
medy Heavy Metalu.

21 października Nocny Kochanek po raz pierwszy gościł w chełmskiej Atmosferze. Wyda-
rzenie zgromadziło liczną grupę fanów, a chłopaki zostawili po sobie niesamowite wrażenie. 

Twórczość zespołu jest idealnym wprowadzeniem do rozpoczęcia swojej przygody w klima-
tach ciężkiej muzyki. Co nieco o tym wiem, ponieważ moja fascynacja metalem, zaczęła się 
kilka lat temu, przez przypadek, właśnie od piosenki z pewnej kreskówki…             P.M.

MArJAne sAtrAPI „PersePolIs”
Powieść graficzna pochodzącej z Iranu, Marjane Satrapi jest dziełem oryginalnym  i 

nieszablonowym, a przy tym niesie ze sobą mądrość i ważne przesłanie. Przedstawia 
historię autorki, rewolucję islamską w Iranie z perspektywy wówczas kilkuletniej dziew-
czynki, późniejszy pobyt w Wiedniu i powrót do ojczyzny. Pokazuje okrucieństwa wła-
dzy absolutnej i obraz wyniszczających skutków fanatyzmu religijnego. Przedstawienie 
świata z punktu widzenia przeciwnej reżimowi dziewczyny, w młodości przemycającej 
przed oczami policji kasety z muzyką Iron Maiden sprawia, że historia jest opowiedziana 
niezwykle interesująco. „Persepolis” to także motywacja, aby nigdy się nie poddawać,  
a główna bohaterka jest żywym dowodem na to, że z każdej sytuacji można znaleźć 
wyjście. Komiks mimo, że nie stroni od rozważań na poważne tematy, podany jest w przy-
stępnej, luźnej formie. To zasługa  głównie prostych, czarno-białych rysunków, swoją dro-
gą bardzo pasujących do opowiadanej historii. „Persepolis” jest mądrą i inspirującą opo-
wieścią. Jedną z najlepszych, jakie dane mi było przeczytać. Gorąco polecam…       W.W.

„WhIPlAsh”
Uhonorowany trzema Oscarami, muzyczny dramat „Whiplash”, prezentuje historię 

utalentowanego młodego perkusisty Andrew, marzącego o wielkiej karierze. Dołącza 
on do prestiżowego zespołu muzyków jazzowych, prowadzonego przez wybitnego 
nauczyciela Terence’a Fletchera. Fletcher niejednokrotnie terroryzuje swoich uczniów 
psychicznie i fizycznie, aby doprowadzić ich muzykę do perfekcji. Na lekcjach nastę-
puje zderzenie ambitnego chłopaka i okrutnego, podcinającego mu skrzydła nauczy-
ciela, który wierzy, że tylko walka z ograniczeniami i poszerzanie swoich możliwości, 
pozwala na osiągnięcie sukcesu. Film zachwyca świetnym aktorstwem duetu Milesa 
Tellera oraz fantastycznego J.K. Simmonsa. Simmons od pierwszych scen, przyciąga 
i budzi skrajne emocje. To właśnie jego kreacja jest najmocniejszym punktem „Whi-
plash”. Warto zwrócić uwagę na wspaniałe ujęcia pałeczki coraz szybciej uderzającej 
o talerz, czy zbliżenia na pokaleczone dłonie głównego bohatera. „Whiplash” jest nie-
wątpliwie najlepszym filmem muzycznym jaki oglądałem. Prawdziwe arcydzieło... W.W.

stePhen KIng „lśnIenIe” 
Kto nie słyszał o Królu Horroru i jego najsłynniejszym dziele, „Lśnieniu”? Książka przez wielu 

okrzyknięta została horrorem wszechczasów. Przedstawia historię pisarza, alkoholika Jacka 
Torrance’a, który wraz ze swoją żoną i synkiem o telepatycznych zdolnościach, wyjeżdża do 
górskiego hotelu Overlook, aby objąć tam stanowisko dozorcy na czas zimy. Złowroga aura w 
odciętym od świata budynku stopniowo daje o sobie znać, a makabryczna przeszłość hotelu 
sprawia, że Jackowi coraz trudniej jest zapanować nad swoim zachowaniem. Jak to u Kinga,  
w książce stopniowo budowane jest napięcie, dające czytelnikowi zapowiedź przyszłych wyda-
rzeń. Czujemy, że wisi nad nami duszna, niepewna atmosfera, a akcja zmierza do punktu kulmi-
nacyjnego. Ogromną zaletą książki jest dogłębna analiza szaleństwa, wylewającego się prawie 
z każdej strony. Jak dotąd, to najlepsza z przeczytanych przeze mnie książek Króla. Polecam 
zapoznać się z Kingiem w najlepszym wydaniu, szczególnie w zimie…               W.W.
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zima to cwana i przebiegła 
pora roku. Wprowadza nas 
w chandrę i odbiera chęci 
do działania. Kojarzy się  
z wieczorami spędzony-
mi pod ciepłym kocykiem  
z dobrą przekąską, a na-
wet kilkoma przekąskami. 
Co zrobić, żeby nie popaść  
w zimowy bezwład i nie stra-
cić formy?

Wyglądając za okno od razu 
odechciewa się wychodzić 
z łóżka. Czujemy jak nasz 
organizm zwalnia, staje się 
ociężały i zazwyczaj mu na to 
pozwalamy. Przy tak niskich 
temperaturach, to cud jeżeli 
zobaczy się kogoś na dworze. 
Idąc chodnikiem spoglądam 
na takich ludzi i autentycznie 
robi mi się ich szkoda, że nie 
widzą pozytywów w tak niesa-
mowitej porze roku, jaką jest 
zima. Wystarczy przypomnieć 
sobie dzieciństwo, gdy lepiło 
się bałwany, zjeżdżało na san-
kach i tarzało w śniegu. Na to 
czekało się cały rok. Niestety 
obecne zimy są mniej mroźne, 
mniej śnieżne i jakby krótsze. 
Dlatego jest mniej czasu, aby 
się nimi nacieszyć. Nic jednak 
nie może nam odebrać przy-
jemności, jaką jest oglądanie 
śnieżnego krajobrazu. Widok 
miasta całego przykrytego 
białym puchem tylko dodaje 
mu uroku.

uwaga na przekąski
Wszystkie wymówki, których 

używamy żeby tylko uniknąć 
aktywności fizycznej prowadzą 
donikąd, a nawet gorzej. Pogar-
szają nasz stan psychiczny, nie 
mówiąc o fizycznym. Przecież 
jak można oprzeć się wszyst-
kim słodkościom, które tak 
apetycznie wyglądają w witry-
nach cukierni i na sklepowych 
półkach. Mmm... i te pierniczki. 
Do tego brakuje tylko gorą-
cej czekolady z bitą śmietaną  
i piankami. Czy ktoś wyobraża 
sobie święta bez makowca, 
albo pierogów z kapustą i grzy-
bami? Na samą myśl aż ślinka 
cieknie. W grudniu nie brakuje 
nam okazji, aby nacieszyć się 

tymi wszystkimi pysznościami. 
Niestety po zimie jak co roku 
przychodzi wiosna, a potem 
lato. Czyli wysokie temperatu-
ry, z którymi wiąże się pokaza-
nie swojego zimowego, puszy-
stego ciałka. Nagle w kwietniu 
przymierzając spodenki z ze-
szłego roku okazuje się, że nie 
zapięły się w pasie, a jedyne 
co na nas pasuje, to klapki. 
Spokojnie, każdy z nas to prze-
szedł i co roku zderzamy się z 
tym problemem, dlatego nad-
szedł czas, aby to zmienić.

ruch i woda z cytryną
Brzydka pogoda nie jest 

argumentem, aby nie wyjść 
na zewnątrz. Dieta ,,zacznę 
od poniedziałku, bo w środ-
ku tygodnia już nie warto” 
też nie zda egzaminu. Jeże-
li decydujemy się na to, aby  
w maju nie stać przed lustrem 
i patrzeć na puszystego misia, 
którym się staliśmy, należy 
zacząć od TERAZ. Koniec  
z odkładaniem, raz na za-
wsze. Na sam początek ide-
alnym pomysłem byłoby picie 
codziennie rano wody z cytry-

ną, która wspomaga trawienie,  
a przede wszystkimi poprawia 
naszą odporność. Nie powin-
no się omijać śniadań, ale to 
wszyscy doskonale wiedzą. 
Zresztą tak jak i o pięciu po-
siłkach dziennie, jedzeniu na 
małych talerzach, cheat day 
(bez przesady oczywiście), 
unikaniu mącznych produk-
tów, odpowiedniej ilość snu... 
Można by było wymieniać  
w nieskończoność, jednak naj-
ważniejszy w tym wszystkim 
jest ruch, który w jakiś sposób 

umyka nam w byciu „fit”. Za-
pomniałam wspomnieć, iż wy-
siłek fizyczny świetnie wpły-
wa na nasze samopoczucie, 
dzięki czemu jesteśmy... mniej 
zrzędliwi.

do biegu!
Jednym z uniwersalnych  

i najtańszych sposobów utrzy-
mywania formy jest bieganie. 
Tej jesieni wielokrotnie wi-
działam biegaczy, którzy bez 
względu na deszcz, śnieg, 
przymrozek, czy chlapę trzy-
mali się swojego postanowie-

nia i biegali. Dobrą alternatywą 
jest oczywiście siłownia, sza-
lenie popularna w dzisiejszych 
czasach. Czasami zastana-
wiam się czy jest to miejsce 
do ćwiczeń czy bardziej do 
robienia zdjęć i publikowania 
ich w social media? 

Jeżeli ktoś miałby ochotę po-
skakać na trampolinach (tzw. 
Fit & Jump) - proszę bardzo! 
Tego też nie mogło zabraknąć 
w wachlarzu ofert chełmskich 
siłowni. Nie zapominajmy też 
o otwartym ostatnio Chełm-
skim Parku Wodnym. Jest też 
lodowisko. Każdy może zna-
leźć coś dla siebie.

Ile to kosztuje?
Bilet na siłownię kosztuje 

średnio 15 zł, lodowisko około 
10 zł, natomiast park wodny to 
30 zł (bilet ulgowy, bez limitu). 
Na dłuższą metę taniej wyj-
dzie nam bieganie. Potrzebne 
są tylko wygodne, dopasowa-
ne buty i odzież termiczna, 
ale to jednorazowy wydatek, a 
potem można biegać do woli!  
To nasz wybór, jaką formę re-
kreacji wybierzemy. Jednak 
nie zapominajmy o tym,  by 
wybrać choć jedną! To istotne 
dla naszego zdrowia fizycz-
nego i psychicznego. Dlatego 
zacznij już dziś, najlepiej za-
raz po skończeniu lektury tego 
artykułu. Do dzieła!

W.M.

nIe dAJ sIę 
zIMIe!
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Wiele osób trudzi się wybierając prezent pod choinkę dla 
najbliższych. Książka, czy płyta? Koszulka, czy ozdobny 
szal? A może fartuch kuchenny z zabawnym nadrukiem? 
być może pomogą Wam nasze podpowiedzi.

dla mamy: 
1. Książka kucharska Kasi Bosackiej – 
„Przepisy z programu Wiem Co Jem”
2. Kubek termiczny na poranną kawę
3. Wełniane rękawiczki bez palców
4. Podstawka/stolik pod laptopa

Dla taty:
1. Stephen King - „Trylogia: Pan Mer-

cedes/Znalezione nie kradzione/
Koniec warty”

2. Queen Greatest Hits I, II & III
3. Fartuch kuchenny „Cooking 

with Heisenberg”
4. Koszulka z ulubionym ze-

społem

Dla siostry:
1. Praktyczny kołonotatnik
2. Kolorowanka antystreso-
wa „365 sentencji o kotach”
3. Bilety na boysband
4. Opaska na głowę - kocie 
uszka

dla brata:
1. „Wiedźmin III Dziki Gon”- Edycja Gry Roku
2. Płyta Metallica „Hardwired... To Self Destruct”
3. Pojemnik na ciasteczka „Darth Vader”
4. Figurka w doniczce „Groot. Guardians of the Galaxy”

dla babci:
1. Książka Emilii Padoł „Dżen-
telmeni PRL-u”
2. Mięciutki jasiek z dedykacją
3. Kijki do nordic walking
4. Mini-szklarnia z zestawem 
nasion

dla dziadka:
1. Ciepłe kapcie z dedykacją

2. Lektura nie tylko na zimowe wieczory 
- „Księga wszystkich dokonań Sherlocka 

Holmes’a”
3. Radio w stylu retro

4. Fotoksiążka ze wspomnieniami

Prezentowe propozycje wyszukane w chełm-
skich sklepach i internecie przez dziennikarzy 
Hajdparku

Co Pod ChoInKę?
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tego roku śnieg spadł niespodziewanie 
wcześnie. Miasto przykryła warstwa białe-
go puchu. nastała świąteczna atmosfera.  
W witrynach sklepów pojawiły się bożona-
rodzeniowe dekoracje. nawet niektóre domy 
zostały już przystrojone. Wszystko byłoby 
idealnie, gdyby tylko... właśnie, zawsze po-
jawia się jakieś „ale”.

Pewnego poranka śnieg niewinne spadał  
z nieba i przykrywał cały świat. Widok był niesa-
mowity. Zimowy krajobraz ma w sobie coś spe-
cjalnego, co wprowadza nas w dobry nastrój. 
Postanowiłam skorzystać z uroków wczesnej 
zimy i wybrać się na spacer. Wyposażyłam się 

w telefon i słuchawki, aby atmosferę podsycić 
świątecznymi piosenkami. Ubrałam się stosow-
nie i wyszłam na mroźne, poranne powietrze. 
Odśnieżony podjazd pięknie się prezentował. 
Idąc w stronę furtki, cała w skowronkach, chwy-
ciłam za klamkę i... Tu spacer skończył się, nim 
na dobre zaczął. Na ulicy zalegała gruba war-
stwa śniegu. Magia prysła i pojawiła się szara, 
przepraszam – biała rzeczywistość. Na moją 
ulicę nie trafił żaden pług. A to był przecież nie 
pierwszy dzień ze śniegiem. A co na to miasto? 
Nic! I tak przez kolejnych kilka dni. Miejskie 
służby się nie spisały. Szkoda. Szczególnie, że 
skutki takich zaniedbań już nie jeden raz zwali-
ły mnie z nóg.            W.M.

od dłuższego czasu wiele osób mówi o „rakowych tumblr 
girl”. Mnie osobiście tzw. tumblrki denerwują, nawet bar-
dzo. Jednak zacznijmy od początku – czym jest tumblr?

Tumblr to platforma miniblogowa. Można na niej obser-
wować blogerów, ich blogi oraz dowiedzieć się jak tworzyć 
własne. Wiele osób uważa portal za kopalnię zdjęć, obraz-
ków i plików gif. Dla innych jest to miejsce gromadzące cytaty  
z całego świata.

Za każdym razem, gdy pada hasło „Tumblr” wielu ma przed 
oczami popularny wzór z zielonym kosmitą, serduszka doda-
ne nad głowami osób ze zdjęć, markowe ubrania. Jednak, 
gdy pada hasło „Tumblr Girl” nie dotyczy to już tylko stylu 
ubierania, a również stylu bycia. 

Przedstawicielki tej grupy nazywane są Tumblrkami. Koja-
rzy się je głównie ze zdjęciami, na których zasłaniają twarz 
dłonią, czy częstym przesiadywaniem w sieci. Mówi się, że 
Tumblrkę można rozpoznać po „rakowym piesku ze snapcha-
ta”, co świadczy o częstym używaniu przez Tumblr Girl filtrów 
dostępnych w aplikacji Snapchat. 

Niektórzy zarzucają Tumblrkom monotonność i brak orygi-
nalności w swoim ubiorze – żyłkowy choker na szyi, spodnie 
z wysokim stanem, biało-czarne markowe buty sportowe, 
dwa warkocze opadające na ramiona.

Jednak, co w Tumblrkach jest takiego „rakowego”? Naj-
częściej ich charakter. Dziewczyny związane z modą Tumblr 
nie lubią, gdy ktoś nazywa je Tumblrkamki i często powodują 
niepotrzebne kłótnie. Inne wręcz przeciwnie – denerwują się, 
kiedy ktoś je pomyli, bądź nie powie, że są Tumblr. Często ce-
chują się też czystym chamstwem, które pokazują na każdym 
kroku, tak samo jak zawyżoną samooceną, która momentami 
działa innym na nerwy. Właśnie dlatego sądzę, że Tumblr Girl 
jak najbardziej zasługują na tytuł raka Internetu (i nie tylko).

        nemo

Fejm – od angielskiego słowa 
„fame”. Oznacza popularność, 
uznanie, „szpan”. Czasami 
mówi się, że ktoś jest „fejmem”, 
a coś jest „fejmowskie”.
hasztag – znacznik „#”.  Po-
jawia się najczęściej na por-
talach społecznościowych i 
stawiany jest przed słowami 
kluczowymi. Używa się go do 
podkreślenia słów, położenia 
na nich nacisku.
sWAg – kiedyś używany do 
oznaczania miejsc spotkań ho-
moseksualistów („Secret We 
Are Gay”), teraz stosowany do 
pokazania odwagi, pewności 
siebie, a czasami lekceważe-
nia przepisów, czy arogancji.
Yolo – podobnie jak „SWAG”, 
w wolnym tłumaczeniu ozna-
cza to po prostu „Żyjesz tylko 
raz” („You only life once”)
dwa na dziesięć (2/10) – 

określenie stosowane, aby 
pokazać, że coś jest kiepskie, 
nieinteresujące, momentami 
nudne, na niskim poziomie.
snap – skrót od nazwy „Snap-
chat”. Aplikacja, dzięki której 
można wysyłać foto-wiadomo-
ści i wideo-wiadomości. Moż-
na je również publikować na 
tzw. „my story”. 
Fejs – skrót od „Facebook”.
Insta – skrót od „Instagram”, 
który służy do publikacji zdjęć.
odpał – często naganne za-
chowanie, żart czy popis.
Kk – skrót od „ok, „okej”.
Jstm – skrót od „jestem”.
Jj – skrót od „już jestem”.
zw – skrót od „zaraz wracam”
nwm/Idk – skrót od „Nie wie-
m”/”I don’t know”.
Plz – skrót od „Please”, czyli 
„Proszę”, często jako „Bła-
gam”.            nemo

suChArY 
numeru
Co najlepszego może Cię 
spotkać w Sosnowcu?
Autobus do Katowic...

* * *
Dlaczego choinka nie jest 
głodna?
Bo jodła...

* * *
W co się bawią dzieci w So-
snowcu?
W miasto...

* * *
Z kim graniczy Rosja?
Z kim chce...          W.W.

największe raki* 
internetu

rak – coś głupiego bądź nieciekawego, na niskim poziomie. Mówi się, że 
coś może być „rakotwórcze”, a ktoś może być „rakiem”. Często „rakami” 
nazywane są stereotypy, czy denerwujące zachowania.

to mnie denerwuje...

Wytnij i zachowaj

słoWnIK dlA rodzICA


