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Drodzy Czytelnicy!

Na samym wstępie mamy dla Was bardzo ważnąinformację.
Zmienił się adres emailowy redakcji ŁOMOTU.

Nadmiernej ilości spamu nie lubi nikt, więc posiadaczom poczty na o2.pl
radzimy wziąć z nas przykład.

Z tego miejsca chcemy również powitać tegorocznych pierwszoklasistów.
Nie potykamy się o Was nakorytarzach, ale za Aretką i to takie tłumy,

że do Intermarche się dostać nie można.
Naokoło tr zeb a cho dzić|.

Dobra, teraz koniec żartow i arcysmutna informacja. Jest to ostatni numer,
w którl,rn udziela się stara ekipa ŁOMOTU.

Kamila i Magda udają się na w pełni zasłużony odpoczynek od wszelkich
teleturbacji życiowych związanych z tworzeniem naszej ulubionej gazetki.
Na sam koniec, cała redakcja chciałaby zŁożyć najserdczeczniejsze życzenia

Panu Piotrowi Kopce, który dnia 15 październIka tego roku,
wziął ślub ze swoją wybranką i teraz jest zarówno szczęśliry.rn tatą jak i mężem.

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze
i cieszymy się Pana szczęsciem,

Redakcja ŁOMOTU.
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Żyjącw XXI wieku, dobie multi-
mediów i rozwoju technologii, wiele osób

myśli, że żylemy w pięknych czasach,
gdzie człowiek potrzebuje tylko kilku
kliknięć myszką, aby sprawdzić jtrzejszą
pogodę bądź też przecz7tać interesujące

go wiadomości. Komputer z dostępem do

stałego łącza internetowego stał się chle-

bem powszednim nie tylko dla dorosĘch,
którzy potrzebują go do wykonl,wania
codziennej pracy, ale przede wszystkim
stał się epicentrum działalności dzieci
oraz młodzieży. Z rozwojem technologii
i rozprzestrzenieniem się internetu, nas-

tały czasy piractwa komputerowego.
Czym jest owe piractwo wie

każdy, jednak przypomnę. |est to niele-
galne kopiowanie, reprodukowanie, uży-
wanie bądź rozpowszechnianie wszela-

kich materiałów zawierających prawa
autorskie, często pobierając za nie opłaty

od osób trzecich. z takim zachowaniem
możemy spotkać się najczęściej jeśIi

chodzi o muzykę bądź fllmy. Na dzień
dzisiejszy, w sieci możemy znaleźć każdy
interesujący nas serial, piosenkę a nawet

spektakle teatralne nagrane telefonem
komórkowym. By*ają przypadki, że

do internetu trafi,ają tzw. ,,ptzecieki" czyli
w/w treści przed datą premiery.

Ostatnim ,,trendem" w piractwie
komputerowym jest udostępnianie pli-
kow przez tzw. ,,torrenty'i Mówiąc naj-
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prostszym językiem, są to specjalne zaplsy

plików kóre można pobrać dzięI<l różno-
rodnym programom o takim przeznacze-

niu. Plaga torrentów spowodowała, że

w ostatnich czasach rozpowszechnianie
treści, na które zostaĘ nałożone prawa

autorskie, gwałtownie wzrosła. Według ba-

dań z zeszłego roku prowadzonych przez
firmę Microsoft, ponad połowa użytkow-
ników systemu operacfnego Windows,
posiada jej nielegalną kopię na swoim
komputerze. Liczba ta, drasĘcznie zvńę-

ksza się zkażd\rn rokiem. Policja dwoi się

i troi w poszukiwaniu osób, które udostęp-

niają innym fałszy,we oprogramowanie.
Czy to oznacza, że za dwa lata, zaledwie co

piąta osoba użltkująca wyżej wymieniony
system będzie posiadała jego nielegalną

wersję? Wszystko możliwe, gdyż nic nie
zapowiada, aby piractwo komputerowe
miało się szybko zakończyć.

Jednak wciąż zadaję sobie plta-
nie - czy skoro prawie każdy z nas posida
na swoim dysku twardl.rn wiele megabaj-

tów, często i gigabajtów nielegalnych
plików to czy my wszyscy łamiemy
prawo? Moim zdaniem, nie. }ak wielu
zapewne wie, pobrany materiał z prawami
autorskimi, można trzymać na dysku
przez dwadzieścia cztery godziny od mo-
mentu jego ściągnięcia. Ustawa o prawie

autorskim i prawach pokrewnych także
wyraźn|e zaznaczai ,,Art. 23. I. Bez ze-



zwolenia twórc,v wolno nieodpłatnie ko-
rzystać z jaż rozpowszechnionego utworu
w zakresie własnego uzytku osobistego."
W ustawie tej pojawia się także wpis:

,,Art. 34. Można korzystać z utworów
w granicach dozwolonego użltku pod
warunkiem wymienienia imienia i naz-
wiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy
i źródła powinno uwzględnlać istniejące
możliwości. Twórcy nie przysługuje pra-
wo do wynagrodzenia]' Dla tych, którzy
zrozumieli, zacytowaną wyżej treść to
wystarczająca odpowiedź na zadane
przeze mnie wcześniej pl,tanie.

Jednakże, czy należy popierać
piractwo komputerowe i je rozpowszech-
niać? Niech każdy sam odpowie sobie na
to pltanie, gdyżkażdy z nas ma prawo do
innych poglądów. Jednak zanim p oblerze-
my na dysk twardy najnowszą produkcję

Quentina Tarantino bądź nową piosenkę
Rihanny, pomyślmy czy ściągamy jązwia-
rygodnego źrodła oraz zachowajmy ją tylko
i vłyłącznie dla siebie.

Marta Wojnarowska

Piractwem NIE jest:

- Chwalenie się że pobrało się grę z netu,
- Pisanie że gra jest dostępna w wersji
pirackiej,
- Proszenie o linka do wersji pirackiej itd.

Piractwem }EST:
- Podawanie linkórv do rł,ersji pirackich,
- Podawanie linkórł, do stron z r,versjami
pirackimi,
- Podawanie linkórł, do programółt,
lamiących zabezpieczen ia.

- Podawanie numeró\r, seryjnych, haseł
- |akiekolrł,iek ułatrr,ianie zdobycia
ukradzionej \\-elsji gr}-.
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Muzyka towarzyszy nam wszystkim każ-

dego dnia. Niezależnie od tego czy chcemy,

czy nie. Możemy usĘzeć ją wszędzie -

w sklepie, na ulicy, w szkole, w słu-
chawkach bądź przez głośniki. Dźwięczne
melodie są nieoderwalnym elementem
naszego życia, wtęc co byśmy bez nich zro-

bili?
\M XXI wieku, na rynku muzycznym nle
tylko debiutują nowe zespoĘ, ale i gatun-

ki. Są to najczęściej hybrydy powstałe

przez poŁączenie kilku wcześniejszych
rodzajów. leszcze do niedawna nikt nie
słyszał o trance, emocore czy j-rocku.

Style te wyłoniły się w ubiegĘm tysiącle-

ciu i dopiero niedawno zyskały na popu-
larności. Oczywiście, przeciętny słuchacz
nie określa każdej piosenki dokładną
nazwą jej gatunku. Dla wielu wciąż ,,rock
to rock, a pop to pop1

Jednak czy ma to jakiekolwiek znaczenie,
jeśli pomylimy gatunek mazyczny?
W utworach nalważniejsza jest ścieżka
dźwiękowa, dopracowany wykon oraz

przede wszytkim chrłytliwy tekst.

Nawiązując do tego ostatniego, z,przry-

krością muszę stwierdzić, że jakość treści
piosenek bardzo zma\ała w ostatnich lat-

ach. Będąc jeszcze dziewczynką z pod-
stawówki, rozumiałam przesłanie rape-

rów, którzy poruszali tematy zwyĘch
ludzi i ich problemów. Poprzez taki
sposób wytażani,a emocji, wiele osób
mojego pokolenia do dziś słucha tych
piosenek i z utęsknieniem wyczekuje no-
wych płyt ukochanych wykonawców.

Jednakże, oni sami przyznają - ,,raperzy
się sprzedali'l ,,hip-hop umarł'l Śpiewa-

nie o tym, jak to bohater wraz zkoleżka-
mi pobił kibiców innego klubu, czy jak
poderwał piękną panienkę na jedną noc,
przejadło się nawet najbardziej wiernlrm
wyznawcom tego gatunku, ale to zjawisko
nie tyczy się jedynie rapu.
Doskonałym przykładem będzie zespół
Linkin Park, który po wydaniu 'Minutes
to Midnight" w 2007 roku stracił uznanie
w oczach wielu fanów. Mogę śmiało sfivier-

Muzyka
xxl wiekulll

jak ze szczytu stoczyć się na dno?

rys. Mańa Woinarowska



dzić, że ponad połowa pł}rty to smętne
melodie, które nużą słuchacza. Kolejna
pĄrta -A Thousand Suns" z 2010 roku to
tylko gwóźdź do trumny. To tylko poje-
dyncze przylłady, bowiem wielu artystów
jednak trzyma poziom i nie poddaje się
ciągłej komercji, ale...
Zajmijmy się teraz wykonawcami z pier-
wszych stron gazet. Lady Gaga, |ustin
Bieber czy M:iley Cyrus - ta trójka to nie
jedyni, którzy przez ja(<tś czas atrzymują
się w ścisłej czołówce najbardziej kryty-
kowanych celebrl,tów w świecie muzyki.
O ile obecnej królowej popu nie mogę
odmówić silnego i czystego głosu, tak
mogę zarzucić jej kontrowersyjność (częs-
to w negatywnym świetle) oraz brak
gustu, jeśli chodzi o ubiór. Chyba każdy
sĘszałjuż o mięsnej sukience piosenkar-
ki, w której wystąpiła na MTV's VMA
2010 Music Awards czy butach, których
kształt obcasa przypominał męskie przy-
rodzenie. Fascynujące, prowokujące czy
po prostu obrzydliwe? Dyskusje fanów
i antyfanów trwają do dziś, a świat plotek
z nieukrywaną niecierpliwością czeka na
kolejne pomysĘ Gagi.
Czy to dobtze, że gwiazda światowego
formatu nl.wołuje takie skandale? Moim
zdaniem - nie. Osoba, którą ludzie podzi-
wiają i ma się za profesjonalnego muzyka,
nie powinna wzbudzać takich kontrowersji
swoim zachowaniem czy v,ryglądem,
a muzyką. Nie zabraniam jej drobnych
skandali czy też prowokacji, ale wszystko
w granicach dobrego smaku. Świat muzy-
ki i show-biznesu połączf się na dobre,
otwierając bramy tematom tabl czy
zwykłemu chamstwu. To zdecydowanie
negaĘwnie wpĘnęło na rynek muzyczny,
bowiem są rzeczy, których nie powinno
słuchać się w mediach. Cenzurowanie
wulgaryzmów także nie jest rozwląza-

niem, ponieważ powtarzające się w kółko
,,pit''bardzo irltuje odbiorców. Co zatem
należy wykonać, aby przywrócić muzyce
należny jej poziom? Na to pytanie nie ma
prostej odpowiedzi i zdaje się, że jest to
niemożliwe. Pozostaje nam nic innego jak
czekać i zobaczyć,jakie zmiany nadejdą -
czy na gorsze, czy na lepsze.
Ale koniec już o negatrrrwnych stronach
rlmku muzycznego. Na szczęście są także
wykonawcy, którzy śpiewają o życiu
codziennym. Nie jestem znawcą hip-hopu
czy poplJ, ale czasem pooglądam teledyski
na ,Vivie" i widzę np. zespół Enej, który
niedawno wygrał pierwszą edycję ,,Must
be the Music - tylko muzyka" i co?
I mamy oto chwltliwy tekst w jęryku
ukraińskim, ponadczasową melodię, któ,
ra wpada w ucho i kilku sympatycznych
panów, którzy z uśmiechem na ustach
śpiewają i grają utwór ,,Radio Hello] Nie
jest to muzyka ambitna, lecz takie lekkie
i przyjemne granie udziela się wielu
osobom. Kolejny przykład, zespół 30
Seconds to Mars i ich,,Closer to the Edge']
w którym widzimy urywki z trasy koncer-
towej promującej album ,Ihis is war"
oraz wstawki z wl,powiedziami fanów
mówiących, czym jest dla nich muzyka,
Dla mnie jest to piękne dzieło, które
pokazuje, że muzyka jest naprawdę
lekarstwem na wszystko.
Nie ma znaczenl,a,jakiego rodzajl muzy-
ki słuchamy. Życie bez muzyki byłoby
życiem nudnym, pozbawionym kolorów
ciągiem, które zamiast cieszyć, byłoby
udręką. Wszyscy potrzebujemy muzyki,
a muzyka potrzebuje nas, abyśmy ją
tłvorĄL słuchali i zmieniali na lepsze. Bo
przecież nie ma nic lepszego, niż mała
chwila wytchnienia z ulubionym utworem
w słuchawkach, prawda?

Marta Wojnarowska



|akiś czas temu, skacząc po 
:

kanałach telewizyjnych w poszukiwaniu :

czegoś w miarę ciekawego do obejrzenia, :

natrafiłam na program o medycznych :

anomaliach. Ponieważ ludzie z reguły :
lubią tego t}pu programy, nie należąc do :

wyjątków, wpatrĄam się w ekran. A co :

pokazało się na owym ekranie? Otóż ;

pokazało się łóżko. Powierzchnią spokoj- i
nie dorównl,wało małemu pokojowi. Na ;

łóżku lężała sobie niewiasta imieniem :

Dominique, której z pewnością nie i

można było odmówić słusznej budołrry, i

Mówiąc wprost - ta kobieta była ogrom- :

na. Nie bla w stanie stanąć na nogach, i
więc całe dnie spędzała w swoim domu, :

leżąc i objadając się tłustymi potrawami,

Oczy,wiście nie pomagalo jej to zrzucić

wagi. Koniec końców podczas ważenia 1

* iri.lr.o*yrn szpitalu, okazało się, że i
masa ciała Dominique wynosi... 260 kilo- i
gramów. Robi wrażenie, co? A i tak nie :

iest to sensacja, jeśliby porównać ją 
1

z innymi ofiarami jednej z największych 1

zmor społeczeństwa XXI wieku, a mia- :

nowicie - otyłości. Bowiem ofiar tej :

choroby jest (niestety) o wiele więcej.
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Idealnym przykładem jest Menuel Uribe,

46-1etni mechanik z Meksyku. Mężczyzna
jest uznawany za jednego z najcięższych

ludzi w historii medycyny, a są ku temu

powody. Od 2001 roku nie opuszcza swo-

jego Łoża, ale trudno mu się dziwić, nie

pozwala mu na to waga, wynosząca do

niedawna 597 kilogramów. Od tamtego

czasu Uribe, dzięki wsparciu ze strony

Iekarzy, powoli chudnie i powraca do

zdrowia. \M 2009 roku ważył około 230

kilogramów. Faktycznie, wciąż za dużo,

Porównując jednak z półtonovłym cięża-

rem, który przykuł go do łóżka 10 lat

temu... Oprocz Ęch dwojga, około 300

mln ludzi na caĘm świecie boryka się

z problemem nadwagi. |eśli wierzyć sta-

tystykom, aż 25o/o Polaków i 207o Polek to

osoby z nadwagą. Stanowi to problem tak

&lży, że zaczęło się już mówić o otyłości w

kategoriach epidemii|
W tym miejscu należałoby więc zadac

sobie pytanie, czymjest schorzenie, które

dotyka tak dużą częśćIudzkości, i to nie

tylko w Ameryce Północnej. Przyczyną

tego stanu jest między innymi nieumiar-

kowanie w spożl,waniu obfitych w tłusz-

{t

l
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cze potraq a mówiąc kolokwialnie -
wylegiwanie się na kanapie z kawał-
kiem pizzy w jednej dłoni i butelką coli
w drugiej. Nie na darmo ostrzega się
przed zbyt częstym odwiedzaniem lokal-
nych fast-foodów, które dla coraz wię-
kszej części społeczeństwa stają się
codzennym przystankiem między pracą
a domem. serwowane w nich smażone
potrawy potrafią bowiem azależnić.
Brzmi dziwnie, ale to prawda. To właśnie
dlatego tak wiele osób dotkniętych oĘłoś-
cią nie potrafi lub ma duży problem
z porzuceniem starych nawyków ży-
wieniowych i zamienieniem naszego
powszedniego BigMaca na marchewkę
czy najsłodsze chociażby jabłko. Co gor-
sza, jeśli u takich delikwentów hamburger
i frytki stanowią jedyny posiłek w ciągu
dnia, co przecież nie jest rzadkością, to
można się spodziewać, że w ich żyłach
zamiast krwi płynie tłuszcz. WpĄ.w na
wagę ma też ilość ruchu. Kobiety, które
prowadzą siedzący tryb życia, są sied-
miokrotnie bardziej narażone na Ęcie, z
koleimężczyźni * czterokrotnie. ]eśli więc
masz możliwość uprawiania jakiegoś
sportu, skorzystaj z niej.
Innym czynnikiem może być uleganie
używkom. Na przykład nadmierne spoży-
wanie alkoholu nie tylko prowadzi do
porannego kaca, ale i dostarcza do orga-
nizmu puste kalorie. Recepta na zapobie-
ganie cląży spoż:y,łvczej jest prosta. Przede
wszystkim trzeba wstać z kanapy i zmusić
się do przebiegnięcia tych paru kółek
wokół osiedla lub wlprawy na ścieżkę
zdrowia. Ruch jest ważny: parę minut
codziennych ćwiczeń nie zaszkodzi nam,
a za to na pewno pomoże w utrzymaniu
odpowiedniej wagi. ]eśli mieszkamy w
bloku, od czasu do czasa zrezy1nujmy z
windy. Do tego dodajmy dobrze zbilan-
sowaną, niskokaloryc zną dietę. Najlepiej

zrezy gnow ac z duży ch, ciężkostrawnych
posiłków oraz zastąpicje małymi, lekkimi
porcjami, a słodycze ograniczyc - nieko-
niecznie do zera.

Nie w każdym jednak prqryadku czło-
wiek zostaje niejako puszysĘ z wyboru, a

,,bo mama i tata byli grubi" nie zawsze
musi być wymówką obżartucha, rłryśmie-
wanego przez szczllplejszych kolegów.
Uwarunkowania geneĘczne to aż 40o/o

przyczyn prowadzących do nadwagi. Po
rodzicach można odziedziczyć także
podatność na bodźce, które sprzyjająnad-
miernemu przybieraniu ta wadze. A co,
jeśli wszyscy w rodzinie są szczupli?
Wtedy przyczyny można upatrl,wać w
chorobach, takich jak cul<rzyca czy zespół
Cushinga. Cechą charakterysĘczną dla
tej drugiej dolegliwości jest tzw. oĘłość
cushingoidalna, czyli nagromadzenie
tkanki tłuszczowej na karku, twarży,
tułowiu i okolicach nadobojczykowych.
Na masę ciała mogą mieć wpłl,w także
urazy czaszl<l, czy guzy mózgu. ]ak więc
widać, nie każdego otyłego można
posądzić o bycie mało asertl,wnym w sto-
sunku do babci (,,jak to nie jesteś głodny,
wnusiu?"). Nie wiem, jak potoczyĘ się

dalsze losy Dominique. Być może udało
jej się zrzucić zbędne kilogramy i stała się
kobietą, którązawsze chciała być - piękną
i szczupłą. A może nadal leży w swoim
giganlycznym łóżku i nie może z niego
wstać o własnych siłach. Natomiast wiem,
że Manuel Uribe jest dzisiaj szczęśliwpn
człowiekiem, który potrafi przezwyciężyć
swoje słabości i każdego dnia zbliża się do
celu, którym jest wyzdrowieć i móc
w pełni cieszyć się życiem. Do celu, którym
jest pokonać największą chorobę cyńliza-
cyjną nowego Ęsiąclecia - otyłość.

MarĘna Wrzesień



Pomimo nieustającego napĄłnrr
nowinek na temat kryzysu w Grecji,
postanowiłam w wakacje odwiedzić ich-
nią wyspę Zakhyntos. Lecąc tam, wyobra-
żałam sobie tętniący życiem kulturowy
misz-masz. Wspaniałe budowle przwo-
minające o ich anĘcznych korzeniach
oraz bujnych oliwkoł7ch gajów. Jakleż
było moje zdziwienlc, gdy wysiadając
z samolotu zobaczyłam Rumunów pod-
śpiewujących sobie wesoło z Anglikami!
Z lotniska, gdzie odebrała mnie rezydent-
ka, autobus zawiózŁ mnie do miejscowo-
ści Laganas do Hotelu Majestic&Spa. Sam
hotel bez zarzutlJ. Duży basen, cztery
gwiazdki, all inclusive, przystojna obsłu-
ga, tylko greckie jedzenie smakowało...
nie tak, jak powinno, a pokój dwu-
osobowy wyglądał jak sala z domu
schadzek z podświetlanym na niebiesko
sufitem. Sam hotel nie był tak kontrower-
syjny, co reszta miasteczka. Prąpominało
ono bardziej Dźwirzyno. Ot, taka sobie
wioska turystyczna. Pierwsze co mi się

rzuciło w oczy, to upał, brak chmur
i smród. Skierowałam się nad morze. Tam
czekał mnie pierwszy absurd. Stojący
sobie na plaży (o ile można to nazwać
plażą, a nie breją w kolorze wilgotnego
cementu) samochód, kompletnie pusty,

ślizgając się po nawierzchniplaży, wjechał
tfem do morza. Dodatkowo nlktzzebra-
nych wkoło nie powiadomił właściciela
pojazdu. Dowiedział się o tym wieczorem
od policji, dostając mandat za zaśmle-
canie kąpieliska. Kąpać się jest faktycznie
w czym, bo woda ma około trzydziestu
stopni, a po dnie poroztzucaneleżąbar-
wne muszelki, czasem naprawdę sporych
rozmiarów. Ludzie właściwie są tam bar-
dzo fałszywt z zasady. Mnóstwo zagania-
czy na każdym kroku, nawołujących do
,,wstąp na chwilę" oraz ,,kup to 1 w pięciu

1ęzykach..Oh my friend! You're Polish?
To zapraszamy na obiad!" Pewna Polka,
mieszkająca na Zakhyntos od dwunastu
lat, opowiedziała mi po części jak to jest

z tym greckim kryzysem. Rzecą.wiście
ciężko im się żyje i praca na dwa etaty to
codzienność nawet młodych, ludzi. Na
samej wyspie, co prawda, nie doświad-
czyŁam zamieszek ani żadnych tego t}?u
incydentów. Wysłuchałam też opowieści
o tym, jacy naprawde są Grecy. Bezduszni
iżerujący na turystach. Dręczyciele psów.

Podobno poza sezonem na ulicach błąka-
ją się pobite, ranne psy. Są wyjątkowo nie-
sympatycznym narodem. W czasie sezo-
nu za to, po ulicach biegają spici greckimi,
wódkopodobnym bimbrem naz}.wanym



Ouzo, Anglicy w wieku 20-30 lat, \Ęszczy-
nają bójki, bawią się do piątej nad ranem,
a wstają o 2l:00 i zaczynają lla nowo.

Chodzą w grupie po rrlicach rłymijając
zaparkowane na środku drogi samochody
i lawirujące między nimi qtrady oraz
skutery. Zmęczone kobiety \Ą, tym czasie
leżą nad morzem lub basenem, opalając
swoje nie zawsze piękne i często nagie
ciało, wprawiając bardziej wrażliwych
w kłopoty trawienne. Tyle złego. Teraz
o dobrych stronach Grecji. Chociaż nie
widziałam prawdzirł,ej architektury ant1-
cznej, a w Laganas znajdują się przede
wszystkim kluby nocne, dyskoteki, apteki,
znowu klrrby, restauracje, i gdzieś tam
sex-slropy między barami, to poza mias-
tem było już lepiej, Domki ładne, zad-
bane, w styltr śródziemnomorskim. )edy-
nym mankamentem jest to, że muszą
płacić podatki od skończonego domu,
więc ich nie kończą i z daclrów wystają
grube pręty od uzbrojenia, Domki otacza-
ją piękne ogrody z wielkich pnączy
obrośnietych kolorowymi kłr,iatami.
Krzaków których gałęzie uginają się od
żoŁtych cytryn. Wszędzie rosną gaje oli-
wne i wysokie, szumiące trawy. Lekko
wystlszone przez wysokie temperatury
oraz brak opadór,v. Dodatkorł,ą atrakcją

jest możlir,vość obejrzenia żołwi Kareta-
Kąretą z pokładu kultolvej Yellorv Sub-
marine. Daje to możlir,vość oglądania
żółwi r,r, ich naturalnym środorł,isku
i obcowania z nimi, a czasami niektóre
biura turystyczne posiadają rł, ofercie pły-
wanie z żołr,viami lub opalanie się na
wyspie, gdzie składają one jaja. |est to
niezapomniana przygoda i porvód, dla
którego lvarto odwiedzić Zakhyntos.

-{-]
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Fantastyka to nie tylko ,,ZmierzcW'.
Książki, filmy i gry, cĄ| wszystko, co
zawiera w sobie pierwiastek smoka, mały
procent magii lub ułamek jednorożca -

jest powszechnie nazywane fantasĘką.
Często błędnie, gdyż nie rozróżniamy
pojęć fantasy i sci-fi. W|jaśnijmy sobie
krótko te dwa pojęcia.
FANTASTYKA - smoki, różdżki, elfy,
trolle, krasnoludy, latające purchawki
oraz wszystko to, czego nigdy nie zoba-
czycie, jeśli nie zaśpicie do szkoły.
SCI-FI - fantastyka naukowa, czyli to nad
cąlrn nieudolnie pracują naukowcy na
przyldad latający sedes, klonowane ludzi
czy samosprzątający, rozgadany robot.
Chociaż na Księżycu już byliśmy... W|ja-
śniliśmy sobie w dużym skrócie te dwa
pojęcia, więc teraz pada pltanie - do
którego worka wsadzlmy ,,Zmlerzch'? Ni
to horror, ni to fantastyka, a jednak mieś-
ci się w zawartości obu worków, poprzez
obecność pożal się Boże wltworu kobie-
cej wyobraźni zwanej,,wampirernl Przy-
pomnijmy, że według ściśle określonych
opisóq w jakiejkolwiek książce na ten
temat, każdy szanujący się wampir żl,wi
się krwią ofiar, płonie na słońcu ibrzydzi
się srebrem, ktzyżem czy czosnkiem.
U Stephenie Meyer wampir na słońcu
świeci jak reflektory, jest na diecie sarno-
niedźwiedziej i ma oczy w kolorze
Bosman Special. Wspominam o ,,Zmie-

rzchu", gdyż w ostatnicĘ Ęgodniach media
huczaĘ o premierze czwartej części serii
o przygodach Edwarda i Belli. Oc4.wiście,
że wybiorę się na to do kina, wezmę
moczopędną, rozwodnioną colę i będę
przez caĘ f/rmjęczeć o Ęm jak ten gniot
!Ęływa na postrzeganie fantasĘki przez
przeciętnego człowieka. Tej prawdziwej!
Legendarnej, na podstawie żelaznych
wierzeńludowych. Ma Ę? TO UCIEKAJ,
A NIE SIĘ Z NIM CAŁUJESZ! Nie chcę
dać do zrozumienia, że wszystko, co nie
doĘczy gnomów i chochlików, 1est złe.

|est wiele bardzo dobrych książek o wam-
pirach (np. ,,Wywiad z wampirern'), anio-
łach o kontrowersyjnym sĘlu Ęcia czy
gadających robotach. Mam na myśli to, że
z dobrej literatury zaczęły się masówki,
które diametralnie zmieniają postrzeganie
fantasĘki przez np. polonistów (moja trau-
ma z wczesnych etapów edukacji - żaden
polonista nie lubił fantastyki! Zawsze
dostawałam jedynki za odniesienia do
,,Wiedźmind'). Gdyby to, co się dzieje na
rynku książek zobacĄ świętej pamięci

|.R.R. Tolkien, to by się w grobie tak wier-
cIł, że nie zdążyłby się rozłożyć.
Nie inaczej jest z filmami. \Mszystkie adap-
tacje (może Ęlko ,,Władca Pierścienl" trzy-
ma poziom), ale już taki ,,Eragon] ,,Pamię-
tniki Wampirów' czy aż żal wspominać o
eW anizacji kultowego,,Wie dźmindi
Z grami natomiast jest taki problem, że

wszystkie rodzaje RPG, mmoRPG, cRPG
są zaszufladkowane jako jeden gatunek

fantasy. RoIe Playing Game to nie jest fan-
tastyka, a gra fabularna| W RPG gra się na
kartce, w mmoRPG przez internet, a w
cRPG za pomocą PC. I tu pada pltanie.
Czy wszystkie niepochlebne opinie o fan-
tastyce nie wynikają po prostu z nie-
wiedzy o niej?

Kamila Osiej



Każdy chłopiec od dziecka marzy o tym
by zostać strażakiem, posiąść jego cechy,
zostać bohaterem. Strażak jest symbolem
odwagi, siĘ męstwa i bohaterstwa. Wi-
dząc jadący na sygnale wóz, lub strażaka
w mundurze budzą sie pragnienia, by stać
sie takim jak on. Pierwszym etapem, aĘ
spełnić dzieclęce marzenj,a jest przy-
należnośc do Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Każdy ochotnik biorąc udział
w akcji reprezentuje swoją jednostkę.
Wszystkie jednostki OSP podlegają
Komendzie Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej, przez którą są dysponowane
i, zarządzane. Państwowe straże pożarne
mają obowiązek organizowania i prze-
prowadzania szkoleń strażaków ochot-
ników, gdyż kodeks i prawo ustala zasad}
uczestnictwa w działaniach bojowych.
Każde szkolenie składa si,ę z części teore-

Ęczne1 w formie vqrkładów oraz części
praktycznej jako ćwiczenia bojowe.
Ukończenie szkolenia potwierdzone jest
certlfikatem. Strażakami ochotnikami są
ludzie, z którymi mamy styczność na co
dzień. Są to osoby edukujące się, pracu-
jące w dowolnym zawodzl,e, mające
rodzine i dzieci, prowadzące normalne
życie, jednakże aby zostać strażakiem
ochotnikiem, należy mieć ukończone 16
lat i zaświadczenie lekarskie zezwalające
na pracę w tym zawodzie.Przynależność

do OSP to coś więcej niż tylko praca
i obowiązki, to także pasja, oraz wielka
radość z niesienia pomocy innym
ludziom. Każda akcja daje nam dawkę
adrenaliny i satysfakcję po pozytywnlrrn
je1 zakończeniu. OSP malą za zadanie
wspomagać PSP w działaniach bojoł7ch
oraz ratowniczo-gaśniczych. Oprócz ga-
szenia pożatów do zadań OSP i PSP zali-
cza slę także usuwanie gniazd os i szer-
szeni, których ukąszenia byrują niekiedy
śmiertelne. Strażacy uczestniczą także
przy osuszaniu zalanych i podmoĘch
terenów oraz pomagają przy wlpadkach
drogowych, których widok często bl.wa
drasĘczny i nieprzyjemny. Ważnymi ce-
chami osobowości pozwalającymi na
pracę jako strażak są: stabilny stan psy-
chiczny, silny charakter, wltrwałość
i konsekwencja w działaniach, ale także
wrażIiwość na cldze nieszczęście. }est to
odpowiedzialny i wymagający zawod.
Strażaków ochotników i zawodowych
obowiązują regulaminy dotyczące postaw
strażaka, jego obowiązków otaz praw,
które są zapisane w Statutach Zwlązków
Państwowych/Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Każdy druh powinien dbać o do-
bre imię jednostki, ktore vuryraża się w je-
go postawie, zachowaniu, a także schlud-
ności i elegancji. Wyróżniasię kilka tlpów
strojów, główne z nich to: ubranie
koszarowe, ubranie bojowe i strój galowy.
Strażak stał się autor}tetem w XXI wieku
i cieszy się coraz więksąrm uznaniem oraz
zyskuje szacunek wśród społeczeństwa.
czasami marzenie zostania takim
bohaterem kończy się na członkowstwie
w OSĘ lecz osoby, które ulegĘ urokowi
tego wyjątkowego zawodu, wiążą się
z PSP i oddają się w pełni swojej pracy.

Krzysztof Zarzycl<t
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Kasabian

dopiero od pozycji numer 5 tytułowego

Zespół Kasabian w ostatnich la-
tach przeż:y,łva wzrost popularności na
caĄ.m świecie. Płytą z roku 2009 ,,West
Ryder Pauper Lunatic Asylum' postawili
sobie poprzeczkę naprawdę łysoko. Nic
dziwnego, że od kontrowersyjnej grupy
z Leicester oczekiwano czegoś, co zwali
fanów z nóg. Iednak ,,Velociraptor" z nóg
nie zwala, co więcej - jest w najlepszym
przlpadku przeciętny. Przeciętność obja-
wia się zresztą już od pierwszych minut
,,Velociraptoral PĘę otwiera Let\ Roll
Like We Used To - przyjemny kawałek na
dancing w klubie geriatryków, ale zdecy-
dowanie na nic więcej. Dalej - Days Are
Forgotten, jest już lepiej, ale jeszcze nie
idealnie. Wpada w ucho już od pierw-
szego przesłuchania i nie chce się od-
czepić, ale przełomowym raczej nazwac
się go nie da. Podobnie jest zresztą
z Goodbye Klss, uyrobem balladopodob-
nym, który jest jednym z najsłabszych
punktów albumu. Tak samo z La Fee

Verte, na który - szczerze mowiąc - aż
słów szkoda. Ciekawie zaczyna się robić

,,)y'elociraptora'1 Niespełna na trzy minuty
po poprzednich dwudziestu stlpy poja-
wia się światełko w tunelu! Potem orien-
talny Acid Turkish Bąth na uspokojenie
i odżywa we mnie nadzieja, że nie wszys-
tko stracone. Numer 8 na liście to najsłyn-
niejszy z utworów na ,,Velociraptorze",
cĄi Re-Wired. Mały Fiat I26p w tele-
dysku zrobił furorę wśród Polaków
Kasabian na słabą promocję w naszym
kraju narzekać nie może. Piosenka sama
w sobie to naprawdę dobry kawał muzyki.
Po Re-Wired czas na Man Of Simple
Pleasures, rltmiczny, ptzenoszący w iście
amerykańskie klimaty. Przy tej piosence
można naprawdę się łyluzować, Przed-
ostatni na płycie Switchbląde Smiles jest
z kolei bardzo futurysĘczny, ociekający
elektroniką i zdecydowanie fantastyczny.
Utwór ratuje honor,,VeIociraptora".
szkoda, że to switchbląde smiles nie
zamyka albumu. Zamiast tego Kasabian
zdecydował się umieścić na końcu Neon
Noon - nudny, rozlazły, nagrany od nie-
chcenia. Szansa na to, że nie zaśniecie
przed końcem utworu jest równa zeru,
więc jeśli Kasabian chciał nagrać koły-
sankę dla dzieci, pozostaje pogratulować
dobrej roboĘ.,Velociraptor" przechodzi
ze skrajności w skrajność - od kompozycji
doskonaĘch do beznadziejnych.
Materiał jest różnorodny, co możnauznać
za zaletę, ale zmiany sĘlu już niekoniecz-
nie. Dlatego najnowsze wydawnictwo
Kasabiana zasługuje na troję z plusem - do
powtórzenia sukcesu albumu sprzed dwóch
lat niestety Anglicy nie byli, już zdolni.

Martyna'Wrzesień



Mayer Hawthorne jest amery-
kańskim 32-1etnim multiinstrumenta-
Iistą, D]em i piosenkarzem, który
w 2009 zasĘnął swoim albumem debiu-
tanckim ,,A Strange Arrangemenfi Było
o nim jeszcze głośniej dzięki bardzo ory-
ginalnemu pomysłowi, jakim było
rłydanie pierwszego singla na czerwonej
płycie winylowej w kształcie serca.
Należy dodać, że współpracował wtedy
z wltwórnią Stones Throw Records, dla
której nagrl,waĘ dobrze znane i cenione
postaci takie jak J Dilla i Madlib. Nie
oznacza to jednak, że Mayer Hawthorne
obraca się w klimacie rapu. Fakt, w jego

twórczości zawarte są elementy tej muzy-
ki, ale nie jest ona głównym źródłem
inspiracji, Za tal<le źródło należy uznać
funk, jazz i soul z lat 60' i 70'. Najnowsza
płlta artysty,,How Do You Do' składa się
z piosenek opartych na patentach sprzed
kilku dekad. Każdy z utworów został
skomponowanlł, zagrany, zaśpiewany
(bardzo ładnie, a facet nigdy nie brał
lekcji śpiewu!), nagrany i wlproduko-
wany przez tego jednego człowieka.
Wszystko brzmi świeżo, pomimo jawnych
nawiązań do klimatu starych nagrań.

Mayer Hawthorne

Do You Do
Zaskakujące jest to, że jeszcze nie usłysza-
łamw żadnej rozgłośni radiowej (a radia
słucham często) ani jednej piosenki
z ,,How Do You Dci'. Przecież są takie
radosne, takie porywające, takie miłe dla
ucha, a do tego wszystkie są na równym
poziomie ikażdy z powodzeniem mógłby
być singlem promującym całość. To
melodie, do których naprawdę chce się
wracać. Nie tylko warstwa instrumentalna
jest tu mocnym punktem, bo również tek-
sty są warte uwagi. TeksĘ, jasna sprawa,
przede wszystkim o miłości, czyli o Ęrm,
co każdy z nas lubi najbardziej. Ale żadne
tam aj low ju bejbe| Mayer Hawthorne
przedstawił miłość w sposób dowcipny
i niebanalny, co na pewno wyróżnia go na
tle innych songwriterów. Mamy tu zła-
mane serca, szaleństwo czy historię
wesołych chłopaków z Motortown. Ale
tak chwalę Hawthorne'a, chwalę i końca
tego chwalenia nie widać, a wypadałoby
wymienić jakieś słabe punkty jego
najnowszej płyty, bo zwykle tak bl,wa
w recenzjach. Po dłuższ}.rn zastanowieniu
stwierdzam, że nic na siłę. Nie wpnienię
żadnych słabych punktów, bo takich po
prostu nie ma. Wszystko jest dopracowane
w najdrobniejszym szczegole. Muzyka jest
pełna uroku i zostaje w świadomości na
długo. Nawet zaproszony do współpracy
przy piosence ,,Can1 Stop' Snoop Dogg
podśpiewuje ni,czlrm rozćwierkany sło-
wik. ,,How Do You Do' to dla mnie jedna z
najlepszych pĘ wydanych w Ęm roku,
potwierdzająca klasę Mayera Hawthorneb,
którego q.pada przynajmniej kojarzyć.

Magda Sanocka
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Czym jest Minecraft - chyba mówić nie
trzeba. Genialna gra st\Morzona przez
Markusa 'Notcha' Perssona, później także
przez |ensa Bergenstena i studio Mojang
polegająca na... właśnie. Minecraft jest to
zbiór niesamo*itych możliwości od kopa-
nlapocząwszy, a skończl,wszy na ganianiu
mobów, choć najwiekszą frajdę 9raczom
sprawia budowanie. Aby ułatwić nam grę,

Minecraft zostałpodzielony na kilka alter-
natl.wnych typów tozgrywki. Creative,
Survival, a także planowany na najbliższy
czas tryb Adventure. CĄi co kto lubi.
Obecna jest także darmowa wersja Classic
polegająca na budowaniu z nieograni-
czonymi zasobami, jednak tej wersji
Notch nie będzie kontynuować i pozo-
stanie na aktualnl.rrn updatcie. Najnowszą
al<tlalizacją jest Minecraft Beta 1.9. prere-
lease, który v,ryldzie w najbliższym czasie.
Będzie to ostatnie rozszerzenie w wersji
beta, później gra stanie się pełnowartoś-
ciorłym, nietestowym produktem. Przy-
pomnę, że aktualnie gra jest do kupienia,
jednak jest to dalej wersja beta, cĄi tak
jakby demo gry, które jednak jest
udostępiane w sprzedaży internetowej za
jedyne 14,95 euro. Oficjalna premiera gry
będzie miała miejsce nocąz dnia 18 na 19

listopada 2011 roku w Las Vegas.

Rozgryłka
Cud architektoniczny zbudowany z sa-
mych kwadratów? Owszem, to jest możli-
we! Mnogość materiałów oraz możliwość
craftin gu (czy|i pr zetw ar zania surowców)
daje nam szanse stworzenia praktycznie
wszystkiego (przykład po prawej). Na
Youtube istnieje grupka ludzi, którzy
dzielą się z nami swoimi projektami,
tworząc filmiki z ich gry w Minecrafta.
Należą do nich głównie Madzik, CTSG,
JJdżunior oraz Myszu, Zachęcam szcze-
gólnie do ,,Kanciastej Doliny" Kamila
,,CTSG" oraz do ,,Minecrafta na obca-
sach' Madzi. Czasem zdarza się również
oglądać ich na rozgrryce multiplayer,
gdzie zwiedzają gotowe mapki i zgłębtają
tajemnice penetrowanych budynków.
Sama rozgrywka multi daje dużo saĘs-
fakcji. Postawienie serwera (osoba zak-
Iadająca serwer powinna mieć jednak
szybki internet i mocny procesor, dla
płynnej gry) daje znajomym możliwość
przyłączenia się do danego świata i zbu-
dowania np. miasta czy w tryble Survival
odparcia ataku kolegi, chcącego przy-
właszczyc sobie Twoje skarby.



Co się dzieje w ,,kanciastej
rzeczlwistości"?

Tworzymy sobie nolly świat. Generator
stawia przed nami niezmierzonlr, bezkres-
ny teren biomórł, od tajgi, przez ttrndrę,
do pustyni. Wybieramy sobie ładną
miejscóu,kę na nasz pieru,szy 1epiankorły
domek i staramy się przeżyc piel,tvszą noc.

|ak nam się uda, to fantastycznie, r,vtedy

możemy zacząc zabawę w wyrabianie
pierwszych narzędzt tak niezbędnych, by
coś wykopać. Chqtamy w prawą dłoń,
która jak rvszystko rł,tej grze jest klvadra-
tou,a i powielamy wzór ,,kop dziurę, kop
dziurę, kop dzitrrę, kop dziurę'l Kiedy już
r,r,ykopiemy dziurę i niezbędne suro\ĄIce,

możemy za pomocą wczesniej \vspom-
nainego craftingu pobawić się w architek-
ta i wybudować coś miłego naszych
skwadratołviałym oczom. Mając budou,lę
oczl.wiście warto zaopatrzyc się w fosę,

coby nam jakieś wstrętne moby domu nie
popsuły, wybuchając tudzież kradnąc
bloki. Od wersji 1.B. doszedł także pasek
głodu, więc warto by też zadbac o jakieś
pożl.wienie. Nasza postać to nie ,,ameri-
can hero'] więc musimy pilnorł,ać żeby na
przykŁad nie spaclać z ogromych llysokoś-
ci lub też po prostu nie dać go zabić.|eżeli
jtrż się tak zdarzy, że biedny zginie,
odradzamy się w początkorłrym miejscu
respawnlr lub tez tam, gdzie znajduje się
ostatnio okuporł.ane łóżko.

Jednak takie kopanie i budor,vanie może
się dosyć szybko znudzić, dlatego bło-
gosławieństwem tej gry jest tryb multi,
Czy jest coś fajniejszego niż zepsuć
komuś dom? A potem ten ktoś Cię gania i
chce zntszczyć w odwecie Twój.,. a tu
niespodziankaI Fosa z Iawąl, Takich krł,ia-
tków jest wiele i odpowiednio eksploa-
towane, dostępne nam zasoby dają nam

pułapki na towarzyszy przygod.
Cała ta frajda z gry sprawia, że po nocach
śnią się ku.adraty, kilofy i odgłosy kopa
nia, a zamiast myśleć o zaspokajaniu
potrzeb partnera, Ty myślisz o tym, co by
tu dziś l,r,ybudor,vać. |ednak pamiętajmy,
że taki zaniedbany partner może odŁączyc
kabel od zasilania czy internetu i praw-
dopodobnie rvtedy to będzie przykry
rozwód albo kolacji nie dostaniecie (clro-
ciaż kto pamięta o kolacji grając?). Oraz
najrvażniejsze - w Minecrafcie nie ma
szkoły! Gra jest banalnie prosta, a jej

możIlvości są ogromne!

Kamila Osiej

szansę stworzyc zaiste niesamorł,ite



Krystyna Gasparian \ \

Ludzie są cudacznym i pokrętnym gatun- ! nym ze spotkań. Przekonywał do tfich
kiem- jako jedyniwykształciliśmywsobie : rzeczy jak, przedmiotowe traktowanie
lub wymyśliliśmy zasady moralne. : kobiet i pedofilia. Nie napotkał sprzeciwrr,

Większość z nas prawie nigdy nie zas- : ponieważ wcześniej zadbał o uznanie
tanawia się nad sobą. |esteśmy dobrzy czy ! kolegów policjantów. Przyspieszając oPo-

źli? Warto zastanowić się nad sobą, nie i wieSe - doszło do tego, że przez wiele lat

tylko ,,na wypadek wypadku", ale i dla i kobiety i dzieci w trm mieście byĘ wię-

świadomego ustanowienia sobie kodeksu i zione w domach i gwałcone. Młodych
moralrr.gJ @oVczy to osób wierzących i ! chłopców wypędzano w świat, a ci którzy
niewierzących). Najczęściej podawaryrm i zostali, dołączali do lokalnej męskiej seĘ.
przykładem przy dyskusjach o naturze i Sekty, która miała swojego ,,duchowego

ludzkiej, są zbrodnie hitlerowskie. Dziw- i przywódcę" a nawet.świętą księgę'l którą

na sprawa, ale wszyscy zbrodniarze słażący i napisał. Iedna z przypowieści opowiadała

ideiHitleranieuwźali sięzaĄch,niebyli i o nim jak o bogu, który mijając dzieci,

chorry psychicznie, a nawet ńe dręcryĘ i pozdrowił je uśmiechem. Iedno z dzieci
ich wyrzuĘ sumienia , postępowali zgod- i nie odpowiedziaŁo, więc następnego dnia

nie z kodeksem moralnym. Żli byli ci, i pożarłje lew. Tego i innych obrzydliwych

którzy im się przeciwstawiali. Czy my sami, i bzdur uczono dzieci,óy byĘ uległe wobec

tuiteraz mamy dość wewnętrznej ayr.y i mężcryzn,którzykiedyśbylitacysami jak

pliny, aby przeciwstawić się władzom, i ludzie w naszej szkole, wychowano ich,lł
gdyby podjęĘ niemoralne decyzje? i normalnych domach. sprawa wyszła na

A priecież robią to często. Świeższy 1 
ju**2005 roku.TwórcaseĘjest tetazw

przykJad, tego, jak niewiele trzeba, aĘ ! więzieniu, gdzie dalej pozyskuje sobie

przekonać|idzl, Zezłe jest dobre. Stało się ! zwolenników, nawet wśród słuĄ więzien-

iuk - malutkim, nudnym miasteczku i nej. Myślicie,że czuje się winny widząc,
w zachodniej części sianu Kolorado. ! jakwielupopiera jegoideę?

osiedle domków jednorodzinnych, kilka ! Moralność była zmieniana, odkształcana

sklepów, kościół i i<omenda poliiji - mniej i od zawsze - przez jednostki, władze,

więcej tak wyglądało to miejsce. Pewnego i religie. Żeby zapobiec zwyrodnieniu, trze.

dnia pojawił się tam człowiek - zwyĘ, : ba ustalić swój kodeks i umieć pono5ić

rozmowny, miĘ. Szybko zdobył dobrą : jego konsekwencje, Czy jesteśmy tacy,

opinię wśród mieszkańców, często zaga- : jakimi chcemy być? Czy wyznajeszopinię wśród mieszkańcóW często zaga- ! jakimi chcemy być? Czy wyznajesz
dywał policjantów naprowadzając ich na i mniejsze zło? Pamiętasz zdatzenia z

kontrowersyjne temał o moralności czy 

' 

Norwegii tego lata? Czy spróbowałbyś

sĘlu życia, zaprĄaźnł się z księdzem... : zabić mordercę dzieci, aĘ nie zginęło ich
,Wkrótce okazńo się, że prrybył do mia- i więcej? |aznam wielu ludzi którzy zrobll;i,

steczka z ,,nowymi ideami'] które naj- 1 by to, świadomie poświęcając sumienie,

pierw dyskretnie rozprowadzlł wśród ! bezstrachuprzednieustępliwymprawem.
mieszkańców, apóźniejuzyskał pozwole- i Cry 

"ą 
dobrzy?

nie na przemówienie z ambony na jed- :
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Czują się wolni, przez chwilę
szybują jak ptaki. Dalą z siebie wszystko.
To ich pasja, sposób na życie, ucieczkę od
szarej rzeczywistości. Kochają to, co robią,
upadki to ich motyrłracja, Cztery kółka
i deska, są dla nich chwilą zapomnienia.
Młodzi, pełni pasji, tak ich widzę. Na
,,Skateparku" koło stadionu im. Sebastia-
na Karpiniuka trenują młodzi zapaleńcy,
Niektórzy robią to dość długo: - Jeżdżę
już 10 lat i nie nudzi mi się to. To moja
pasja, kocham to, co ro&lg. Nie są im
straszne siniaki - Pierwszy upadek bolał
najbardziej, wtedy pamiętam, że skręciłem
nogę. Wszyscy są jak jedna, wielka rodzi-
na, rł7mieniają się doświadczeniami, star-
si uczą młodszych. Sama miałam okazję
czegoś się nalczyc iprzyznaję początki są

bardzo trudne! W grupie ,,Deskorol-
kowej" trzymają się razem. Jedni jeżdżą
Iepiej, drudzy gorzej, ale nikt się nie
lrrywyższa i panuje naprawdę rodzinna
atmosfera. Dość często urządzają sobie
pewnego rodzaju rozgrl,wki, nazywają je

,,Skate" - Chodzi w tym o to, że jedna
osoba robi trick, jak druga osoba go nie
powtórzy, to ma punkt, jak nie powtórzy
5 razy, to ma pięć punktów i przegrywa, Na

,,Skateparku" spędzają dużo czastr, prak-
tycznie wtedy, kied1. tylko mogą. Przede
wszystkim musi być sucho. Kazdy swój

skok przeżył,ają, towarzyszą im skrajne
uczucia. Z jednej strony l,yję}f,ą adrenalina
i strach, że można się rł,ylvrócić, ale
i rł,iara rł, udaną ewolucję - To jest coś

wspaniałego, ten lot, ta kontrolą, to ile
deska razy ma się obrócić i w którq stronę,

ale i lqdowanie, złapanie jej w powietrzu,
Kochąm to! Oczywiście wszystko jest
wynikiem ciężkiej pracy, w którq trzeba

włożyć sporo wysiłku i czasu. \\rszystko
przynosi efekty. Nle zawsze jeżdżą m
,,SkateparkacĘ' zdarza się równiez, że są
w innych miejscach. - Jednym z nich jest

,,Bryza", wywala nas stamtqd policja
i ochroną, bo wiele razy stłukliśmy niejed-
nq szybę, ąle nadal tam jeździmy. Urvażają,
że przeszkodą może być wszystko, na
czymkolwiek można zrobić trick lub
sztuczkę. Na co dzień nie zwracamy na to
trwagi, jednak oni potrafią r,łl.korzystać
krarvężnik, czy zltrykJy murek, dobrze się
przy tym bawiąc. Wszystko zależy odtan-
tazji,,deskorolkarza 1

Aleksandra Dłużyńska



a0
N - nauczyciel
U - uczeń

N: |eśIi dobrze byście się przyjrzeli
takiemu wyrażeniowi...

N: Zęby w ścianę i przynajmniej wapna
nie zabraknie.

(za Aretkq)
N: PRZESZKADZAM CI?! Gaś tę faję

i do szkoĘ!

(z wypracowań)
Stańczyk to właściciel karczmy, który
zalał się w trupa, a Upiór to chochoł,
który wyskoczyl z siana.

Cho choli taniec symbolizuj e zabr anie
duszy do piekła.

W Apokalipsie św. |ana siedmiu aniołów
zjawiło się i zaczęło grać na trąbkach.

Tomasz Judym czyta fragment
Apokalipsy Sokratesa.

Modernizm trwał w okresie I wojny
światowej, kiedy Niemcy mordowali
żydów.

N: ]ak byłoby ciszej, byłoby mniej
śmiechu.

N: Nie cnljecie tego? W powietrzu taki
zaduch... ZAGRZYBIENIE!

(uczennica do nauczyciela)
U: Masz pan PULP FIKSZYN?!

(chłopcy z klasy informatycznej wnoszq
akwarium do sali)
U: Ooooo, akwarium, ale suuper! Będą
rybkiii,.,
N: Nie, ja tam wlezę i będę robić za
syrenkę.

N: Powiem wszystkim chłopakom
w szkole, że nie umiesz mówić po
niemiecku i żaden nie pójdzie z Tobą na

studniówkę.

N: Ktoś się nie zgadza,
ktoś ma jakąś wątpliwość?
U: WPORZO.

U: Podchodzę do niej,
by ją o coś zapytac i tak pltam ze trzy
razy, ata siedzi i łosia udaje!

U: Zagłoba reprezentuje biedę...

N: To jest tekst literacki, a nie książka
telefoniczna.

(musztra)
U: Uczennica klasy IA
melduje klasę gotową do zajęć
z przysposobienia obronnego.

nie ksiażka

Stan klasy: nietr zeźvły.

szalona strefa Muminków
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Zahzymajcie go w locie,
niech w górze zasĘgnie

Kazimierz Wierzyński
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