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Drodzy czytelnicy!

Temperatura za oknem stopniowo spada, a ilość ubrań, jakie nakładamy na
siebie każdego poranka, rośnie. Co to oznacza? Nadeszła już zima, awraz z nią

kolejny numer ŁOMOTU. Tak, tak - wiemy, że nie mogliście się doczekać.

Po wakacfnym odpoczynku bądź też,,sezonówce" (bo jakoś trzeba zarobić na
kolejną parę vansów czy conversów, prawda?), powracam}ł, przedstawiając wam
ostatni już efekt pracy starej ekipy. Z ogromn)ryn bólem żegnamy progi redakcji
i mamy nadzieję, że kolejne pokolenie ,,łomociątek" was nie zawl,edzie, czego

jesteśmy pewni. Mamy także nadzieję, że pierwszoklasiści pomyślą
o wstąpieniu w szeregi redakcji - nie tylko po to, Ą rozwinąć pisarskie pasje,

ale także, aby zabawnie spędzić czas, Llcząc się czegoś nowego. I zjeść tosĘ, ale
to tak półszeptem ;)

Pamiętajcie, aby słać nam masę artykułów - nieważne, czy wolisz uczyć się
o sinusach czy o Piłsudskim, czekamy na wasze propozycje przez caĘ rok, bo
na pewno wykorzystamy je w nadchodzących numerach. Adres znajdziecie

w stopce, jak i zwykle.

To Ęle na dziś, miłej lektury i do następnego numeru!

Redakcja ŁOMOTU



Nasza szkoła, chcąc iść z duchem
czasu, postanowlła wziąć udział w pro-
gramie Cyfrowa Szkołą, dzięki któremu
otrzymalibyśmy nowoczesny sprzęt elek-
troniczny. Byłby on wykorzystywany do
prowadzenia zajęć 1 pomocy \^,/ nauce.
Byłoby także możliwe stworzenie klasy,
która w pełni korzystałaby na zajęciach
z nowoczesnych technologii. W związku
z tym redakcja ŁOMOTU postanowiła
przeprowadzić sondę wśród uczniów
i pracowników szkoĘ by spltać co sądzą
o takim przedsięwzięciu.

P: ,,Czy wyobrażasz sobie cyfrową klasę
W naszej szkole?"

,,|ak najbardziej. ]estem osobą, która
bardzo chętnie weźmte udział w takim
programie, szczególnie podczas mojego
przedmiotu - biologii."

,,Ależ oczywiście, że sobie wyobrażam,
Byłbym zadowolony, gdybyśmy wszyscy
mieli tablety zamiast książek."

,,Pewnie. Patrząc na sprzęt i przygo-
towanie kadry informatycznej, byli-
byśmy w stanie to wprowadzić."

P: ,,}ak według Ciebie miałaby taka
klasa funkcjonować?"

,,Myślę, że funkcjonowałaĘ ona w ten
sposób, że zaml,ast podręcznika papie-
rowego byłby podręcznik elektroniczny.
Chociaż ja absolutnie nie chciałabym tego
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zamieniać. Wolałabym raczej zostac przy
inrr1.6| formach, ]ednak z drugiej strony,
podręcznik elektroniczny daje dlże
rnożlilł,ości, tak jak rzutnik]'

,,Myślę, że uczniowie będą mieli do dys-
pozycji sprzęt multimedialny i będą
wykorzl.stylĄ,ać go pod nadzorem na_

uczyciela. Na przykład - uczniowie będą
mogli zabierać sprzęt do domu i rłl.syłać
nauczycielowi przez internet gotowe
prace domowei'

P: ,,fak według ciebie nowe technologie
ułatwiłyby uczenie niektórych przed-

miotóu zarówno uczniom, jak
i nauczycielom?"

,raka forma ułatwiłaby na pewno pracę
samodzielną. Mogłaby nawet pomóc
w pracy w grupach. Istnieje jednak
niebezpieczeństwo, że uczniowie mogliby
wchodzić na Facebooka w czasie lekcjii'

,,Uwazam, żebędzle to bardzo przydatne,
w szczególności przy nauce przedmiotów
ścisłych. Matematyka, fizyka, informaty-
ka, rysowanie, te sprarły."

,,Z biologii jest dużo prezentacji multime-
dialnych, z których korzystam od wielu
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Iat na lekcjach. Myślę, że ucznlom byłoby
znacznie łatwiej, gdyby mieli przed sobą
swój sprzęt i mogliby na nim pracowaći'

P: ,,Czy według ciebie nowe technologie
rozpraszaĘby uwagę czy ruczej

ułatwiĄby naukę?"

,,Myślę, że rozpraszaĘby mnie nieziem-
sko i uważam, że powinniśmy pozostać
przy zeszytach}'

,,|a sam uczestniczyłem w takich lekcjach,
To nie przeszkadzało uczniom, za to
wręcz wzmagało ich zaangażowani,e.
Wlrnagało to jednak od nich przestrzega-
nia pewnych reguł. Nauczyciel miał nad
nimi stałą kontrolę dzięki odpowied-
niemu oprogramowaniu."

.Myślę, że rozpraszałoby mnie to trochę.
\M końcu jak można nie wykorzystać
okazji, żeby wejść na fejsa, no ludziet"

P: ,,Czy aważasz, że możliwe byłoby
przeprowadzenie lekcji na Facebooku?"

,,Nie uważam tak, ponieważ większość
zajęłaby się konwersacją z innymi osoba-
mi, więc szczerze wątpię w skuteczność
tego pomysłui'

,,Czy lekcje to nie wiem, ale wiem, że
uczniowie korzystają z Facebooka w ten
sposób, że przekazują sobie przez ten por-
talrożne cwiczenia i pomoce naukowe, co
pomaga im w nauce. Na dzień dzisiejszy
nie umiałabym przeprowadzić lekcji przez
Facebooka, ale myślę, że po jakimś szkole-
niu byłoby to dla mnie możIiwe."

,,Czy byłby to facebook, czy jakaś inna
aplikacja - byłoby to możliwe. Spójrzmy
na przyRad Australii, gdzie od dawna
prowadzone są lekcje on-line]'

P: ,,}ak wyobrażasz sobie naszą szkołę
za dziesięćlat?"

,,Myślę, że będzie ona w pełni zdigitali-
zowana, zostaną wprowadzone innowa-
cyjne technologie,"

,,Nasza szkołą będzie za I0 lat całkowicie
cyfrową szkołą. Wszyscy uczniowie będą
pracowali na najnowszym sprzęcie multi-
medialnym. Nauka będzie nowoczesna,
wychodząca naprzeciw no$Tm technolo-
giom. MyśIę więc, że najnowsze technolo-
gie będziemy wdrażali, także w naszej
ukochanej szkole."

,,Myślę, żebędzle ona tak samo fajna, jak
jest dzisiaji'

rozmawiali Daniel ptaszek

oraz Adam kawałek
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,,fak wiele jesteś w stanie zrobić, aby :

ocalić osobę, którą kochasz?" ; Naiważniejszą cechą tego

Tak brzmi ,,1*,,, *"fl,*:ł l -ffHf,f::ill[1il:ffi1;
która miała stać się następcą Fahrenheita .
wyprodukowun go-pr"riquantic Dream. 3 Przerazen[L
W porównaniu iFahrenhaitem gra ta nie l
posiada nadnaturalnych elementów; za to ł Uczucta jakie będą nam najczę-
ważniejsza będzie psychika i odczucia 3 ś.i.j toru.zyszyĘ podczas rozgrywki to
bohaterów.Z3lutego}}tOrokuodbyłasię 3 y75n5l.zucie, troska, bezradnośż, rozgo-
premiera jednej z najciekawszych gier . ryczenie, irytacja, złość, a także niena-
ostatnich lat - Heary Rain, nowej atrakcji . wiść. Osoby, które przy lekkim utrudnie-
dla fanów gier przygodov,rych zeiementa- i niu się poaaulą, nie powinny
mi akcji i mało znanego survival horroru. . za tg grę. Znajduje się w niej

§ cisłoSil,- trzeba-r"ytko p5§lń**
Co, gdzie i w jaki sposób? i decyzje, które mają *pffiu .Ą n"rz

,_^*-,__-.l_^: rozsr\.wke. :,l § I Uy'EI y Wr§_. ;Ł: ' ,n " ., "

Zacznijmy może jednak od l
samego pojęcia survival horror. }est to ; Jak to wygląda? ;

gatunek 
- 
gier komputerowych,' gdzie : I

najważniejszym zadaniem jest ltrzy- , Akcja całej gry jest ukazana

n{I WynlK potyczKl. raDula toczy,sĘ. r [a gra, no coz - Jest trudna 1

"glówhie .w nocy, dzięki czemu 8racz ] wiele rożnych możliwości. To

manie bohatera (bądż tohaterów) i w sposób typovyy atn n"l-u, a wyjątkowo
zdrowychi żywych. Sytuacja krytyczna i ważne jest realislyczne odwzorpwanie i
najczęściej z góry 1estprzesądzona - brak * emocji człowieka. Najważniejsze, j,gdlak
rrłożliwości skutecznej obrony, wielq.4rze- i to przedstawienie mimiki twłhy, ńf *
ciwnikówwpĘ.wa najczęśeiej negatywnie " doskonale wczuć się w rolę naszej postaci.
rra ńynik potyczki. Fabuła toczy*się.§ Ta gra, no cóż - jest trudńa i ma w sobie

wszystkie {eJiocje yłraz . nas i naszego postę]

1ra-w danym*mońdfrcig. i potoczą się dalsze
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która pozwala

enia dwóch chłopców w deszczówc8 §
i zostaw_ieniu prży,nich figurek z origarpi. i
Resztę foznajemy' zperspektywy, czg*.Ćt ;
postaci - Ethana, Madisonl Ścotta i
oraz Normana. Nbleży dbać o każdą !
z tych osób, jeśli jednak nam się to nie uda §

to gra toczy się dalej, lecz po zmienionym i

jeden znichzosta-
iwany podczas pobytu

ćentrum handlowytn, a -I*han

wraz ze s\goią Żoną: €hce
§
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§,
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}i
*:

rn,lrślenie,



pamiętam, jakby to było dziś. § wiekowej zna|azło się, osiem gazetek

Trzy pierwszoklasistki, które siedziały § szkolnych. To istotne liczby, gdyż do

*-uiy*kantorkusali 106a izprzeraże- § konkursu przystąpiło ponad pięćdziesiąt

niem w oczach, próbowały tworzyć swój { różnychskładów.

pierwszy numer ŁOMOTU. Pomimo i
wielu perturbacji życiowych: wiecznie § Ale od początku

zmieniającymi się grafikami (aż wreszcie i
trafił się ,,ien jedyn|,!), łamaniem dead_ § Naszdzień rozpocz{,sięodkon_

line,u, irakiem pomysłów, zdjęć, arty- § ferencji z Par,yłem Bartnikiem - dyrek_

kułów _ dokonaliśmy tego. staliśmy się § torem Biura stowarzyszenia Gmin

zgranymskładem, który osiągnął niemaĘ i Polsklch Pomerania oraz z jego zastępcą,

.ik."r, Szkolny pulitzer 2013 jest § Ireną Stróżyńską. przez ponad godzinę

w naszych rękach! § opowiadali o swojej ptacy oraz o doś_

Galafi nałowakonkursu-iułu§W:;;Tł:::,:::;';Z#'::ł:ż}ffi lJ
miejsce 25 październtka 20!3 roku § a tych było sporo, Zdecydowana więk-

w szczecinie. wraz z naszą Redakcją, § szość dotyczyła samej osoby pawła

uczestniczyŁo w niej dwadzieścia pięć § Bartnika, który z uśmiechem opowiadał

składów; aż cztery z nich reprezentowĄ § o swoim zamiłowaniu do książek oraz fas-

kołobrzeg. Mowa tu o szkolnych klimą- i cynacji lekkoatletyką, Rozmowę można

tąch z Gimnazjum nr 2, Ortodomie & za|iczyć zatem do udanych,

Zespołu Szkół Morskich, REaD Liceum "
im. Mikołaja Kopernika oraz oczl,wiŚcie i Następnie, podzieliliśmy się na

o naszym ŁOMOCIE, W naszej kategorii } d*" grupy_ Pierwsza część udała się ńy
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zwiedzać gmach TYP Szczecin. Wszyscy §

byli pod ogromnym wrażeniem, gdyż stu- i
dia nagraniowe wyglądają zupełnie "

inaczej na żywo, niż w telewizji. Druga i
grupa zwiedziła studia Radia Szczecin; i
było to równie interesujące doświadcze- i
nie, gdyż jak wiadomo, praca głosem to .

zadanie niezwykle trudne. 
:

' 
Kiedy serce bije dwarazy szybciej a

:
Punktem kulminacyjnym, na i

który każdy z niecierpliwością czekał, i
było rozdanie nominacji i nagród l
głównych. Każóa redakcja została tl.wo- i
łana na środek i uhonorowana dlplomem }

oraz drobnymi podarunkami dla każdego 
*

dzienn7kar za. ! ednakże, prawdziwe emoc - l
je pojawiĘ się dopiero z chvńlą wyczyry- i

ocenach naszej gazetkiprzezpozostaĘch j *"". się rozwijać. Bo praca w redakcji
uczestników byliśmy niemalże Pewni, Ż. § .,u.r."la-nas wiele: *1piu.o*1*ać kom-
nic nie osiągniemy. Na_nasze szczęŚcie, 1 promis, pisać ciekawe i poprawne arĘ-
myliliśmy się. Przepełnieni radością : l"ł, ale przede wszystkim _ dobrze się
i nieukrywaną satysfakcją, odebraliśmy § bawie. Ze smutkiem w sercu zostawiamy
nagrody. Gala zakończyła się wspóInym ) roivrot młodszym kolegom i kole_

|,#"t l

i
!

wania zwycięzców. Po doŚĆ rozmaitych § crr."-y Wam tym samym pokazać, że

zdlęciem i obiadem.

Marta Wojnarowska

,,I ja tam byłem, miód i wino piłem,, § Ti::'LłJr.?iewniamY 
Was - jeszcze

:
Nie napisaliśmy tego tekstu, aĘ i

się pochwalić. To sprawa drugorzędna. _
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M*rcĘsN@
Afryka. Pozwolę sobie na stwier-

dzenie, że jest to nalbardziej zacofany pod
prawie każdym względem kontynent.
Mimo, że od upadku kolonializmu mi-
nęło prawie pół wieku, Afryka sprawia

wrażenie trwania w ciągłym marazmie.
Czy cośjest jej w stanie pomóc?

Co osoba to pomysł?

Wielu celebrytow uważa, że tak.

Od jakiegoś czasu pomoc krajom trze-

świata stała się nieodłącznym ele-

gwiazdorskiego PR-u. Niektórzy
nich, na przykład Madonna, adoptują

eci z afrykańskich sierocińców. Inni,
Angelina |olie, jeżdżą na Czarny Ląd,
pomagać przy budowie szkoŁ. Każdy

ebrl.ta chce pomóc na swój sposób.

nak prawdziwym celem zaangażowa-

sław w tego typu akcje jest dobre

ienie problemu. Dzięki temu roś-

śc zagrożeń w społeczeń-
państw zachodnich, a wraz z nią
ierane na pomoc Afryce.

Czarny Ląd wspieraj ą też Itczne
ffi ganizacje. Największą fundacją chary-
tat}.wną na świecie jest ,,Bi11 & Melinda
Gates Fundation' prowadzona przez

życiela Microsoftu i jego żonę.

iś'oprócz ogromnego wkładu rv dzia-
charltatywne, stara się zachęcić

innych do pomagania. }ego działania
ły m.in. tym, że drugi najbo-

łóbami. Na ten cel przeznacza około 800

niż WHO. Bill
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gŃszy człowlek świata przekazał na rzecz
fundacji aż37 mld $! Z kolei najbogatszy
człowiek na Ziemi, Carlos Slim, pomógł
wybudować w Meksyku centrum badań
nad uprawą roślin. Łącznie fundację
Gatesa wspiera aż 105 miliarderów z ca-
łego świata.

Kontrowersje

Jak to w życiubywa, nic nie jest

takie kolorowe, jak wydaje się na pier-
wszy rni oka. Niejednokrotnie pomoc
wpływa na wizerunek gwiazd, co przel<ła-

da się na ich dochody. Innym problemem
zwią-zanym z formą pomocy jest likwid-
owanie skutków problemów, a nie
r ozwiązyw anle pr zy czyn. P r zy gar nianie
sieroi czywysy-łaniejedzenia są w rzeczy
samej szlachetnymi gestami, jednak w
żaden sposób nie likwidują one głodu czy
podłoża sieroc-twa. Jest to trm bardziej
niepokojące, że zvryĘi hldzie przejmają
ten sposób myślenia i nakręcają spiralę
syzyfowej pracy.

Fundacja Billa Gatesa także spo,
tyka się z krytyką środowisk pro-life.
Przekazała bowiem łącznie ok. 33 mln $

na rzecz organizacli zajmujących się pro-
mowaniem aborcji. Finansuje także
wysyłanie do Afryki i południowej Azji
niebezpiecznego leku antykoncep-
cf nego, Depo-Provera. Istnieje podejrze-
nie, że może powodować raka piersi. Aby
zabrazować jego destrukclny wpĄ,w na
układ rozrodczy dodam, że stosuje się go
przy kastracji chemicznej mężczyzn.

Technologia w służbie człowieka

Istnieje także trzeci sposób
wspierania krajów trzeciego świata. Fun-
dacla One Laptop Per Child postanowiła
dostarczać dzieciom z ubogich krajów
tablety i laptopy. Miałoby to pomóc im
oswoić się z nowoczesną technologią.

Najbardzij znaną akcją w Polsce
jest budowa studni w Sudanie, dzięki
czerfiJ mieszkańcy kraju cierpiącego
z powodu suszy mogą przettwać. Pa-
radoks Afryki polega na tym, że jest boga-
ta w źródła wodlł, które jednak znajdują
się tak głęboko, że dostanie się do nich
jest mocno utrudnione. Podobna sytuacja
występuje w Peru. Tam jednak deficltołvy
towar, którlrrn jest woda nie znajduje się

pod powierzchnią ziemi, a w powietrzu.
Problem postanowili rozwiązać ludzle
związani z Uniwersltetem Technologicz-
nym \^/ Limie. Wykorzystuląc fakt, że
peruwiańskie powietrze osiąga momenta-
mi wilgotność 98o/o, stworzyli aparaturę
w postaci billboardu, która pobiera wodę
z powietrza i skrapla ją. Woda jest
całkowicie darmowa i każdy mieszkaniec
stolicy może się w nlą zaopatrzyć.

Pomimo sltuacji krajów
Trzeciego Świata, która obecnie nie
wygląda najciekawiej, to powoli, dzięki
naszej pomocy może w przyszłości Wść
na prostą.

Adam kawałek



: Ę.] .,:
k;+ę l

tr|Ę

, -*fu.-

l

fl

{r
ffi

f



Łll*

ffi
7

E
III

ffitr

ś,



Z t*chnol*$ię
tll'lL,L,

j 1.1t lL_ i

Przychodzisz do domu prosto ze
szkoły. Poza myślami dotyczącl.mi ,,66

dziś na obiad?" lub też "toaleta, już,teraz,
zaraz|.", sięgasz wzrokiem łr, stronę uko-
chanego laptopa. Po chwili czujesz, że coś
wibruje w twojej kieszeni i nie chce prze-
stać. Po krótkiej rozmowie telefonicznej
chwltasz za pilota od telewizora i możesz
zacząc ,,nicnierobienie" na łóżku. Co to
oznacza? Technologia jest wszędzie i nic
nie wskazuje na to, aby cokolwiek miało-
by się tu zmienic. Wręcz przeciwnie.

Mówiąc o początkach rozwoju
technologicznego, musielibyśmy sobie
zadać pytanie, co było pierwsze. DIa nie-
których przełomotym rł7nalazkiem stał
się kalkulatoą dla innych pierwszy PC.
Każdemu z nas słowo ,,technologia" prąt-
nosi na myśl różne skojarzenia i nie jest to
niczym złym. }eśli jednak spojrzymy na
historię powstawania poszczególnych
przedmiotów łatwo dojdziemy do wnios-
ku, że wszystko dzieje się w zastraszająco
szybkim tempie. Nasi rodzice pamiętają
czasy. kiedy na komunię nie dostawalo się
konso]i do gier czy tableta, a zegarek,
kalkulator czy też rower. Uczniowie szkól
podstaworłych nie wyobrażają sobie życia
bez telelonu - przepraszam, pomyłka -

smartfona. Kiedy my mogliśmy fun-
kcjonowac z te]efonami bez aparatu czy
nawet kolorowego wyświetlacza, oni
dopiero przychodzllt na świat. Czas

L- -*

płynie szybko, prarvda? \ĄIarto przyjrzeć
się także temu, jak rozwija się design
poszczególnych nowinek technolog-
icznych. Dawniej nikt nie rłyobrażał sobie
monitora z płaskirn ekranem LCD,
co dziś jest normą. Wraz z rozł1.ojem tech-
nologii rośnie nasze przeświadczenie, że

bez niej nie moglibyśmy żyć,

|est w tym źdźbło prawdy. Nie
tylko rozrltkowe gadżety są powiązane

technologią, Chociażby nowoczesne pral-
ki, które niedługo będą już chyba prały
bez lżycia wody. Nawet nasi dziadkowie
są jń przyzl^,ryczajeni do nowoczesnych
kuchenek i Ęm podobnych. Nie zapomi-
najmy także, jak wiele dobrego przyniósł
powiew świeżości do śrviata medycyny,
Dzięki nowoczesnym implantom czy
aparatom, możemy niemalże całkowicie
uzdrorłic nasze zmysly.

Chyba każdy przedstawiciel
pokolenia, do którego należymy, przyzna
mi rację - nie potrafimy obyc się bez tele-
fonu w dloni czy laptopa na kolanach. To
wszystko sprawia, że nasze życie jest
łatwiejsze - i to chyba jest najwaźniejsze.

Marta Wojnarowska
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§ ciażby The Cąll. Pewne uspokojenie

§ następuje dopiero w okolicach jede-

§ nastego utworu, Always (swoją drogą jed-

§ nego z najIepszych). Wciąż jest to jednak

§ załedwie przejściówka, bo po tym ut-

§ worze powracamy do tego, co było

§ wcześniej - tempa tak szybkiego, że ciężko

§ za nim nadążyć. Tak czy inaczej, właśnie

§ to tempo jest sporą zaletąizaledwie jedna

§ chwila odpoczynku od niego w zupełnoś-

§ ci wystarczy,

Po dość długiej nieobecności §
w Killswitch Engage, |esse Leach naj- § oczywiście Disąrm The Descent

v,ryraźniej zatęsknił zako|egamizzespołu. § ma też swój słóy punkt i jest to staty_

podjęcie decyzji o jego powrocie i w efek- § czność. Może dziwnie to brzmi w przy-

cie pożegnanie się z długoletnim wo- § padku takiej pĄĄ, ale niesteĘ - nie da

kalistą grupy, Howardem fonesem, § się tego faktu nie zaawaĘć_ większość
zaowocowało wydaniem po czterech lat- § piosenek jest do siebie ,dgsyć podobna

ach czekanią__dobrego albumu o nazwie i w budowie _ ulwór się zaczyna, nabiera

§ tempa, |esse się drze, a następnie opcjo-

i nalnie spowolnienie na czas refrenu,

Bez zachwytów, ale nadal ma § melodia i ponownie speed. To jest dobry

moc. |edną z nal\epszych rzecżf# :,§ układ i Killswitch Elgage opanowało go

jest intro, a właściwie jego brak. § do perfekcji, ale pó'kilku powtórzeniach

odpalanie te1 płyty przy głośnikach na § pod rząd zaczYna trochę nudzić. Małe

fuli naprawdę nie jest najlepsąrm po_ § zmiany w pojedynczych utworach na

rn{§Jęs!,_bo gwałtowne wejście pier- § pewno niezaszkodziłńy,u już na pewno

in Me mogłoby § urozmaiciĘby całość.

swojej głównej umiejętności _ tworzenia § można spodziewać się przynajmniej
piosenek jednocześnie niesamowicie ag- § niezłego albumu. Disarm The Descent nie

resywnych i bardzo melodyjnych 
§ 

jest bynajmniej wyjątkiem i pomimo, że

l jest nieco przewidywalny, to jest wciąż

The New Awakening, Tuiiiił§'?'"coś, na co warto poświęcić czterdzieści

Point czy też Slave To The Machine; § minut swojego wolnego czasu.

przy\łady móŹń"a'"tnnożyć bez końca. l
Natomiąst inną rzeczą jest szybkość. 3
Nićinalże przez caĘ czas zabójcza, a jed- : 

'i:lj:li;i!i:,;"", MarĘna Wrzesień

nym ze świetnych przykładów jest cho- i



Minęło prtrr,vie pięć lat, odkąd

Fall Out Boy łr,ydali srvojt1 ostatnią płytę 
,

Folie d Deux. Tym razem amerykański
ku,artet powraca z zupełrrie now,V1l1 -

albumem, obok którego nie można prze, .

jsc ohojetrlie.
Porł,odór,r, jest r,r,iele - pierwsz,yln "

z nich jest okładka albumu, która ukazuje

dr,r,óch ciemnoskóryclr chłopcótł,. To kon- .

trast pomiędzy przeszlościq i przyszłościq '

śuiatą , komentują członkorł,ie zespołu. ,

To także dor,vód na to, że pięć lat poz- 
,,

lr,oliło iln dorosnąć nie tylko psyclricznie,
ale i muzvcznie. W ich zamyśle, płyta ta ,.

ma przedstau,iać różne oblicza rocka. Tak .

też i się stało, borł,iem już pieru,sze ''

tlt\Ą,ory pokazują norł,oczesność typorvą '

dla np. Linkin Park. Nieco elektroniki ,

i chlvytiirve relrerry sprawiły, że The Pho-

enix i My Songs Knolt, What You Did In :

The Dark są grane nawet na poporv,vc}r '.

stacjach radiouych, a co za tynr idzie, '

śrł,ietnie trafiają do młodych odbiorcórv. '

]eclnakże Fall Out Boy rłyciągtr rękę także ,

do starszl,ch słuchacz1,, którzy skupiają się ,

przede \Ą,szystkim na tekście. Właśnie dla .

nich porvstały takie utwory 1ak Alone ,

Together, Miss Misslrrg Yott czy Young '..

Yolcanoes. Styiistycznie cała trójca krąży '
lv okolicach alternatyrvy z lekką nutą '

flrnku czy popu. To zupełnie inny obraz ,

zespołu, ktory przyzwyczaił nas do ,

piosenek w stylu punk, ska czy soft-rock. .

}ednakże, wpłyl\T przeszłości są wido- .

Big Sean, ,,

n! Stwo- ,

poruszające i
, który

Marta Wojnarowska

The Deep Adele oraz tytułou,e Sat,e Rocł
Ant] Roll, gdzie emocje 1, głosie Eltona

Johna i Patricka Stumpa poruszą każdego,

Czym jeszcze zaskakuje płya?
Przede rr szvstliitn t; m, źe nie ma na lliej

słabych piosenek. Ja sama słucham irlbu-

mrr, odkąd tylko tratlł na półki sklepórv

i do clziś nie rnogę przestać nlcić \Yhere

Did The Party Go. Kolejnym poi,r,odern

jest tematyka, Każdy z jedenastu utlr,orór,r,

przedstawitr inny aspekt życia, z którym

bardzo łatu,o się utożsarnić. Po trzecie:

rłrykonanie. Na żadnej płycie Fall Out Bo,v

nie brzmią tak clobrze jak na Saye Rock

And Roll. Silny oraz wyrazisty rvokal

Patricka ideainie rvspółgra z mocnymi rif-
fami i glośnymi bębr-rami reszty zespołu,

Dodatkorł,o, członkor,vie FOB postanowili
przypomnieć o sobie tworząc jedenaście

teledyskór,v ilustrujących kaźdy z utwo-

rólr.. Jak im się to uda? Ocenimy już

lvkrótce; chłopaki są na półmetku.

Niespodzianką dla wszystkich

a

Ng

fanów jest kolejna plyła FOBóu, która

swoją prenrierę miala l5 październikr
rv wersji elektronicznej. Tym..,razem,
chłopaki z zespołu
brzmienie rock a

core punk.

we
hard-

afullingln': koncert w polsc
nam na

ffi
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fot. Aleksandra Dłuźvńska
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ŁOMOT: Czy uważa Pan, te 3 Ir: Tak, nawet jesteśmy już w trakcie

w dzisiejszych czasach aczeńptzeżyłby 3 tworzenia takiej klasy. ChcielibyŚmy, abY

b ez gadżetów technolo gicznych? § niektóre przedmioty były prowadzone od

Jącek Kąwałek: Nauczyciele tak, § następnego roku tylko przy użycitt
uczniowie raczej nie. Oczywiście daliby 3 tabletów. Oczl,wiściebędzieto za|eżało od

sobie radę w Życiu bez pomocy tech- § chęci, nauczycieli do wprowadzania tego

nologii. Dzisiejsza młodzieżjest już inną 3 typu urządzeń do swojego sposobu

niż ta, którą ja pamiętam i świat także

vłygląda inaczej niż kiedyś.

Łl Czy Pana zdaniem e-learning ma
szan§ę zastąpić tradycyjne metody
nalczania?
/( W pewnym stopniu może i powinien
zastąpić tradycyjne metody nauczania,
jednak nie jest on w stanie zastąpić nor-
malnego kontaktu pomiędzy uczniem,
a nauczycielem.

Ł: Pytanie od uczniów, jaka jest szansa
na wi-fi w szkole?

/K; \M wakacje zrobiliśmy dokładny
pomiar szkoły, mamy zaplanowane
rozmieszczenie dodatkowych 30 nada-
jników radiowych, podłączyliśmy także

światłowody. Opracowaliśmy też plan,
aby uczniowie mieli z mobilnych
arządzeń, na przyl<ład komórek, dostęp

do Internetu. Liczymy, że w clągll trzech
lat powinniśmy uzbierać pieniądze na to
przedsięwzięcie.

Ł: Iak widzi Pan naszą szkołę
w najbliższej pr zy szło ści?

/(: Myślę, że będzlrc to nowoczesna
szkoła, ze staŁym dostępem do Internetu.
Nasi nauczyciele myślę, że są odpowied-
nio wyszkoleni, aĘ podołać wprowadza-
niu nowinek technologicznych do szkoĘ.

Łz Czy możliwe jest stworzenie klasy,
która będzie pracowała na tabletach?

na1.Jczan7a.

3 ł, Po szkole chodzi legenda, że

§ w Pańskim kantorku znajdaje się orygi-
§ r L a! _ r^r!,_ l -_,-_ ^ -^ ^E 

f --- +^§ nalna płytka z Windowsem 95. Czy to
§ prawda?
§ /<; Prawda, mam taka płltkę i wiele

§ innych skarbów. |ak czasem szperam

3 w kantorku, to sam dziwię się, jakie

3 ciekawe rzeczyw nim mam.

i ł, Jakie byłoby Pana hobby, gdyby nie
§ tyło informaĘki?
§ /r: Nie mam pojęcia ...może grałbym na

! gitarze. (śmiech) Na pewno znalazłbym
§ jat ieS hobby. Kiedyś pasjonowała mnie

3 elektryka, pierwszy komputer zobaczyłem
§ dopiero, gdykońcĄem szkołę średnią.

i Ł, Mac czyWindows?
X IK Z góry wiadomo, jaka będzie moja

odpowiedź. MACI Są niezawodne, dobrze
działalą i vłyg|ądają ładnie. (śmiech)

Ł: |aki jest Pański stosunek do stereoĘ-
pru, ze kobieta nie może być infor-

§ maĘkiem?
3 /r, Według mnie ten stereotyp nie jest
§r.-l
§ prawdziwy. Znam wiele dobrych progra-
3 mistek. Ten stereotyp panuje ze wzg\ędu
§ na to, że kobiety są na ogół dosyć
3 żl,wiołowe, a tu potrzebne jest skupienie.

rozmawiali MarĘna Kowaluk
i Adam kawałek
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Adam Tersa znany bardziej jako * 

r?:,f::Kr;i:ffi fiil:jrT?;:Ras Luta, czołov,ry wykonawca muzyki ; kich zwolenników lekkiej i

reggae, dancehall i roots w Polsce, wspóŁ , znl3 roku miała miejsce premiera kolej-
pracę z czolówką polskiej sceny reggae nej plyry - lJraLuj siebie.Po przesluchaniu
począwszy od Habakuka, a skończywszy premierowego kawalka pomyślalem so-
nakrólowej dancehallu Marice. Swą przy- bie: zapowiada się grubo. Natychmiast
godę rozpoczął * Za§A",yok*,pglpl?ę ';,,zańOqileń płytę i'cierpliwie czekałem na

współpracę z lokalrryrn!,zespołamil reggae i .dostarczenie.
i soundsystemami w Toruniu. Na scęnie ,,

muzycznej wrystępowal przez jakis czas

dimami i niespotykanym głosem Luty "

współtworzą ideainą harmonię. Płytę 'l

Tak jak myślalem, plyta wywo-
pod szyldem Dreadsquadu. \M 2005 roku ., łała u mnie niesamowite uczucie
wspóltworzyl zespóI EastWest Rockers, rozluznienia i zapadlem w chil]out, wslu-
wydał z nimi trzy płyty (Ciężkie czasy, " chując się w przekaz. Ras Luta chyli czo}a

Iedyna broń, EASTWEST,FM), które przed jamajską kulturą, dodając do swo-

oclbiły się wielkim echem na polskiej, jak " ich utworów nowoczesne smaczki czy-
i zagranicznej scenie. niące albtrln niesamowicie interesującyrn

nawel dla nowego sluchacza. lnnymi slo-
Swój pierwszy solowy album ' lvy muzyczna uczta - bo inaczej nazwać

artysta rł.ydał nakładem wytwórni Prosto, " tego nie można, I choć od premiery płl,ty
7 listopada 2009 ukazała się pĘta /eśli ;1 minęło już kilka dobrych miesięcy, w mo-
Słyszysz. Album por},wa od pierwszego :: ich słuchawkach nadal można usłyszec
kawalka aż po ostatlli. Teksry wraz z rld- takie kawalki jlk Deszcz czy Raluj nas.

Teksty Ras LuĘ najprościej opi-
otwiera Ętułolvy utwór 'I,ńi:'.§łysłisź:ł.ź.:qać jak9 pgzilt}ryny przekaz _ miłość, do-
Osobiście ,uwaźam, że jeśt: to 'najĘsżtrr,,i:lbio|otwąrte serce cz1, pochwała pracy. }e-
kawałek na płycie. Tekst jest banalny, a za- ! żeli ktoś utożsamia się mocno z ideologią
razem dający do myślenia i skłania do j rastafarian,to Uratuj siebie na pewno mu
refleksji nad sobą. Oczywiście kolejne ] się spodoba. Zachęcam wszystkich do
utwory nie odbiegają od siebie. Adam nie j wysłuchania obu płyt, zapewniając że

zapomina także o naszych paniach, bez } każdy znajdzie na nich coś dla siebie.
których jak śpiewa, nie wyobraża sobie ; Natomiast wiernym słuchaczom pozosta-
życia (z czym oczywiście się zgadzam, bo ] je czekać na kolejne projekty Ras Ltrty.

czymże byłoby życiebez nich). Jakprzys- }

talo na krążek muzyki reggae nie może ]
obejśc się bez nawiązania do marihuany, §

o której można usłyszeć w piosence §

Mateusz Żuchowski



konrad szwemin

§ świecie, jest głębia. Tutaj opcji jest o wielel :

, i więcej. Można być nowicjuszem po spę-

[ ,,,, niąd,ze, a,
€< . I^.LJ-,^*;il

i dzeniu stu godzin w trybie sieciow)..rn,

i tyle, że tutaj jest jeszcze więcej zmien-

! nych, więcej tajników, więcej koncęcji,
! które trzńa zrozumieć i o wiele więcej

! umiejętności, które naleĄ w sobie wy-

! kształcić, a następnie doskonalic. W tej

§ grze jest już ponad stu różnych bo-§ ór2v .|vJl

i haterów. Każdpn gra się inaczej, każdy

lt§l

§ rrąuLrvvv. uraLłLJ, ĄąZg/

i ma inne umiejętności - a taktyka zależna, rua rrur!

3 jest takze od przeciwnika, którego spotka
. .:,.:.|:_.|..)|::a|!.!:,1::::!;j,a,.: a DrY rr4,rllllll , Uu L§óv JĄ w/óĘgq 

^urrr-
Podstawowe zasady są dość i pozycjaobu druĄn i jak przebiegają star-

proste: mamy dwię pięcioosobowe ! cia grupowe w dalszej fazie rczgrywl<l.
drużyny i jedną mapę (w najpopu- ; ,.* 4.Ęrż,,,,

larniejsąrm trybie). Na Ę mapie rozgry- § Fenomenal , waitii,
wa się nieustanna bitwa nie pomiędzy !
graczami, ale między mało inteligentnymi :
stworkami, wypluwanymi z baz obu 3 Moffi'lr*. taK.

! się na ,,linii", od tego jak wygĘda kom-

drużyn w określonych odstępach cza- i chę tej ,,_el9,#9!9ści'' *łi ŚŁf:ma!@

w kierunku wrogiej bazy - celem gry jest i
iet zniszczenie.),

Czemu tyle osób w to gra?

dla którego grają w to

Mo@iżq]
,,,cie.r#lłoścj1

sowych. Prą one bezmyślnie trzemagłów- i w postaci niepiąaznych gycry, czasemffi
%. nymi trasami w kierunku bazy wrogai po ! umyślnie psujących inn|m ńbawę,lub po ffi
ffi9:",Ure.Ęotykają nadciągające,.o,u!rrr-, i prosturł.i,i ąc.}ctr.ńiffĘ'Wffi& drodze spoĘkają nadciągające , iupri"- i prostu ,ńieii,ąąrtl'Ńę@:,i@§,,?,
@iwka fale wrogich stworków, z którymi I wo z byle powodu. Nic dziwnega irc,;","

ffiacz;yniląsię bić. Na dobrą sprawę gracze i nerwy puszczają nawet najlepsąrm. )ed- ; ,

atr.:tylko asystują. Ich zadaniem jest pomóc i nak lł! w**a::,zaĄsać w $ę, l<tó.t{|:a,::|,,.,,...

swoim,,żołnierzom" załatwić tamtych 3 zde@*rmiekaźĆemupolecatn-t* .__.

. drugich oraz przebić się jak najdalej l of ląer$g_gdyz moim zdaniem jesi to

a,
a

§

ludzi''ńa
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N - Nauczyciel
U - Uczeń

N: Pytanie wytryskuje w umyśle!

(uczeń do ucznia)
U: Wiesz, że ciebie nie słucham?
N: Nie dość, że nie słucha, to jeszcze

,,Tl'do mnie wali!

N: Nie żałtlję, że przeszłam na ciemną
stronę mocy.

U: Wyobraź sobie, że podchodzisz do
mamy i mówisz ,,mamo, kocham cię",

a ona ,,zostańmy prĄaciółml".

N: Macie prawo do oddychania, nauki
i odrabiania prac domowych. Reszta
p.u1* tej sali nie obowiązuje.

U: Proste jak budowa rogala!

N: Moi kochani uczniowie. To znaczy nie
moi, bo Was nie kocham.

N: Podmiot liryczny widzi ptaszka.
U: *śmiech*

N: Nie o takiego ptaszka chodzi...

(sprawdzian z antyku i starożytno ści)

,,Minotaur miał głowę byka i nogi wężd'

(podczas omąwiąnia osoby św. Aleksego)
N: Bohater w noc poślubną zostawia
swoją wybrankę w dziewictwie.
Wyobraźcie sobie jej szczęściel.

N: ]ak człowiek zachowuje się po alko-
holu?
U: No grubo nie?

N: Jeśli złaplę nawycieczce kogoś na
paleniu lub piciu, to będzie spał ze mną
w pokoju!

N: Są róźne tlpy osobowości, na
przyĘad typ polĘczny. To ktoś, kto lubi
czućwładzę i mieć władzę.
U: Na przykład kominiarz?

(lekcja biologii, ukłąd rozrodczy ssaków)

N: Miałam takie ładne narządy rozrod-
cze. Na następną lekcję przyniosę.

(do kolegi bawiqcego się cyrklem)
N: Kupić mu wełnę, druty i niech strugal
Będzie przynajmniej jakiś pożltek.
(po chwili)
N: No odłóż to śmigadło, bo odfruniesz|

szalona Stfefa Muminków
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