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Drodzy czytelnicy!

Za oknem widnieją pachnące kwiaty, a temperatura rośnie z dnia na dzień;
podobnie jak zdenerowanie maturzystów zbliżającym się egzaminem

dojrzałości. Już teraz trzymamy za was kciuki i wierzymy, że uda się napisać ją
tak dobrze, jak poprzednikom.

Wiosna przybyła; pora porzucić zły humor spowodowany zimową rutyną
i zacząć cieszyć się barwną i ciepłą porą roku. Oby wiosna trwała jak najdłużej,

a wraz z nią nasz pogodny nastrój. Spowodowany choćby tym,
że wakacje juź niedługo.

Tradycyjnie, dajemy wam do ręki nowego numer Łomotu, aby choć na chwilę
umilił wam czas i pozwolił odetchnąć od nawału pracy.

Redakcja ŁOMOTU

w t pni ks aę
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Wreszcie mamy kwiecień. Po
miesiącach temperatur poniżej zera po-
jawiają się pierwsze liście na drzewach, 
a puchowe kurtki w końcu można zosta-
wić w szafie. W naszych rejonach geogra-
ficznych wiosna zaznacza swoją obecność
coraz wyraźniej, ale są kraje, których
mieszkańcy muszą na nią jeszcze pocze-
kać. Takim krajem jest Finlandia. Tam
z przymrozkami możecie się pożegnać
dopiero w środku wiosny, by zmierzyć się
z nimi z powrotem już jesienią. Mało tego,
niczym niezwykłym są temperatury rzędu
-30 stopni Celsjusza... Ale nie tylko ostry
klimat czyni Finlandię wyjątkową. 

Ten niewielki kraj ma całkiem
niezłe sposoby na radzenie sobie z takim
mrozem, a najlepszym z nich jest po pro-
stu uodpornienie się na niego. Jako
środek wybitnie hartujący wykorzystuje
więc od wielu wieków własny wynalazek -
saunę. Jednak pobyt w prawdziwej
fińskiej saunie nie przypomina posia-
dówek w tych naszych, dostępnych na
większości basenów. Przede wszystkim
my jesteśmy w ubraniu - co tyczy się także
bielizny/stroju kąpielowego. Owszem,
możecie sobie wziąć ręcznik, ale tylko po
to, żeby na nim usiąść – w żadnym wy-
padku by się nim okryć. Krótko mówiąc,
raj dla nudystów. Jako, że dla wielu Finów

sauna jest niemal świętością, atmosfera 
w niej musi być odpowiednia – zero prze-
kleństw, zero trudnych tematów, zero
kłótni. A po wyjściu z sauny? W ramach
wyżej wspomnianego hartowania się
macie do wyboru albo skok do lodowa-
tego jeziora, albo tarzanie się w śniegu. 
W ramach pocieszenia mogę dodać, że na
koniec całego „rytuału” tradycją jest
relaks przy piwie lub przy fińskiej wódce 
o nazwie Koskenkorva. Do 2010 roku 
rozgrywano nawet mistrzostwa świata 
w siedzeniu w saunie, jednak zdecy-
dowano się na zakończenie rozgrywek po
tym, jak jeden z zawodników zmarł 
w wyniku „przedawkowania” siedzenia…

Skoro już mowa o dziwnych
konkurencjach, w Finlandii można się
sprawdzić w naprawdę dużej ich ilości.
Eukonkanto, czyli po prostu noszenie
żon, jest jedną z nich. Zasady są proste:
przerzucasz sobie żonę (niekoniecznie
swoją) przez ramię i biegniesz przez
ćwierćkilometrowy tor przeszkód w jak
najkrótszym czasie. Jeszcze prościej jest
wziąć udział w Mistrzostwach Świata 
w Rzucaniu Telefonami Komórkowymi.
Preferowanym sprzętem w tej dyscyplinie
są niezniszczalne, rodzime Nokie. Ostatni
zwycięzca, niejaki Ere Karjalainen, posłał
swoją na odległość ponad 100 metrów.
Robi wrażenie, prawda? A jeśli nie macie
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na stanie żadnego starego telefonu,
zawsze możecie wziąć udział w lokalnych
zawodach w rzucaniu kaloszami. Z „nor-
malnych sportów” dużą rolę pełni hokej,
chociaż „dużą” to być może zbyt łagodne
słowo. Mieszkańcy Helsinek udowodnili
to wystarczająco dobrze w 2011 roku, gdy
drużyna narodowa wygrała mecz fina-
łowy o mistrzostwo świata ze Szwecją
(przy czym ważne jest, że ogólnie mówiąc
te dwa narody nie żywią do siebie
szczególnie ciepłych uczuć). Ruch na uli-
cach zablokowany przez procesje kibiców
z wielkimi flagami narodowymi biegną-
cych środkiem jezdni, tańczenie na
dachach budynków, samochodów, przys-
tanków i wszystkiego innego, co tylko
możliwe, grupowe śpiewy w autobusach
sprawiły, że stolica Finlandii w ciągu kilku
godzin zamieniła się w miejsce jednej
wielkiej imprezy rodem z Projektu X. 

Sauny i telefony nie są jedynymi
powodami Finów do dumy. Są rzeczy,
o których mówi się mniej, a jest to specy-
ficzny język, który pomimo swoich pięt-
nastu przypadków gramatycznych i zde-
cydowanie za wielu potwornie długich
wyrazów o dziwo zdołał sobie zaskarbić
już niejedno serce. Są to też niezwykłe
krajobrazy. W Suomi raczej trudno
o niebotycznie wysokie szczyty czy pu-
stynie lodowe. Zamiast tego są tu urokli-
we jeziora (do wyboru ponad 187 tysięcy)
czy małe wysepki (prawie tyle samo), 
a dzięki niskiemu zaludnieniu ogromną
powierzchnię kraju pokrywają lasy.
Całości dopełniają występujące każdej
wiosny i lata białe noce oraz barwne zorze
polarne. Brzmi przyjemnie. Żeby jednak
nie było za pięknie, nie da się pójść na
spacer i nie wrócić pogryzionym od stóp
do głów przez komary. Pod tym wzglę-

dem, wakacje na Mazurach to pikuś 
w porównaniu z Finlandią i co gorsza, nie
działa na nie żaden spray. Innym rodza-
jem zwierzęcia powszechnie występu-
jącego w tym kraju, chociaż o wiele więk-
szego, jest renifer. Renifery można spotkać
praktycznie wszędzie, a w szczególności
przy jezdniach. Pół biedy, dopóki na nią
nie wejdą, w innym wypadku pozostaje
albo poczekać aż zlezą; prawie jak
indyjskie święte krowy.

Kiedy mowa o krajach północy
(a zwłaszcza w zimie) nie sposób jest nie 
wspomnieć o Świętym Mikołaju. Spór
o to, w jakim kraju właściwie znajduje się
jego rezydencja, nie ma końca. Finowie
idą w zaparte twierdząc, że joulupukki
mieszka w małym miasteczku Rovaniemi,
leżącym na granicy koła podbiegu-
nowego. Niektórzy utrzymują jednak, że
Mikołaj zamieszkuje górę Korvatunturi.
Według legendy, na tym wzgórzu
(notabene w kształcie ucha) wysłuchiwa-
ne są życzenia wszystkich dzieci. Mimo, że
ta wersja nie jest już pierwszej świeżości 
i lokalizowanie Mikołaja w Rovaniemi jest
popularniejszą opcją, to na adres po-
bliskiego urzędu pocztowego każdego
roku wciąż trafia masa listów.

To tylko niektóre z licznych
obliczy Finlandii. Nie da się streścić
wszystkiego o tym kraju w jednym małym
artykule, dlatego najlepszą opcją  – nawet
jeśli niekoniecznie najtańszą czy najszyb-
szą  – jest po prostu wybranie się tam.

Martyna Wrzesień
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Rafał Kosik jest autorem fanta-
styki, który parę lat temu pojawił się na
polskim rynku wydawniczym. Zaczął od
pisania opowiadań fantastycznych do
magazynu wydawanego przez Power-
graph, wydawnictwo, które założył wraz
z żoną. Niedługo później zadebiutował
powieścią Mars, jednak największą popu-
larność zdobyła seria dla dzieci i mło-
dzieży Felix, Net i Nika, której druga część
doczekała się niedawno ekranizacji.  Pisze
przede wszystkim fantastykę, a nie fanta-
sy, które zalewa półki w naszych księgar-
niach. Każde jego dzieło przenosi czytel-
nika w zupełnie inny świat, jednak nie jest
to świat przepełniony wróżkami, elfami

i krasnoludami, lecz taki, po którego
przeanalizowaniu możemy stwierdzić, że
jest on możliwą wersją naszej przyszłości.

Czy fantastyczny świat wykreowany
przez Kosika, nie jest odrealniony?

Autor w swoich powieściach
zabiera czytelników w wiele miejsc,
zarówno takich, które są bardzo realisty-
czne, jak i takich, które wymagają od
naszego mózgu trochę wysiłku i wejścia 
w najgłębsze obszary abstrakcji. Jednak
wydarzenia, które się w nich rozgrywają
i problemy bohaterów nie różnią się od
tych, które przeżywamy na co dzień.
Autor ukazuje, że mimo upływu czasu

Komputer się grzeje
I karta dźwiękowa
Już podkręcam siłę

Mego procesora

Czy posiadam Maca
Czy Windowsa kupuję

Zawsze dobrze się
Przed kompem czuję

Czy jestem w pracy
Czy tylko gram
Cyfrowe życie 

To cały mój świat

A gdy siedzę z programem
To ja jestem Panem

Bo serca połowa
To świecąca ikona.

I sen jest żartem
Gdy jesteś noł lajfem.

Gdy w komputerze
Jest twoje życie zawarte.

Z dedykacją dla wszystkich klas TI

Ptaszek

AArrss  PPooeettiiccaa
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ludzie pozostają niezmienni, a ludzkość
dalej cierpi na te same dolegliwości. Na
dodatek każde jego dzieło stawia przed
odbiorcą trudne pytania dotyczące natury
człowieka, polityki, kierunku, w którym
zmierza ludzkość oraz istnienia Boga.
Stara się na nie odpowiedzieć, jednak
żaden temat nie zostaje zamknięty
i zmusza czytelnika do tego, aby sam
odpowiedział na te pytania.

Do kogo są skierowane jego książki? Po
co warto sięgnąć?

Myślę, że każdy znajdzie w twór-
czości Kosika cos dla siebie. Osoby, które
lubią lekką literaturę, w której bohaterami
są nasi rówieśnicy powinni sięgnąć po
wyżej wspomnianą serię Felix, Net 
i Nika, natomiast ten, kto woli przenieść
się do zupełnie innego świata, w którym
brakuje realności, a mózg zaczyna wario-
wać z powodu sprzeczności pomiędzy
naszym światem a światem wykreowa-
nym, powinien sięgnąć po Vertical. Ci,
którzy lubią rozmyślać nad niedaleką
przyszłoścą i tym, co przyniesie, zdecy-
dowanie powinni sprawić by w ich rękach
znalazł się Mars. Także miłośnicy po-
mieszania elementów z przyszłości 
i średniowiecznej przeszłości znajdą coś
dla siebie w Kameleonie. Jednak wszy-
stkim, którzy rozpoczynają swoją przy-

godę z Kosikiem, fantastyką, czy w ogóle
z jakąkolwiek literaturą, a także dla tych
którzy lubią ciekawa lekturę polecam
książkę Człowiek, który się zawiesił. Jest
ona zbiorem opowiadań, dlatego nie
wymaga regularnego czytania i śledzenia
fabuły, a każde z tych opowiadań jest małą
dawką dobrej fantastyki i ucieczką do
magicznego, pełnego inności świata. 

Adam Kawałek

„�Nie zadawaj pytań, jeśli nie
chcesz znać odpowiedzi”
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rozpczęła współpracę z agencją Madison
Paris. Dalsze jej losy są do przewidzenia.

Odnosiła sukcesy...

To brzmi tak obco, dziewczyna
o nieskazitelnej urodzie z odległej Austra-
lii odnosi sukces. Ale pocieszę Was, jak
Polak chce, to potrafi. Kasia Strusińska
jest pierwszą Polką, która wzięła udział 
w kampanii reklamowej domu Dior,
pokazywała się w wielu krajach na łamach
gazet tak prestiżowych jak Vogue, a ona
sama brała udział w kampaniach Chloe,
Alberta Ferretti, Dolce & Gabbana, Gucci,
Valentino, Costume National, Jil Sander,
Kenzo, Prada, Mulberry - wystarczy tylko
chcieć. I być elastycznym. Warto także
wspomnieć o polskich modelach. 

Paweł Staliński, słynie z tego, że
świetnie reprezentuje się na wybiegu.
Może nie osiągnął tak wiele, jak inny
mężczyzna, Lucho Zabrana, który przez
kilka sezonów był twarzą domu mody
Calvina Kleina. Wyjątkowa twarz modela
i inność, jaką sobą prezntuje, zostały
docenione. W maju 2009 roku znalazł się
na drugim miejscu w zestawieniu
pięćdziesięciu najlepszych męskich modeli
świata stworzonego przez portal interne-
towy Models.com. W sierpniu 2009 roku

W świecie zewnętrznego piękna
mamy wiele stereotypów. Któż z nas nie
słyszał o takich osobach jak Kate Moss,
czy Claudia Schiffer. Uznawane są za wzór
i kobiety chcą się do nich upodobnić. Nie
zapomnijmy o tym, by w pogoni za ze-
wnętrznym pięknem nie zatracić samych
siebie, by wygląd nie był priorytetową
kwestią nas samych. W zwykłych progra-
mach telewizyjnych kobiety opowiadają
o trudze swojej pracy, o odchudzaniu się.
Nie potrafię zapomnieć historii kobiety,
która opowiadała, że musiała elastycznie
zmieniać swoją wagę. Diametralnie bal-
ansowała na krawędzi zdrowia, a zarazem
własnego bezpieczeństwa. Musiała zmie-
niać o kilka kilogramów swoją wagę
nawet w przeciągu jednego tygodnia, by
dopasować się do niehumanitarnych,
rygorystycznych kryteriów.

Pomimo ciągłej walki o uznanie
miło oglądać i podziwiać wyidealizowane
ciała wielu osób. Miranda Kerr. Delikatna
cera. Niezbyt uwydatnione kości poli-
czkowe, lekkość i młodość jej urody jest
ujmująca. Miranda Kerr jak każda model-
ka w dzisiejszych czasach jest szczupła,
nad wyraz szczupła, co niektórych może
wprawić w konsternację lub kompleksy.
Wychowała się w Australii, lecz dla karie-
ry przeprowadziła się do Francji, gdzie
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został okrzyknięty „najbardziej sukcesy-
wnym modelem roku” przez magazyn
Forbes.

Ale nie tylko czysto męskie 
i kobiece aspekty ciała są uznawane 
w modelingu. Wspomnijmy o dwóch pos-
taciach, których płciowość jest wyrażana
w zupełnie inny sposób, a ich orientacje
przez wielu kwestionowane: Casey Legler
i Andrej Pejic.

Casey jest modelką, która do
złudzenia przypomina mężczyznę, co
pozwala nam zauważyć fakt, iż na
wybiegu może się znależć każda osoba, 
a do rangi piękna i fascynacji można
unieść każdego. Andrej Pejic przeżył trau-
matyczne i odciskające piętno chwile 
w życiu. Wojna w Bośni, pobyt w obozie,
bombardowanie przez NATO Serbii
zmusiło go do przeprowadzki do Mel-
bourne w Australii. Tam podjął pracę 
w McDonaldzie, i w wieku niecałych sie-
demnastu lat został zauważony. Jego
androgyniczna budowa sprawiła, że dziś
częściej występuje w pokazach damskich
aniżeli męskich. Zajął nawet 98 miejsce
w rankingu stu najpiękniejszych kobiet na
świecie w 2011 roku, co wywołało wiele
kontrowersji na transfobicznym tle. Ale
tak to już chyba jest.

Podsumowując, dzisiejszy świat
modelingu rozwija się bardzo dyna-
micznie. Nieważne już jest idealne ciało.
Wszystko przecież można skorygować, 
a dobra stylizacja i makijaż zakryją prak-
tycznie każdą niedoskonałość. Ważna jest
elastyczność (Andrej Pejic), duże umiejęt-
ności przed kamerą (Lucho Zabrana), czy
wola walki (Kasia Strusińska). Trzeba
mieć określony cel, nie zbaczać ze ścieżki,
bo błąd w tej kwestii kosztuje wiele.
Niemało modelek przedwcześnie umarło
przez narkotyki, jako prostytutki. Będąc
modelem trzeba wciąż być człowiekiem.

Krzyszof Wójcik
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Kiedyś nie było realistycznej
grafiki. Pikselowate figury, ludziki 
i stworki dawały więcej radochy niż
cokolwiek innego. Automaty w barach 
i klubach z prostą grą były oblegane, czę-
sto pracownicy nie nadążali opróżniać ich
z monet. Były to początki wielkiej ery. Ery
gier, zabaw i nieprzespanych nocy.

Już nasi dziadkowie, a czasem
i pradziadkowie grali w gry elektroniczne.
Nie należy śmiać się z naszych dziadków,
kiedy chcą z nami zagrać. Chociaż ich
rozrywka polegała na spotkaniu się
w barze, małym zakładzie i próbie zdoby-
cia jak największej ilości punktów, to dzię-
ki nim, poprzez ewolucję, odziedziczy-
liśmy koordynację palec-oko.

Prawdziwy szał i prawdziwa
zabawa zaczęły się jednak trochę później,
kiedy to na rynku pojawiły się takie pro-
dukty jak Pegasus. Był to absolutny hit.
Dzieciaki z całej Polski (i nie tylko), chcia-
ły mieć coś takiego. Coś, co pozwoli im
usiąść na kanapie przed telewizorem, 
w razie czego pójść na obiad i znowu grać
dalej. A uciekając od wzroku domowni-
ków, można było grać dniami i nocami.

Gry nie były zbytnio skom-
plikowane. Nie zmieniało to jednak faktu,
że trzeba było się natrudzić by którąkol-
wiek przejść. Dobrym przykładem jest
Mario Bros. Niby łatwa gra, w której trze-
ba dojść z punktu „a" do punktu „b" nie
dając się dotknąć małym grzybkom, żół-
wikom, czy  słoneczku. Całkiem proste, co
nie? Otóż nic bardziej mylnego. Wiele
osób potrafiło jedną planszę przechodzić
godzinami, ale to chyba wielu uczniów
z naszego pokolenia przeżyło na własnej
skórze. Właśnie dlatego gry typu Contra,
Tank N 1990, Pac Man czy Duck Hunt
wbiły się milionom osób w pamięć.

Im dalej szła technika, tym gry
były bardziej pochłaniające i ciekawe.
Przenośne Gameboye zdominowały ry-
nek równie łatwo, co Pegasus, a radość
z grania w każdym miejscu na Ziemi była
ogromna. Każdy dzieciak z Gameboyem
mógł się cieszyć szacunkiem, powodze-
niem i ogólnym brakiem samotności. Po-
nad to możliwości jakie oferowała prze-
nośna konsola, z roku na rok były coraz
większe i większe.

Już w 1996 roku firma Nintendo
zaczęła produkować światowy bestseller
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Daniel Ptaszek

noszący tytuł Pokémon. Okazał się prawie
tak samo wielkim hitem, co Mario Bros, 
a możliwość przemierzania wirtualnego
świata wraz ze swoimi kieszonkowymi
potworami, branie udziału w turniejach,
oraz możliwość walk z innymi posia-
daczami konsoli szybko przypadły do
gustu młodym graczom.

Początki współczesnych gier,
oraz przemysłu, który dzisiaj należy do
najszybciej rozwijających się na świecie,
są zapisane na dyskietkach, które dzisiaj
naleźą już do przeszłości. Nie należy
zapominać o dziedzictwie, które dostar-
czało nam tyle zabawy i uśmiechu. Moim
skromnym, tak niewiele znaczącym zda-
niem, dzisiejsze gry i konsole szybko zabi-
jają radość z rozgrywki. Bezpośrednią
przyczyną tego jest diametralnie rozwija-
jący się rynek technologiczny. Inną, choć
nie tak istotną sprawą jest mnogość
podobnych tematycznie gier, ich duża
ilość i dostępność na rynku.

Podsumować można to tylko 
w jeden sposób. Zasada mamy wszystko,
chcemy więcej nie jest tutaj bezpodstawna.





fot. Aleksandra Dłużyńska
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czy juggle. Dzięki temu, możliwe są walki
w systemach: 2 vs 2, 1 vs 2, 2 vs, 1 vs czy
uwaga – 2 vs 2 dla czterech graczy! Na
taką zabawę mogą pozwolić sobie jedynie
gracze online. Spowodowane jest to oczy-
wiście problemami czysto technicznymi.

Czym byłaby jednak gra bez
fabuły. Choć tu kolejna niespodzianka,
bowiem TTT2 jej nie posiada. Przynaj-
mniej nie w dosłownym znaczeniu. Jako,
że gra ta nie jest częścią historii, jaka jest
zawarta już w sześciu częściach, jedynie
w minimalnym stopniu nawiązuje do
całego, wykreowanego przez Katsuhiro
Haradę świata. Ciekawym zabiegiem była
całkowita przemiana dwóch, znanych
fanom postaci – Heihachiego, który nagle
niczym Krzysztof Ibisz powraca do
młodości oraz Julii Chang, a nie, prze-
praszam, obecnie Jaycee. Nie zabrakło
także wielkich powrotów – w grze, prócz
wszystkich bohaterów poprzedniej części,
do dyspozycji dostajemy ulubienicę
fanów – Jun Kazamę czy jej ciemną
stronę, Unknown. Nie zabrakło i nowości,
którymi są Sebastian czy Slim Bob. Każde
z nich niesie odrębną historię, posiada
ukryte motywy działania czy cele. To, jak
potoczyły się ich losy można zobaczyć 
w ending stories; krótkich filmikach temu
poświęconych. Warto wspomnieć, że 
w tej części są one podejrzanie długie 
i niejednokrotnie są przedstawione 
z wielu różnych perspektyw. Jako, że
stanowią generalnie jedyne źródło zagłę-
bienia się w postać, cieszą się ogromną
popularnością „tekkenomaniaków”.

To, czym gry Namco Bandai
zawsze powalają na kolana, jest grafika.
Tak jest i tym razem, choć ja półszeptem
dodam, że firma zawiodła oczekiwania

O Tekkenie słyszał już chyba
każdy. Znana na całym świecie seria
bijatyk na konsole wszelkiej maści pod-
biła serca nie tylko nastoletnich chłopców,
ale i dziewcząt czy dorosłych. Co tym
razem proponuje nam Namco Bandai?

Tekken Tag Tournament 2, bo
dokładnie tak brzmi pełna nazwa
najnowszej gry od japońskiego producen-
ta. Fani wyczekiwali jej od września 2010.
I tak, po dwóch latach, na półkach wielu
zapaleńców pojawiła się kopia wyma-
rzonej gry. Z pewnością, 18 września dla
niektórych stanie się świętem. Wszystko
za sprawą tego, co produkt jest w stanie
zaoferować. A nie jest tego wcale mało.

Pierwszym, na co przeciętny
gracz zwróci uwagę, jest podział gry na
twa tryby: online i offline. Ten drugi
niesie jednak ze sobą niemałe ogra-
niczenia, jak np. rozwój ulubieńca do
pewnego poziomu. Jeśli chodzi o samą
rozrywkę, dzieli się ona na wiele kategorii
i podkategorii; każdą wyróżnia element
rozrywki, na który został położony
nacisk. Jedyną, wspólną cechą dla
niemalże wszystkich, jest tzw. TAG.
Podobnie jak w poprzedniej wersji, polega
na wybraniu dwóch postaci i prowadzenie
nimi jednocześnie walki. Laicy zapytają:

„Ale jak jest możliwe kierowanie
dwoma osobami na raz przy pomocy

jednego kontrolera?”

Pytanie jest jak najbardziej zasadne.
Istnieje jednak magiczny przycisk, który
pozwala przejść z jednej postaci na drugą.
Jest to szczególnie pomocne, kiedy jedna 
z nich ma niski poziom życia bądź pra-
gniemy wykonać skomplikowane combo
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Marta Wojnarowska

fanów w kilku dziedzinach. O ile sama
rozgrywka i płynność ruchowa jest
wyrażona w sposób nade realistyczny 
i zbliżony do uznanej „piątki”, tak
wcześniej wspomniane ending stories czy
intra przed walką są… beznadziejne.
Grafika nie różni się (w większości) od
swoich starszych poprzedników, mogę
zaryzykować i stwierdzić, że w niejednym
prezentuje się rodem z pierwszej konsoli
playstation. Nie wiem, czy był to powrót
do korzeni, czy zwyczajna wpadka, ale
zaburza obraz gry idealnej. Jeśli chodzi 
o dźwięk – tu nie ma wątpliwości. TTT2
posiada najlepszą ścieżkę ze wszystkich
części. Modły fanów zostały wysłuchane,
a w grze zawitały wszystkie gatunki muzy-
ki. Od dubstepu, przez ciężki metal,
remixy poprzednich utworów, na rapie
kończąc. A teraz ciekawostka – w grze
pojawia się Snoop Dogg! Nie tylko widzi-
my jego cyfrową wersję, ale możemy
zagrać na jego specjalnym stage’u, gdzie
rozbrzmiewa specjalnie nagrany utwór
Knocc ‘Em Down.

Podsumowując – czy Tekken Tag
Tourament 2 to gra, którą wypada mieć na
półce? Zdecydowanie tak. Mnogość try-
bów rozrywki, ponad 60 grywalnych
postaci, w tym oczywiście darmowe DLC,
stage’e, które są odzwierciedleniem real-
nego świata (mamy odniesienia do wielu
krajów świata, w tym także do Polski) czy
darmowe dodatki takie jak bikini dla
kobiet oraz special uniforms sprawiają, że
nie pozostaje mi tylko powidzieć znane
„Get ready for the next battle!”
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Soutache, decoupage, beading,
quilling... to tylko kilka metod rękodziel-
nictwa i zapewne żadna z nazw nic niko-
mu nie mówi. Obecnie rękodzielnictwem
zajmować może się każdy i nie jest to
nudne, choć trzeba do tego dużo wolnego
czasu. Kilka z technik naprawdę jest god-
nych opisania.

Soutache (sutasz)
Jest to rodzaj haftu do tworzenia biżuterii.
Polega na łączeniu ze sobą w określony
sposób specjalnych tasiemek (zwanych
„sutaszem”), kamyczków, perełek, ce-
kinów itp. przy okazji poruszając wy-
obraźnię. Tasiemki mają szerokość 5 mm
i wyglądają jak warkocze, łączy się je
bezbarwną, białą lub czarną nitką, dając
tym samym oszałamiający efekt. W Polsce
biżuteria sutaszowa okazała się modo-
wym bestsellerem.

Beading, czyli haft koralikowy
Łączenie różnokolorowych drobiazgów 
o średnicy mierzącej czasami do 3 mm
może okazać się wspaniałą zabawą.
Tworzenie różnokolorowych bransoletek,
kolczyków, wisiorków, broszek jest równie
pracochłonne i tak jak sutasz wymaga
dużego zasobu cierpliwości i skupienia
oraz czasu. Beading można użyć również
na obrazach, zastępując odpowiedni
odcień nici koralikiem. Ten haft może
nadać starym bluzkom, koszulom nowy
wygląd, jednocześnie zyskując supermod-
ny ornament.

Decoupage
Czy można zwykłemu pudełku ze sklejki,
bez żadnych ozdób, dopiero co kupionym,

nadać nowy wygląd i duszę? Owszem.
Warto wtedy pobawić się techniką
postarzania i ozdoby przedmiotów jaką
jest decoupage. Jak? Wystarczy owe pude-
łko, kilka serwetek z ciekawym wzorem,
farby akrylowe, nożyczki, zwykły klej do
drewna, i lakier. Pudełka, szafeczki, bom-
bki, pisanki, ramki na zdjęcia, czy drewni-
ane bransoletki, to tak naprawdę napar-
stek tego, co można wykonać tą techniką.
W decoupage można także ozdabiać
spękaniami za pomocą tzw. baz crackle;
dzięki temu preparatowi można uzyskać
efekt spękania, który jest niepowtarzalny.

Quilling
Zostańmy przy oryginalności. Wspaniałe
obrazy, niepowtarzalne zaproszenia, kart-
ki urodzinowe, zaskakujące kolory, kształ-
ty to wszystko quilling. Dziedzina pa-
pieroplastyki, polagająca na zwijaniu na
kształt sprężyny spiralnej wąskich pa-
pierowych paseczków, a następnie nada-
nie mu kształtu poprzez zagniecenie kilku
zewnętrznych warstw sprężynki. Takie
elementy nakleja się na powierzchnię,
która wcześniej została przygotowana, tak
ażeby powierzchnia była równoległa do
krawędzi elementu. Tak, jak w poprzed-
nich technikach, tak w quilllingu można
popuścić wodze fantazji, a skutkiem tego,
mogą być wspaniałe pamiątki.

Rękodzieło może okazać się
genialną zabawą, a cuda, jakie przy tym
powstają - wspaniałym prezentem dla bli-
skiej osoby, bo jak wiadomo - najlepsze
prezenty to te, które zrobimy sami.

Ewelina Ruszkowska
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Subkultury to jeden z tych tem-
atów, który można ciągnąć w nieskoń-
czoność. Wszystko to za sprawą tego, że
każdego z nas ciągnie w stronę różnych
kontrkultur. Coraz częściej wychodząc 
na ulicę widzimy młodą dziewczynę
z papierosem w ustach, ubraną w podarte
jeansy i czarne kozaczki na obcasie. Żeby
było mało – ma też typową dla skate’ów
czapkę z daszkiem i torebkę made by
Prada. I wtedy rodzi się zasadnicze py-
tanie: jak cienka jest granica między przy-
należnością do danej subkultury a kiczem
i pozerstwem?

Każda grupa społeczna coś
„niesie” – różne reguły, zasady. To wy-
znaczony odgórnie styl ubioru, mowy,
gestykulacja i zachowanie. Od wielu,
naprawdę wielu lat, kształtują się wize-
runki poszczególnych subkultur. Nikogo
nie dziwi więc, że skinhead eksponuje
swoją glacę zimą, a prawdziwy metal
założy ukochane glany nawet latem. 
W ludzkiej podświadomości utkwiły
pewne stereotypy na temat wielu subkul-
tur, co pozwala im na rozpoznanie, do
jakiej „paczki” należy nasza siostra, kuzyn
czy przyjaciel.

Jednak ostatnie lata pokazały, że
można łączyć ze sobą nawet całkowicie
sprzeczne ze sobą subkultury. Duża bluza
i glany? Czemu nie. A może kozaczki 
i bojówki? A jakże! To, jak wyglądamy,
zależy od nas samych. Przede wszystkim,
to my musimy czuć się dobrze w swojej
skórze. A to, co powiedzą lub pomyślą
inni, nie powinno odgrywać dla nas

znaczącej roli. Nie powinno, a jednak.
Dlaczego dziewczyna, która ma figurę top
modelki, chodzi jak panowie spod Netto
i oraz klnie na prawo i lewo? Dlaczego
młody chłopak, na pozór kujon, słucha
System of a Down? (P.S. Kujony zawsze
słuchały tego zespołu. Ja się nie załapałem.
Słuchałem Radiohead. - przyp. P. Kopka) 
Gdzie jest ta granica? Przechadzając się na
ulicy, coraz częściej widzę moich rówie-
śników, którzy za wszelką cenę chcą pod-
kreślić swoją indywidualność. To już nie
tylko eksperymenty z wyglądem – to
także zaburzanie ideologii oraz podstaw
danej subkultury. Pamiętajmy, aby od-
różnić od siebie dwa przypadki – osobę,
która chce pokazać siebie i nie robi tego
nachalnie, a osobę, która zaledwie udaje,
na siłę słuchając wybranego gatunku
muzyki, kupując drogie ciuchy za pie-
niądze rodziców oraz sztucznie mówiąc.
Ale czy to polega właśnie na tym?
Zdecydowanie nie.

Puenta jest prosta – nie dajmy
się zmienić na siłę. Bo aby przynależeć do
subkultury, musimy ją czuć. To, że coś jest
teraz modne, nie ma znaczenia.  Równie
dobrze możemy nie wyróżniać się ze
społeczeństwa szkolnego czy też tego na
ulicy, a po powrocie do domu zamieniać
się w przebojową gwiazdę rocka. Na
koniec dodam tylko, że nieistotne jest, jak
różne poglądy masz czytając ten artykuł.
To tylko dowód na to, że różnorodność
subkultur i myśli jeszcze nie wyginęła.

Marta Wojnarowska
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Książka wpadła mi w ręce jakiś
czas temu. „Jakieś kolejne romansidło 
o utartym schemacie” - pomyślałem. 
W zasadzie, nie wiem co skłoniło mnie do
takiego myślenia. Możliwe, że to przez
hordy dziewcząt wspominających film,
może przez okładkę, może przez tytuł?
Najprawdopodobniej stało się to dzięki
zmieszaniu wszystkich czynników. Wra-
cając do tematu, zrobiłem coś, czego nikt
nie powinien robić, a mianowicie oce-
niłem książkę po okładce. Lektura wy-
warła na mnie niemałe wrażenie, które,
jak podejrzewam, nie powtórzy się nigdy,
a na pewno nie tak szybko. 

Fabuła jest co najmniej niety-
powa, można by wręcz rzec dziwna. Jeśli
liczycie na wartką akcję, zwroty akcji czy
intrygi, to ich tu nie znajdziecie. Co nie
znaczy, że w książce nie ma czym się zach-
wycać. Większość treści zawartej w tym
dziele skupia się na odczuciach wewnę-
trznych bohatera. Wspomnieć też trzeba
o niezwykłym sposobie narracji. Autor
w niewytłumaczalny sposób opisuje
zapachy. Każdy, ale to dosłownie każdy
przedmiot, każda osoba, każde zwierzę
w tej książce wydziela swój zapach, jest on
tak świetnie opisany przez Patricka
Süskinda, że niemal odczuwamy go włas-
nym nosem. Mówiąc „wszystko”, mam na
myśli dosłownie wszystko. Każdy flakon
perfum, kamienie na łące, swąd spo-
conego ludzkiego ciała, czy stoiska ze
śmierdzącymi rybami.  

Główny bohater, Jan Baptysta
Grenouille, jest charakterem bardzo trud-
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nym. Z jednej strony, mocno skrzyw-
dzony przez los, bez rodziny, bez osób
które by go kochały lub sam mógłby
kochać. Powinniśmy takiej osobie
współczuć. W dodatku jest zapachowym
geniuszem, obdarzonym przez naturę
najepszym węchem na świecie. Potrafi
wyczuć absolutnie wszystko z odległości
dziesiątek kilometrów. Umie też odróżnić
każdy zapach, co dało mu szybką możli-
wość stania się najlepszym perfumistą
świata. Z drugiej jednak strony, jest to
niezwykle straszna postać. Nie liczy się
z uczuciami innych, samemu też od niko-
go niczego nie oczekując. Grenouille jest
bezwzględnym mordercą, zamkniętym
w swoim wyimaginowanym świecie. Zu-
pełnie, jakby otaczała go skorupa. 

Wokół książki jest pewna aura
tajemniczości i niezrozumienia, stwo-
rzona zapewne przez samego bohatera.
Wszystko w Pachnidle jest zwyczajne,
normalne, poza właśnie samym Janem
Baptystą. Ludzie toczą normalne życie,
odczuwają ból, satysfakcję, strach, jednak
nie nasz perfumiarz. Zgarnia najgorsze
ochłapy życia, jest traktowany jak naj-
gorszy przez wszystkich, kilkakrotnie
unika śmierci. Jest tak nietypowy dla
otoczenia, że staje się odrzutkiem. Ma
problemy z tak podstawową czynnością,
jak mówienie czy komunikacja z ludźmi,
przez co, tylko i wyłącznie moim
zdaniem, jest osobą upośledzoną umy-
słowo, ale jednocześnie geniuszem. Jest to
typowa oznaka bycia sawantem. Przy-
padłość, o której mówię, tłumaczyłaby

jego bezwzględność i stosunek do całej
ludzkości. Grenouille jest tak inny, że
czytelnik nie odczuwa do niego empatii.
Przy innych powieściach odczuwamy to
samo, co bohater: ból, cierpienie, szczęś-
cie, satysfakcję. Nie tutaj. Skorupa boha-
tera jest tak twarda, że czytelnik nie może
się przez nią przebić. A może jest to
spowodowane tym, że sam Jan niczego
nie odczuwa? Może to dlatego, że on nie
ma uczuć? Nie czuje bólu, wstydu czy
miłości? Na to pytanie odpowiecie sobie
po przeczytaniu książki.

Zakończenie jest niesamowite
(jak zresztą cała książka). Tak nie-
spodziewane, że ostatnie strony śledzi-my
z wytrzeszczonymi oczami. Podsumo-
wując, książkę polecam absolutnie każde-
mu. Nieważne czy jesteś fanem fantasy,
horrorów, thrillerów, książek przy-
godowych czy science fiction. Pachnidło,
to pierwsza taka książka, którą miałem 
w rękach i oddziaływała tekstem na inne
zmysły niż wzrok. Absolutnie musicie
przeczytać; takich odczuć na zmysły nie
znajdziecie w żadnej lekturze. 

Artur Waligóra
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Przeglądając gazety i rozmaite
portale internetowe, nietrudno natknąć
się na wzmianki na temat polskich
sportowców. Zarówno tych, których
nazwisko jest kojarzone z daną dziedziną
sportu, jak i nowe twarze, które dopiero
wspinają się po szczeblach kariery. Sport
zawsze wzbudza emocje, zawsze będzie 
w centrum uwagi. Nic dziwnego, że nawet
największe lenie mojego pokroju zabiera-
ją się za trening. W moim wypadku padło
na strzelectwo sportowe.

Z pozoru brzmi to dość absur-
dalnie – bo przecież kobieta z karabinem
czy pistoletem to widok niecodzienny, 
a dla niektórych wręcz szokujący. Jednak-
że płeć nie ma tutaj znaczenia. Myślę, że 
o Sylwii Bogackiej czy Renacie Mauer-
Różańskiej każdy usłyszał nie raz, bo
panie te są wzorem dla młodych adeptek
strzelectwa. Jeśli ktoś nie wie, a zdarzają
się tacy, to przypomnę – strzelectwo spor-
towe to sport olimpijski. I nie polega on
na strzelaniu z łuku czy kuszy; używane są
głównie pistolety i karabiny pneumaty-
czne. Od swoich palnych odpowiedników
różnią się przede wszystkim mechani-
zmem oraz tym, że nie strzelamy amu-
nicją ostrą, a malutkim, lekkim śrutem.

Ale! Aby nazywać się strzelcem,
nie potrzeba jedynie broni czy też spra-
wnego oka. To sprawy drugorzędne.
Zawodowcy, którzy specjalizują się 
w strzelaniu z karabinu, potrzebują także
stroju. Składa się on z kurtki i spodni, 
a często i butów, które mają zminimali-
zować ruchliwość ciała. I w tym momen-
cie przechodzimy do najistotniejszej taje-
mnicy strzelectwa – postawy. Dla każdego
jest ona indywidualna. Ma spełniać pod-
stawowe warunki – być stabilna, wygodna
i praktyczna; ma rozluźnić wszystkie
mięśnie ciała. Nasza sylwetka musi być
wtedy oparta jedynie na szkielecie. Nie
jest to proste zadanie, jednakże często to
właśnie odpowiednia postawa jest
kluczem do zwycięstwa.

Czy strzelanie jest przyjemne?
Tak. Pomimo wszystkich kluczowych ele-
mentów, daje radość i pozwala odre-
agować się od rutynowych czynności. To
także świetny sposób na to, aby dać upust
złości. Myślę, że powinniśmy być za-
dowoleni, że w naszym mieście mamy
sprawnie działającą strzelnicę z klubem
strzeleckim, który odnosi coraz to nowe
sukcesy. Nie pozostaje mi nic innego jak
zachęcić was do spróbowania swoich sił.
Do zobaczenia na stanowiskach!

Marta Wojnarowska
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W czasie ferii zimowych naszą
szkołę odwiedziła grupa dwunastu
nauczycieli z tureckiej miejscowości
Kayseri, ponad osiemsettysięcznego mia-
sta w centralnej Turcji. Uczą oni w szkole
zawodowej o podobnym profilu do nasze-
go technikum. W czasie swojego pobytu
mogli poznać system polskiej edukacji.
Wszechobecne mróz i śnieg, do których
nieznającym takich warunków klimatycz-
nych Turkom trudno się było przyzwcza-
ić, nie popsuły planów naszym gościom.

Odwiedzili dwie wyższe uczel-
nie: Uniwersytet Szczeciński oraz Poli-
technikę Koszalińską, przedszkole Mor-
ska Kraina, Zespół Szkół Morskich 
w Kołobrzegu oraz  Szkołę Podstawową
i Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie,
które dzięki udziale w programie „Cyfro-
wa Szkoła” są w posiadaniu nowoczesne-
go sprzętu edukacyjnego (m.in. dwóch
tablic interaktywnych, sprzętu weryfikacji
wiedzy Testico Edu itd.). Ponadto mogli
obejrzeć od wewnątrz działanie kilku
lokalnych firm, m.in. „Alplast” (zajmują-
ca się kompleksową działalnością infor-
matyczną) oraz ”Pilawa” (produkująca
dźwigi i maszyny tego sortu). 

Oprócz zajęć edukacyjnych
tureccy nauczyciele znaleźli czas na
poznanie polskiej kultury. Wysłuchali
koncertu w szczecińskiej filharmonii oraz
zwiedzili stolicę Pomorza Zachodniego.
Mieli także okazję poznać uroki
Kołobrzegu oglądając najciekawsze miej-
sca naszego miasta, zażywając zabiegów
borowinowych oraz solankowych, 
a także oglądając kołobrzeskie wybrzeże
z pokładu statku. Ich wizyta zakończyła
się przyjęciem i spacerem po mieście.

Ze szkół w całej Europie, które
zaoferowały im gościnę, wybrali właśnie
Zespół Szkół im H. Sienkiewicza
w Kołobrzegu. Powodem takiej decyzji
były dodatkowe kursy z języka angielskie-
go oraz z administracji systemem Linux.
Obecnie rozważa się złożenie rewizyty
w Turcji przez naszych nauczycieli oraz
nawiązanie stałej współpracy ze szkołą 
w Kayseri, aby poznać turecki system edu-
kacji oraz kulturę ich narodu.

Adam Kawałek
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Muminkówszalona strefa

N - Nauczyciel
U - Uczeń

(przy dzieleniu odcinka na połowę)
N: Jak zwiększyć połowy?
U: ???
N: Zatrudnić więcej rybaków

U1: Zginiesz!! Zrobię cię w simsach 
i uśmiercę!
U2: ...

U: Ten artykuł powstał chyba pod wpły-
wem Trenów Jana Kochanowskiego. 

N: W Afryce żyją Afrykaninianie

U: Jestem prostym człowiekem i nic co
proste nie jest mi obce!

N: Wstań i zobacz jak siedzisz!

U: Maturę piszę za miesiąc, więc zdążę
oddać tę książkę po terminie.

N: Wyjdź i zamknij drzwi z drugiej
strony!

N: Jak nazywamy to wiązanie? Podobnie
do twojego zachowania?
U: ...niegrzeczne?
N: Zdelokalizowane...

N: No to chodźcie, weźmiemy berety i
pójdziemy pod kościół plotkować!

(podczas dyktowania notatek)
N: Zołzikiewicz lubił brukowe
romanse...pewnie byłby miłośnikiem
Pięćdziesięciu Twarzy Greya.

U: Proszę Pana, a co będziemy robić
jutro?
N: Jutro idziemy, hehe, na basen, hehe.
(nazajutrz klasa przyszła w kąpielówkach)

(z wypracowań)
„Koń trojański – pojazd służący do trans-
portu ludności  w sposób niepostrzegany”

N: Ironię trzeba wyczuć, co znakomicie
się wam udaje. 

N: Panowie, robicie dobrą robotę, tehee.
Róbcie tak dalej, a będzie dobrze
*uśmiech*
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fot. Aleksandra Dłużyńska

WWssttaajjęę  zz  łłóóżżkkaa  ii  jjuużż  wwiieemm,,  
żżee  ppooppeełłnniiłłeemm  bbłłąądd......


