


W drugim numerze przeczytacie interesujące teksty napisane przez

uczniów - ciekawostki o Szczecinie autorstwa Artura Ryszkiewicza, wiersz

Pauliny Syrek, artykuł Martyny Fibich o interesującym projekcie

społecznym oraz przewrotny felieton Patrycji Czyżyk. Polecamy również

wywiad z zespołem The Nine z IX LO w Szczecinie oraz pełne emocji

zdjęcia Karoliny Hanulak z LO w Pyrzycach.

Po pierwszym numerze otrzymaliśmy od Was wiele pozytywnych opinii

oraz interesujących uwag, wykazaliście się również dużym zaangażowa-

niem za co chciel iśmy Wam podziękować! Jednocześnie zapraszamy do

kontaktu w każdej sprawie.

Jeśli coś Ci się nie spodoba w tym numerze - daj nam znać. Jeśli coś Ci

się spodobało, również będzie nam miło, jeśl i o tym napiszesz.

redakcja@gazetamiedzyszkolna.pl
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Głównym powodem jest chęć przeżycia przyjemnych doznań, a także po-

szukiwanie możliwości wypełnienia wolnego czasu. Odurzanie jest rów-

nież formą ucieczki od nudnej szkoły oraz codziennych obowiązków.

Istotny czynnik skłaniający do sięgania po narkotyki stanowi typowa dla

wieku dojrzewania kontestacja, chęć buntu, pokoleniowa solidarność oraz

model zachowania spotykający się z aprobatą większości rówieśników.

Niewątpliwe znaczący powód nadużywania środków narkotycznych, przy

słabszej konstrukcji psychicznej współczesnego pokolenia nastolatków,

stanowi „ucieczka” od własnych problemów związanych z dorastaniem,

zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami z pokonywaniem codziennych

problemów, rosnącej konkurencji w szkole i zawyżonych wymagań rodzi-

ców.

Marihuana i haszysz (substancja biologicznie czynna 9∆THC)

preparaty uzyskiwane z konopi indyjskich.

Efekty działania: zaburzenia w sferze emocjonalnej i intelektualnej, uczu-

cie odprężenia i spokoju, zmiana percepcji czasu i odległości, euforia cza-

sami nadmierne uspokojenie, senność.

Objawy zatrucia: pobudzenie, zwiększona wrażliwość na bodźce, prze-

krwienie spojówek, zwężenie źrenic, tachykardia, obniżenie ciśnienia tęt-

niczego krwi, światłowstręt, zaburzenia termoregulacji, halucynacje,

psychozy, ataksja, oczopląs, senność, depresja ośrodka oddechowego.

Amfetamina i pochodne (np. metamfetamina, MDMA – ekstazy)

Efekty działania: dobre samopoczucie, ożywienie, optymizm, euforia,

wzrost wydolności fizycznej, zmniejszenie łaknienia i potrzeby snu.

Objawy zatrucia: bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, przyśpiesze-

nie mowy, zaburzenie procesów myślowych, rozszerzenie źrenic, wzrost

temperatury ciała, drżenia włókienkowe, częstoskurcz, wzrost ciśnienia

tętniczego krwi. W najcięższych stanach nie obserwuje się fazy pobudze-

nia, szybko po zatruciu dochodzi do utraty przytomności, obniżenia ci-

śnienia tętniczego krwi, drgawek i zgonu. Bezpośrednią przyczyną

śmierci jest porażenie czynności ośrodka oddechowego lub krwawienie

wewnątrzczaszkowe.

Młode osoby coraz częściej sięgają po różnego rodzaju środki psychoaktywne – alarmują lekarze specjaliści z zakresu toksykologii.

Substancje psychoaktywne to związki chemiczne, których przyjmowanie prowadzi do uzależnienia. Powodują zmiany osobowościo-

we a występujący po ich zażyciu odbiór świata jest nieprawdziwy. To tylko chwilowa ułuda, która może skutkować wieloletnimi

groźnymi następstwami. Zapraszamy do lektury artykułu o najczęściej stosowanych środkach psychoaktywnych.



Nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze” α-PVP (1-fe-

nylo-2- (1-pirolidynylo) -1-pentanon) - grupa katynonów piro-

walerynowych.

Efekty działania: silna stymulacja, euforia, empatia, niepokój, lęk, para-

noja, agresja.

Objawy zatrucia: nadciśnienie tętnicze, częstoskurcz, pobudzenie, psy-

chozy, halucynacje wzrokowe i/lub słuchowe, do zgonu dochodzi w wyni-

ku niewydolności serca.

Syntetyczne kabainoidy „Spice” (np. K2, HU-210, JWH-018)

Efekty działania: euforia, uczucie zrelaksowania, zmiany percepcji

zmysłów, zaburzenie poczucia czasu, przejściowe omamy, senność, zabu-

rzenia pamięci krótkotrwałej, zmniejszenie aktywności psychoruchowej.

Objawy zatrucia: wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu ser-

ca, duszności, drgawki, zaburzenia snu, bóle i zawroty głowy, napady le-

ku i paniki, omamy, psychozy z urojeniami, agresywne zachowania,

depresje, zawał mięśnia sercowego, ostre uszkodzenia nerek, depresja

układu oddechowego.

Związki halucynogenne – muskaryna, kwas ibotenowy, amid

kwasu lizergowego (LSA), salwinoryna

Efekty działania: zrelaksowanie, odczucie lekkości, euforii, mistycyzmu,

wzrost percepcji zmysłów.

Objawy zatrucia: zlewne poty, bełkotl iwa mowa, gonitwa myśli, zaburze-

nia koncentracji, zawroty głowy, odczucie przytłaczającej depresji, dresz-

cze, nudności, wymioty, zwolnienie lub przyspieszenie pracy serca, ciężkie

zaburzenia koordynacji powodujące upadki i urazy.

1. Substancje te wywierają toksyczne działania nie tylko na ośrodkowy

układ nerwowy, ale również na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy,

przewód pokarmowy, nerki, wątrobę i mięśnie szkieletowe.

2. Częste zażywanie wysokich dawek powoduje rozwój tolerancji, uzależ-

nienie i w przypadku zmniejszenia dawki lub próby odstawienia - zespół

abstynencyjny. Może również wywołać ciężkie zaburzenia psychiczne

i neurologiczne.

3. Skład jakościowy i ilościowy produktu sprzedawanego jako „narkotyk”

czy „dopalacz” jest zmienny, co zwiększa ryzyko przedawkowania i dzia-

łań toksycznych.

4. W przypadku większości związków przede wszystkim „tzw. „dopalaczy”

nie dysponujemy rzetelną wiedzą opartą na wynikach badań naukowych

i obserwacjach klinicznych na temat ich właściwości farmakokinetycz-

nych, spektrum działania farmakologicznego, toksyczności ostrej, tok-

syczności przewlekłej, interakcji z innymi substancjami odurzającymi czy

lekami.

dr Barbara Potocka-Banaś

Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej, Katedra Medycyny Sądowej,

Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin.



Szczecin, broniony przez doświadczonego generała Friedricha

von Romberga, został zdobyty w 1806 roku przez... jedną fran-

cuską brygadę lekkiej kawalerii.

Napoleon Bonaparte, Cesarz Francuzów, pan połowy Europy, niedawno

rozgromił w serii bitew pod Jeną i Auerstadt armię pruską i pomaszero-

wał na Pomorze. Do Szczecina dotarła około 600-set osobowa brygada

lekkiej kawalerii generała Lasalle’a. Generał nie czekał i postanowił zdo-

być miasto bez wsparcia. Wykorzystał do tego genialny podstęp.

29 października 1806 roku rozbił obóz w dzisiejszym Mierzynie. Nakazał

rozpalić ogromną liczbę ognisk, a patrolom oraz wozom jeździć w koło,

tak by hałas był jak największy. Kiedy wszystko było gotowe, Lassale

wysłał do dowódcy twierdzy posłańca z żądaniem poddania miasta.

I o dziwo… generał Romberg skapitulował! Nie wiedział, że Lasalle blefo-

wał i że pod murami nie ma tysięcy Francuzów, a niespełna sześciuset

i to w dodatku bez artylerii. 30 października 1806 roku Francuzi rozpo-

częli siedmioletnie rządy w mieście.

Tuż przy obecnych Wałach Chrobrego istniał cmentarz gminy

francuskiej.

U zbiegu dzisiejszych ulic Kapitańskiej, Storrady oraz Wawelskiej, w 1721

roku francuska gmina kościelna założyła, za zgodą króla Prus Fryderyka

Wilhelma I, u stóp Fortu Leopolda cmentarz. Pochówków dokonywano

tu do roku 1937. W obrębie cmentarza istniała wybudowana w 1928 roku

kaplica, zniszczona podczas II Wojny Światowej i jej jedynym śladem są

zachowane fundamenty, oraz drugi budynek, istniejący do dzisiaj drew-

niany domek grabarza.

Loitzowie, szczecińscy kupcy i bankierzy byli znani praktycznie

w całej Europie.

Handlowali na Pomorzu, w Brandenburgii, Danii, Angli i, Polsce, Portugali i,

Czechach, Islandii czy Francji. Byli jednym z najbogatszych rodów w tej

części Europy. Dlatego to Zygmunt II August, król Polski postanowił ubić

z nimi interes. Królowi marzyło się panowanie nad Morzem Bałtyckim.

A do tego potrzebował floty. A do jej zbudowania potrzebował… Loitzów.

To znaczy pieniędzy, a co za tym idzie, Loitzów. W 1568 roku powołał

Komisję Morską. Aby zrealizować swe przedsięwzięcie pożyczył od po-

morskich bankierów około 100 tysięcy talarów, a więc astronomiczną

kwotę. Loitzowie bardzo dobrze zabezpieczyli swe interesy licznymi klau-

zulami i wszystko mogłoby się dobrze skończyć, gdyby nie… rychła

śmierć króla. Jego następcy, Henryk Walezy oraz Stefan Batory nie byli

zainteresowani ekspansją morską, dlatego nie spłacil i zadłużenia swego

poprzednika. Loitzom nie pomogły klauzule i l iczne powiązania gospodar-

cze w Komisji Morskiej i po prostu… zbankrutowali. Dziś jednym z nielicz-

nych pamiątek po nich jest Kamienica Loitzów, siedziba Liceum

Plastycznego.

Książę szczeciński Kazimierz V z dynastii Gryfitów walczył

w jednej z największych bitew średniowiecznej Europy.

Tak, w bitwie pod Grunwaldem w roku 1410, po stronie… krzyżaków.

15 lipca 1410 roku stanął po stronie Wielkiego Mistrza Ulricha von Jun-

gingena i stoczył bitwę z połączonymi polsko-l itewskimi siłami. Jak wiemy

Polacy zwyciężyli, a von Jungingen zginął. Księcia Kazimierza wzięto do

niewoli, ale nie był zwykłym jeńcem - król Władysław Jagiełło zaprosił go

do udziału w uczcie triumfalnej! Został zwolniony w czerwcu 1411 roku,

a zapłatą za to miała być współpraca Gryfitów z Polską.

Budynek IX LO w Szczecinie stoi w miejscu wybudowanego

w XIII wieku Kościoła Mariackiego.

Istniał tu od 1263 murowany kościół wzniesiony na polecenie księcia Bar-

nima Dobrego. Do 1346 składano tu zwłoki książąt z rodu Gryfitów.

Pierwszy raz świątynia została uszkodzona w 1677, podczas oblężenia

miasta przez Brandenburczyków. Kościół odbudowano w mocno baroko-

wej formie. Trwał aż do roku 1789, kiedy to wybuchł kolejny pożar, który

doszczętnie zniszczył budowlę. Kościół popadł w ruinę, a w 1830 roku

definitywnie go wyburzono. Niedługo później wybudowano w tym miej-

scu Gimnazjum Mariackie, w którym obecnie mieści się IX LO, oraz Gim-

nazjum nr 42.

Artur Ryszkiewicz

XIII LO w Szczecinie

Tak się składa, że o Szczecinie można opowiadać godzinami. Nie tylko o licznych inwestycjach, pięknie kwitnących magnoliach czy

wydarzeniach kulturalnych, których u nas bez liku. Można również opowiadać o historii, a tą mamy naprawdę ciekawą! A wśród niej

naprawdę zadziwiające fakty. Czy wiedzieliście, że…



Pulina Syrek przygodę z poezją zaczęła już w gimnazjum, ale poważniej o swoim pisaniu zaczęła myśleć dopiero w szkole średniej.

Pisanie wierszy to dla niej forma uzewnętrznienia emocji, przelewania na papier trapiących ją myśli i frustracji. Marzy o wydaniu to-

miku poezji. Paulina nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość, ale zastanawia się nad studiowaniem psychologii a w póź-

niejszym czasie otworzeniem kawiarni i prowadzeniem wykładów motywacyjnych. Prezentujemy jeden z jej wierszy pt. "Perpetuum

mobile".



Pierwszy etap zakochania ma związek z całym szeregiem procesów che-

micznych zachodzących w mózgu. W tym momencie następuje wymiana

feromonów. W kolejnym etapie następuje porównywanie doznań rzeczy-

wistych z ich wzorcami, które nosimy przez lata. Jeśli odpowiadają one

tym wyobrażeniom dostajemy skrzydeł, że udało się nam poznać kogoś

wymarzonego, a miłość przechodzi do fazy trzeciej. Może się jednak tak

zdarzyć, że rozczarujemy się drugą osobą. Wówczas proces zakochania

ulega zamrożeniu. Natomiast wykrycie pozytywnych sygnałów powoduje

szereg doznań. Oddech natychmiast staje się szybszy, o 50% przyspie-

szają także uderzenia serca, kobietom zaczynają błyszczeć oczy. Jak więc

w takich warunkach biochemicznych mieć na uwadze szkolne obowiązki

i konieczność regularnego powtarzania wiadomości do matury?

Z drugiej zaś strony dominujące uczucie miłości, które związane jest z sil-

nym wydzielaniem endorfin daje zakochanej osobie wrażenie, że może

przenosić góry. Łatwo wówczas nabrać pewności, że uda się doskonale

zdać maturę i wszystko pójdzie zgodnie z planem. Przyszłość bowiem,

podobnie zresztą jak teraźniejszość, jawi się w różowych kolorach. To

może być atut, ale też przeszkoda, przysłaniająca realne problemy.

Zdana matura dla młodych ludzi zwykle oznacza konieczność wyjazdu do

większego miasta na studia, a nawet za granicę. Zakochani, którzy mieli

siebie na wyciągnięcie ręki, nagle zostają zmuszeni do dawkowania sobie

swojej obecności. Wówczas ich związek jest narażony na rozpad. Pierw-

sza miłość ma tendencję do idealizowania obiektu swoich uczuć. Studia

poza miejscem zamieszkania dają większe możliwości poznania kogoś no-

wego, może bliższego naszym wyobrażeniom i ideałom. Miłość zaczyna

więc przechodzić próbę odległości oraz czasu.

Aby utrzymać związek, który podziel iła odległość, należy dbać o ciągłe

kontakty, choćby za pośrednictwem internetu. Z pomocą przychodzi

wówczas Skype, gdzie kochankowie mogą siebie widzieć. Obraz znaczy

bowiem dwa razy więcej niż tylko słowa. Warto także nieustannie ze so-

bą rozmawiać, wykonywać te same czynności nie odkładając słuchawki.

To buduje więź emocjonalną.

Podstawą związku na odległość jest też zaufanie, którym należy się wza-

jemnie obdarzać. Ciągłe kontrolowanie partnera może zburzyć każdą re-

lację. Niezastąpione jest planowanie wspólnej przyszłości, zarówno tych

bliskich dni czy weekendów, jak i kilku lat wprzód. Budowanie solidnych

fundamentów jest ogromnie ważne dla przyszłości relacji.

Nie można sobie jednak pozwolić na wieloletnie funkcjonowanie w związ-

ku na odległość. To musi być tylko etap przejściowy, a dwoje ludzi po-

winno z uporem starać się robić wszystko, aby wreszcie móc ze sobą

razem żyć. Relacja w oddaleniu nie przetrwa bowiem zbyt długiej próby

czasu. Kochankowie potrzebują siebie na co dzień. Silną więź gwarantuje

tylko bliskość, która jest budowana za pomocą fizycznego dotyku, intym-

ności. Jeśl i nie możemy tego dostać, w naszym organizmie nagle spada

poziom hormonu serotoniny. To właśnie wtedy zaczynamy mieć czarne

wizje. Takie myśli mogą zadręczać, dlatego warto robić wszystko, aby

często się spotykać.

Miłość młodych ludzi jest piękna i może być niezwykle emocjonująca.

Zdarza się, że potrafi wiele przetrwać i stać się początkiem małżeństwa

aż po grób. Trzeba jednak wiele z siebie dać, być wyrozumiałym i z zaan-

gażowaniem obdarzać uczuciem kogoś bliskiego. Na pewno warto próbo-

wać i nawet w chwilach zwątpienia, nie zniechęcać się.

Justyna Jagielska

Pierwsze miłości przeżywamy często w chwilach najbardziej nieodpowiednich, kiedy najważniejsze powinny być maturalne obowiąz-

ki, nauka i walka o najlepsze oceny na świadectwie. To właśnie wtedy zdarza się nam doświadczać bardzo silnych miłosnych unie-

sień, które stają się dominującym odczuciem, przysłaniającym cały świat. Czy można się przed tym bronić? Na pewno nie.



Gazeta Międzyszkolna: Jesteście bardzo młodym zespołem. Po-

dobno na początku Wasz skład często się zmieniał. Czy założe-

nie zespołu wiązało się w Waszym przypadku z dużymi

problemami?

Natalia, Tomek: Zdarzały się problemy - czasem bywało tak, że w zespo-

le pojawiały się osoby niesystematyczne, ludzie bez absolutnie żadnego

doświadczenia, czy wstydliwe i przestraszone, co spowalniało i utrudniało

współpracę. Bywało też tak, że mieliśmy bardzo dobrych muzyków, jed-

nak jak to bywa z edukacją. . . musiel i iść dalej swoją obraną życiową dro-

gą.

Jak dobraliście skład zespołu?

Natalia, Maciek: Zwykle szukamy chętnych pośród uczniów naszej szkoły.

Niestety, nie jest to zbyt efektywne, ponieważ wtedy skład szybko się

zmienia. Obecny jest bodaj najbardziej ze wszystkich zaangażowany

w to, co robimy i rokuje na długą i owocną współpracę.

Kto jest liderem? ;)

Natalia, Jul ia, Maciek, Szymon: Zdecydowanie nasz gitarzysta Tomek. To

on założył zespół, jest w nim najdłużej. Jest też najstarszy i najbardziej

doświadczony, najczęściej właśnie on załatwia sprawy sprzętu czy orga-

nizacji koncertów.

Opowiedzcie trochę więcej o sobie - wszystkich członkach ze-

społu.

Natalia: Bez wątpienia moją największą pasją jest muzyka. Muzyczną

przygodę zaczęłam jeszcze w brzuchu mamy, kiedy tata do mnie śpiewał.

W wieku 3 lat zaczęłam śpiewać, a od 5 roku życia uczę się gry na piani-

nie. Po drodze dochodziły kolejne instrumenty: gitara, ukulele, nawet

odrobinkę gitary basowej. Jest to moja największa pasja, poświęcam jej

cały wolny czas.

Jul ia - wrażliwa harcerka, miłośniczka fotografii, niegdyś zapalona pły-

waczka. Uwielbia grę na pianinie i gitarze, czemu daje wyraz na próbach

i koncertach. Naukę gry na pianinie doskonaliła w szkole muzycznej. Nie

wyobraża sobie życia bez muzyki.

Szymon – absolwent szkoły muzycznej, klasa fortepianu. Zafascynowała

go jednak gitara basowa, którą zamienił w The Nine na perkusję. Pierw-

sze, muzyczne kroki stawiał w zespole Mierykhordyae. Oprócz muzyki je-

go pasją są filmy Quentina Tarantino oraz piłka ręczna.

Maciek: Oprócz gry w zespole, co zdecydowanie jest moją największą pa-

sją, mam też wiele innych zajęć. Jestem przewodniczącym samorządu IX

LO i tej funkcji również poświęcam sporo czasu. Moimi pozostałymi hob-

by są żeglarstwo i nurkowanie z akwalungiem.

Tomek – najstarszy z zespołu peselem, ale duchem rówieśnik, geograf,

podróżnik i fotograf. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej jego zalet.

Największa to muzyczna pasja, którą zaraził nas wszystkich i nikt z nas

(paradoksalnie) nie chce się z niej wyleczyć!

Jaką muzykę gracie obecnie?

Natalia, Maciek, Julia: Skupiamy się na rocku; dotąd, graliśmy w większo-

ści covery, odbywało się to na zasadzie:

- Lubię ten kawałek.

W wywiadzie dla Gazety Międzyszkolnej członkowie zespołu The Nine opowiadają o swojej pasji oraz wymagającej drodze, jaką

przejść muszą początkujące zespoły. Wywiadu udzielili: Natalia Baz, Julia Sierant, Maciek Owidzki, Szymon Fabiańczyk, Tomek Mazur

- uczniowie i absolwenci IX LO w Szczecinie.



- No, jest fajny.

- Robimy go?

- Pewnie.

W tej chwil i jednak, tworząc własną muzykę, staramy się znaleźć swoje

miejsce w obrębie tego gatunku.

Planujecie w przyszłości nagrać płytę ze swoimi piosenkami?

Szymon, Natalia: Tak! Zaczęliśmy już pisać nowy materiał i teledysk, ale

jak na razie nie zdradzamy szczegółów.

Kto pisze teksty, a kto muzykę? Zdarzają się spory na tym grun-

cie?

Tomek, Szymon: Słowa pisze Natalia, bardzo wrażliwa dziewczyna, co od-

zwierciedlają jej teksty. Pisze w języku angielskim. Przychodzi jej to z du-

żą łatwością – jest pół Austral ijką, co daje jej łatwość w posługiwaniu się

językiem angielskim. Jeżeli chodzi o muzykę, to tworzymy wspólnie.

„Przynosimy” na próbę zarysy utworów i wspólnie aranżujemy. Zdarza

się, że ktoś z zespołu przynosi „gotowy” utwór, który wspólnie dopraco-

wujemy.

Często przed próbą wysyłamy sobie próbki własnych aranżacji, tak by

każdy mógł zapoznać się wcześniej z utworem. Spory nie zdarzyły się jak

do tej pory, staramy się zrozumieć siebie nawzajem, co jest połową suk-

cesu.

Wasz największy sukces to…

Tomek: Sukcesem jest na pewno to, że w zeszłym roku zagraliśmy kilka-

naście koncertów w cenionych szczecińskich klubach m. in. Alter Ego, Ko-

smos Galaxy i oczywiście Free Blues Club, gdzie odbył się Między-

narodowy Festiwal Młodych Zespołów – Emergenza . Ten ostatni koncert

był wyjątkowy, bo w wyjątkowym i cenionym miejscu dla muzyków. Suk-

cesem jest również to, że zaczęły nas zapraszać na koncerty zespoły

z większym dorobkiem, czego przykładem był koncert w Kosmos Galaxy

z zespołem Dice – świetny koncert no i zabawa.

Skąd wzięła się

nazwa Waszego

zespołu?

Tomek: Z począt-

ku było dość trud-

no. . . każda

lepsza, intrygują-

ca nazwa była już

obstawiona: Boy-

si, U2, Foo Figh-

ters, AC/DC

wielka szkoda;).

Na szczęście o-

świecił nas numer

naszego liceum

(dzięki naszej

psychofance –

Wioli) i, z braku

laku, zostaliśmy

The Nine – choć wybór trafiony w dziewiątkę!

Pamiętacie Wasz pierwszy występ przed publicznością? Jak się

wtedy czuliście?

Natalia, Jul ia, Maciek: Z uwagi na to, że przez pewien czas skład stale się

zmieniał, każdy z nas grał swój pierwszy koncert w innym czasie.

Pamiętamy, że nasz pierwszy raz na scenie wiązał się z wielkim stresem

jak i również kilka kolejnych, ale po jakimś czasie trema nie dawała się

nam już tak we znaki.

Gdzie i kiedy w najbliższym czasie można Was posłuchać?

Maciek: Tomek jest w trakcie ustalania koncertu na początek kwietnia.

Skupiamy się obecnie na pisaniu nowych kawałków. Najczęściej jednak

można nas posłuchać w klubach Rumba i Alter Ego. Zapraszamy do polu-

bienia naszego fanpage'a na facebooku, aby być na bieżąco z terminami

nadchodzących koncertów.

Koncerty, próby, spotkania, udzielanie wywiadów ;) to mnóstwo

zajęć. Jak dużo wolnego czasu poświęcacie muzyce i zespołowi?

Jul ia: Poza próbami w każdy czwartek, każdy z nas stara się ćwiczyć lub

pisać, kiedy tylko znajduje wolną chwilę. W wyjątkowych sytuacjach je-

steśmy w stanie spotkać się nawet pięć razy w tygodniu, by mieć pew-

ność, że materiał mamy opanowany do perfekcji.

Macie jakieś zainteresowania oprócz muzyki?

Natalia, Jul ia, Szymon: Muzyka jest naszą główną pasją i wkładamy w nią

najwięcej pracy, ale poza nią mamy inne zainteresowania, jak fotografia

czy sport. Co ciekawe nasze pasje bardzo się pokrywają – wspólnie To-

mek z Julią fascynują się fotografią. Natalia z Maćkiem i Tomkiem wyjeż-

dżają wspólnie na narty. Pełna współpraca na każdej l inii.

Wiążecie swoją przyszłość z muzyką? Jakie macie plany po

skończeniu liceum?

Natalia, Jul ia, Maciek, Szymon: Wiadomo, że naszym marzeniem jest wy-

bić się na szerszą arenę i grać koncerty w wielu nowych miejscach i po-

szerzać grono fanów. Muzyka jest naszą pasją, odskocznią i alternatywą

dla szarości dnia. Oczywiście każdy potrzebuje planu B. Część z nas wy-

biera się na medycynę, część na prawo, a niektórzy już skończyli studia

i mają dobrą, stabilną pracę.

Biorąc po uwagę Wasze dotychczasowe doświadczenia - co po-

radzilibyście młodym ludziom, chcącym założyć własny zespół?

Tomek: Najważniejsze by spotkali się odpowiedni ludzie, w odpowiedniej

chwil i i odpowiednim miejscu. By byli zaangażowani całym sercem w to

co robią. Nie l iczy się na początku sprzęt z górnej półki, l iczy się to by

wzajemnie rozumieć się i działać wspólnie jak zgrany team – reszta przy-

chodzi sama.

Dzięki za wywiad! Chcecie kogoś pozdrowić?

Pozdrowienia i szczególne podziękowania za wsparcie na naszych koncer-

tach dla naszych psychofanek: Ani, Magdy i Wioli!



Często dzieci znając podstawowe zabawy takie jak berek czy chowanego

twierdzą, że w porównaniu z ich sprzętem jest to po prostu nudne. Jed-

nak wystarczy trochę pomyśleć, poeksperymentować, by wykombinować

coś, co zainteresuje każdego brzdąca.

Właśnie po to stworzyliśmy projekt społeczny Pueritia. Jego nazwa ozna-

cza dokładnie nasz cel - dzieciństwo. Chcemy odkurzyć w pamięci zna-

czenie tego słowa. To coś więcej niż okres w życiu - to wspaniałe

wspomnienia i fundament naszych charakterów. Chcemy zadbać o to, by

dzieci w XXI wieku w przyszłości kojarzyły swoją młodość nie tylko z roz-

wojem technologii, ale także z rówieśnikami i wspaniałymi przygodami.

Rozpoczęliśmy swoją aktywność zaraz po świętach. Co robimy? Postano-

wil iśmy, że znajdziemy dobrą receptę na udane dzieciństwo. Poszukiwali-

śmy gdzie tylko się da. W naszych głowach, w pamięci Szczecinian

poprzez sondy uliczne, a także wśród naszych idoli, czyli popularnych

osób. Postępami prac dziel imy się na bieżąco na facebookowej stronie.

Możemy pochwalić się kolejną udaną akcją, jaką był wolontariat na pół-

koloniach SP 74. W ramach niego codziennie, przez pierwszy tydzień ferii

organizowaliśmy dzieciom zajęcia. Były to zabawy, które pamiętamy

z dzieciństwa oraz własne pomysły. Zrealizowaliśmy także te, o których

mowa była we wspomnieniach Szczecinian wysłuchanych podczas sondy.

Planujemy jeszcze wiele więcej podobnych aktywności, ponieważ uwiel-

biamy dzieci i martwi nas wyżej opisany problem. Jedną z większych ak-

cji, jaką mamy zamiar zrealizować jest pokaz kultowych polskich bajek.

Nie jest to jednak łatwe zadanie, gdyż wiąże się ze sporymi kosztami.

Chcemy zrobić to legalnie, zatem musimy wykupić l icencje, które o dziwo

nie są tanie. Wierzymy jednak w powodzenie postawionego sobie zada-

nia. Liczymy na otwartość przedsiębiorców w sponsorowaniu akcji, po-

nieważ wychodzimy z założenia, że żaden projekt społeczny nie miałby

sensu bez wiary w ludzi.

Projekt realizujemy w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Mamy na-

dzieję, że uda nam się ją ukończyć otrzymując rozpoznawalny na całym

świecie certyfikat z zarządzania sygnowany przez Project Management

Institute R.E.P. To ogromne wyzwanie, ale i przygoda, której na pewno

na tym nie zakończymy. Można wesprzeć nas obserwując facebookową

stronę i profil na instagramie. Zachęcamy także do wysyłania do nas wia-

domości z opisem ulubionej zabawy z dzieciństwa. Mamy nadzieję, że

odkurzy to w pamięci miłe wspomnienia.

Martyna Fibich

I LO w Szczecinie

www.facebook.com/powrotdodziecinstwa.pueritia

Wraz z rozwojem technologii i gonitwą dzisiejszego świata zmieniło się dzieciństwo. Mówiąc to słowo widzimy swoją rodzinę, za-

bawki, rówieśników z podwórka lub ulubioną grę planszową. Niestety w przyszłości teraźniejsze dzieci przedstawią nam to całkiem

inaczej. Uczniowie I LO ze Szczecina: Martyna Fibich, Mikołaj Szularz, Magdalena Sówka, opowiadają o swojej inicjatywie.



W swoich zdjęciach Karolina

ukazuje przez pryzmat emocji

portrety młodych ludzi. Są to

ekspresyjne i niejednokrotnie

bardzo odważne ujęcia. Jak sa-

ma twierdzi, pragnie poprzez te

fotografie przekazać naturalne

i niesztampowe piękno człowie-

ka. Prezentujemy zdjęcia Karo-

l iny, a wśród nich zdjęcie

bliźniaczek z jej ulubionej sesji:

"Moją ulubioną sesją, jest ta

z bliźniaczkami które na pierw-

szy rzut oka są zupełnie inne.

Możliwość poznania ich osobi-

ście sprawiła, że mogłam do-

strzec ich wzajemne dopełnia-

nie się. Chciałam ukazać w tej

sesji ich siostrzaną bliskość."

Karolina ma wiele planów

związanych z fotografią i cały

czas rozwija się w tym kie-

runku. Jej zdjęcia już teraz

prowokują do dyskusji i wzbu-

dzają kontrowersje. Zobaczy-

my jak dalej potoczą się losy

Karoliny - trzymamy kciuki!

Więcej zdjęć zobaczycie na:

www.gazetamiedzyszkolna.pl

"Nazywam się Karolina Hanulak. Od urodzenia mieszkam niedaleko Szczecina, w kilkunastotysięcznych Pyrzycach. W tej chwili mam

18 lat i chodzę do drugiej klasy liceum, natomiast swoją przygodę z fotografią zaczęłam trzy lata temu. Od tego czasu wiele zmieniło

się w mojej artystycznej wrażliwości a po wielu próbach i godzinach z obiektywem w ręku poczułam, że brak koloru, nieprzewidy-

walna forma oraz emocje to jest to, co cenię w fotografii." Tak pisze o sobie Karolina Hanulak z LO w Pyrzycach.

fot. Karolina Hanulak

modelki: Karolina i Natalia Widziak

na zdjęciu autorka, Karolina Hanulak

fot. Karolina Hanulak

modelka: Hanna Kąkolewska



„Z kim rozmawiasz? Z nikim.” - bardzo częsta sytuacja, ilekroć zamyślimy się na tyle, że słowa nieświadomie płyną nam z ust, wy-

rwani z transu pytaniem; "z kim rozmawiasz?", pospiesznie ratujemy się uniwersalnym; "z nikim".

Jakiś czas temu zaczęło zastanawiać mnie, kto to jest ten "nikt" i czy on

w ogóle istnieje. Długo szukałam, aż wreszcie trafiłam na właściwy trop.

Wygląda na to, że wszyscy go znamy właściwie od zawsze. Może nawet

kiedyś ten "bezimienny nikt" miał imię. Mój "nikt" dwanaście lat temu na-

zywał się Bartek. Bardzo wdzięczne imię. Mieszkał pod łóżkiem i gdy by-

łam smutna lub znudzona odwiedzałam Bartka. Jednak zgodnie ze

słowami de Saint-Exupéry’ego, na kartach „Małego Księcia” - "Dorośli są

naprawdę bardzo dziwni" i im bardziej ta dorosłość zbliżała się do mnie,

tym bardziej wyblakły i bezimienny stał się mój "nikt".

Trzeba przyznać, że taki "nikt" bywał bardzo przydatny. Na pytania takie

jak np. „Kto rozbił wazon?”, zawsze mogłam odpowiedzieć; „To był Bar-

tek”. Teraz wręcz nie wypada wykręcić się "imiennym nikim", by nie zo-

stać uznanym za wariata. Pojawia się pytanie; czy posiadanie "nikogo"

czyni z nas wariatów? Idąc tym tokiem myślenia możemy wywnioskować,

że w pewnym stopniu wszyscy jesteśmy

wariatami, bo kto z nas nigdy nie dziel ił

się przemyśleniami ze swoim "nikim"?

Wszyscy to robimy! Najczęściej w sa-

motności napada nas wena na szczerą

rozmowę z "nikim", bo przed nim za-

wsze jesteśmy szczerzy, a kłamstwo wo-

bec niego nie ma najmniejszego sensu.

Dzieje się tak ponieważ "nikt" zwykle

dobrze wie, co mamy do powiedzenia.

On dosłownie czyta nam w myślach

i w myślach nam odpowiada.

Zatem kim on jest? Jaka jest jego prawdziwa tożsamość i jak go znaleźć?

Otóż, wystarczy stanąć na moment przed lustrem, tam zobaczymy na-

szego "nikogo", bo tym "nikim" imiennym, czy też bezimiennym jesteśmy

my sami. To zawsze byliśmy my, niezależnie od tego czy nazywaliśmy się

wówczas: Ania, Frania czy Bartek. "Nikt" jest jedną z ważniejszych części

naszego jestestwa. Można powiedzieć, że każdy z nas jest kimś, który

jest "nikim". Ów "nikt" czasami zna nas lepiej niż my sami, ale przecież

on jest nami. Ot, paradoks. Chociaż niektórym może się wydawać, że zo-

stal i przez "nikogo" opuszczeni, nigdy nie będzie to prawdą. Dlaczego?

Z bardzo prostej przyczyny, a mianowicie dlatego, że on się nigdzie nie

rusza, zawsze jest w tym samym miejscu, to my się od niego oddalamy,

bo ciągnie nas za rękę dojrzałość, którą nazywamy - „bo nie wypada”.

Może czas zostawić „bo nie wypada” i znaleźć tę prawdziwą dojrzałość,

która nie wyklucza istnienia "nikogo". Nie bójmy się czasem do niego za-

gadać, nawet jeśli jesteśmy wściekli. On się nigdy nie obraża, zawsze

wysłucha i zwykle odpowie. Fajny gość z tego "nikogo", nawet jeśli nie

ma imienia.

Patrycja Czyżyk

I LO w Stargardzie

Patrycja Czyżyk



W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy Wam przegląd klubów piłkarskich, zarówno ze Szczecina, jak i z regionu. Tym razem

przygotowaliśmy zestaw drużyn z innych dyscyplin sportu. Niektóre z nich to uznane marki w Polsce, a nawet w Europie.

Nie sposób nie rozpocząć tego zestawienia od siatkarskiej drużyny Chemi-

ka Police. Jest to klub o bogatej historii, który sukcesy święcił już w la-

tach 90. XX wieku. Prawdziwa potęga narodziła się jednak kilka lat temu,

kiedy spore pieniądze zainwestowała tam Grupa Azoty. Siatkarki Chemika

to wielokrotne reprezentantki Polski, a także innych czołowych reprezen-

tacji. Profesjonalna organizacja i silna kadra dały policzankom tytuły mi-

strzyń polski w 2014 i 2015 roku. Swoje mecze Chemik rozgrywa w hali

Azoty Arena przy ul. Szafera w Szczecinie. W ubiegłym roku w tej hali,

rozegrany został turniej Final Four Ligi Mistrzyń. Drużyna Chemika nie za-

jęła miejsca na podium, ale samo prawo organizacji tej imprezy można

uznać za wielki sukces.

Siatkówka w Szczecinie dobrze się prezentuje także w wydaniu męskim.

W I lidze, a więc w bezpośrednim zapleczu najwyższej klasy rozgrywek,

występuje drużyna Espadonu Szczecin. W obecnym sezonie klub jest

w czołówce tabeli i ma aspiracje, aby awansować o szczebel wyżej. Naj-

wyższa klasa rozgrywek, czyli Plusl iga to liga zawodowa – aby w niej wy-

stępować należy spełniać określone wymogi finansowe i organizacyjne.

Espadon złożył oficjalny wniosek o dołączenie do Plusligi. Spekuluje się,

że ta liga może zostać w przyszłym sezonie powiększona – kto wie, być

może jednym z nowych zespołów w niej będzie właśnie Espadon.

Najbardziej znaną drużyną z regionu jest ekipa King Wilki Morskie Szcze-

cin. Zespół ten rywalizuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce –

Tauron Basket Lidze. W 17-zespołowej l idze, szczecinianie zajmują miej-

sce w środku stawki. Jest to dopiero drugi sezon „Wilków” w „elicie”. Po-

dobnie jak siatkarki Chemika, koszykarze szczecińskiej drużyny swoje

mecze rozgrywają w hali przy ul. Szafera w Szczecinie.

Swoich reprezentantów Szczecin ma także w tej dyscyplinie sportu. Za-

równo drużyna męska, jak i żeńska występują w najwyższych klasach

rozgrywkowych. Drużyna mężczyzn Pogoni Szczecin może pochwalić się

czwartym miejscem w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w 2015 roku.

W obecnym sezonie szczypiornistom Pogoni idzie nieco gorzej, zajmują

miejsce w dolnej połówce tabeli.

Drużyna kobiet – Pogoń Baltica Szczecin w 2015 roku także odniosła spo-

ry sukces, zajmując drugie miejsce w międzynarodowych rozgrywkach

Challenge Cup (rozgrywki pucharowe niższego szczebla niż Liga Mi-

strzyń). Szczypiornistki Pogoni zdobyły także brązowy medal mistrzostw

Polski. W obecnym sezonie radzą sobie świetnie, zajmując pierwsze miej-

sce w tabeli.

Zarówno kobieca, jak i męska drużyna Pogoni swoje mecze rozgrywa

w hali przy ul. Szafera w Szczecinie.

W ekstraklasie futsalu dobrze radzi sobie drużyna Pogoni 04 Szczecin.

W ubiegłym sezonie ekipa ta zajęła 11. miejsce, a w obecnym sezonie ma

duże szanse na poprawę tej pozycji. Aktualnie piłkarze Pogoni zajmują 3.

pozycję w tabeli.

Husaria Szczecin to już uznana marka na polskiej mapie futbolu amery-

kańskiego. W 2014 roku drużyna ta w świetnym stylu awansowała do

najwyższej klasy rozgrywek – Topligi. Rok później, grając bez komplek-

sów i respektu dla bardziej doświadczonych rywali, zajęła w Toplidze 5.

Miejsce. W rozpoczynającym się w kwietniu sezonie, zawodnicy Husarii

będą walczyć o jeszcze lepsze osiągnięcia, o czym mówi ich kapitan

w udzielonym dla Gazety Międzyszkolnej wywiadzie.

Dawid Kaźmierczak



Starożytna gra, popularna między innymi wśród rzymskich legionistów, to prawdopodobnie najbardziej brutalny sport na świecie. Na

piaszczystym boisku stają naprzeciw siebie dwie drużyny, których zawodnicy zrobią dosłownie wszystko, aby pokonać przeciwników.

To prawdziwa bitwa na arenie.

Mecz rozgrywany jest na prostokątnym boisku o wymiarach około 80 x

40 metrów. Bramki mają szerokość całego krótszego boku. Aby zdobyć

punkt trzeba trafić piłką do bramki. Jeśl i trafi się ponad poprzeczkę, prze-

ciwnik zdobywa pół punktu. Nie można kopać przeciwników w głowę ani

atakować znienacka. Poza tym wszelkie inne formy kontaktu są dozwolo-

ne. Każda drużyna na początku meczu liczy po 27 zawodników. Zmiany

są niedozwolone; zawodnicy, którzy "padną" są po prostu znoszeni z bo-

iska. Mecz trwa 50 minut.

Oglądając mecz Calcio Storico widzimy na początku dwie grupy półnagich

mężczyzn w średniowiecznych, trochę śmiesznych portkach. Sędzia wy-

rzuca piłkę w powietrze, zawodnicy kotłują się przez chwilę, po czym pił-

ka leci z tłumu w stronę jednej z drużyn. Zaczyna się gra. Od razu widać

podział na zawodników stojących w drugiej l inii, którzy na początku me-

czu zdają się niewiele robić oraz tych na pierwszej l inii. Ci drudzy usta-

wiają się naprzeciw swoich oponentów i przybierają pozycję do walki,

zupełnie jak na ringu MMA. Zaczynają się pierwsze potyczki, padają

pierwsze ciosy, ktoś zostaje powalony, po kogoś przybiegają sanitariusze.

Gdzieniegdzie zawodnicy kotłują się, walcząc po kilku.

Mniej więcej po dwudziestu minutach po zawodnikach na pierwszej l inii

widać zmęczenie. Jest ich też coraz mniej, wielu leży na ziemi, przygnie-

cionych przez przeciwników. Wtedy dochodzi do pierwszej akcji z piłką

w roli głównej. Wypoczęci zawodnicy z drugiej l inii przystępują do ataku

i bez trudu wymijają powalonych i zmęczonych przeciwników. Jednak

obrońcy z drugiej l inii też są wypoczęci. Bronią dostępu do pola za pomo-

cą kopnięć, rzucają się na atakujących z pełną brutalnością i za wszelką

cenę, wszelkimi sposobami starają się powstrzymać natarcie. Jeśli im się

powiedzie, będą mogli wykonać kontratak, jeśl i nie - stracą punkt.

Po golu następuje zmiana połów i piłka znowu wędruje w powietrze.

W miarę upływu czasu zawodników na boisku jest coraz mniej, a brawu-

rowych akcji coraz więcej.

Calcio Storico to sport wymyślony przez rzymian, uprawiany między inny-

mi przez legionistów. To właśnie ten sport jest protoplastą dzisiejszej pił-

ki nożnej, futbolu, rugby oraz prawdopodobnie kilku innych sportów

drużynowych. Dzisiaj gra się w niego jedynie we Florencji, gdzie raz do

roku, w czerwcu, organizowany jest turniej. Biorą w nim udział reprezen-

tanci czterech dzielnic miasta - Santa Croce / Azzurri (niebiescy), Santa

Maria Novella / Rossi (czerwoni), Santo Spirito / Bianchi (bial i), San Gio-

vanni / Verdi (zieloni).

Zapraszamy na naszą stronę i Fecabooka, gdzie udostępnil iśmy filmik

z meczem Calcio Storico.

Tomasz Bilski





Niestety często stosujemy techniki uczenia się, które nie są efektywne. Męczące powtarzanie w kółko treści działa jedynie na krótką

metę i zajmuje dużo czasu. Okazuje się jednak, że wystarczy przyswoić kilka technik uczenia się i można zapamiętywać sprawniej

i szybciej.

Przez całe życie mózg przyswaja pewną wiedzę. Robimy to każdego dnia,

choć w wielu przypadkach nie zwracamy na to uwagi. Na efektywne zdo-

bywanie wiedzy ma wpływ nie tylko jakość metod uczenia się, ale także

nasze indywidualne zdolności. Mowa tu o poziomie intelektu, inteligencji,

zainteresowaniach, aspiracjach, ambicji, a także zdolnościach i genetyce.

Niejednokrotnie dobrą pamięć możemy odziedziczyć, ale pamięć da się

także wyćwiczyć.

Mózg to bardzo złożona struktura składająca się z wielu ośrodków odpo-

wiedzialnych za działanie naszego organizmu, a także z kilkudziesięciu

mil ionów komórek zwanych neuronami. Te połączenia wytwarzają się

bardzo wcześnie, bo już od życia płodowego, poprzez lata przedszkolne

i potem szkolne. Im jesteśmy starsi, tym mniej połączeń neuronalnych

powstaje. Największe ich nasilenie ma miejsce w okresie do 10 roku ży-

cia. To właśnie wtedy kształtuje się też wiele nawyków, które będą po-

tem miały wpływ na zdolność uczenia się. Wielkie znaczenie ma więc

wówczas dbałość naszych rodziców, którzy motywują nas do zdobywania

wiedzy, a także bodźcują i stymulują do działania. Dziecko samo z siebie

niekoniecznie widzi sens w przyswajaniu wiedzy i chętniej odda się zaba-

wie - choć i ona jest wielkim procesem uczenia się.

Nasz mózg i pamięć działają odmiennie aniżeli komputer, któremu może-

my wydać komendę, a ten odnajdzie daną informację zapisaną w kon-

kretnej komórce. Mózg jest bardziej skomplikowany, ponieważ przy-

pominamy sobie pewne fakty wyłącznie na zasadzie skojarzeń. Łączymy

jakąś informację z miejscem, obrazem lub zapachem. Jeśli więc czytamy

książkę zupełnie pozbawioną ilustracji, to dużo trudniej będzie nam zapa-

miętać znajdujące się tam wiadomości. Ilustracje, wykresy i obrazki po-

magają nam w kojarzeniu faktów. Pamięć i proces uczenia się można

jednak wciąż ćwiczyć. Na całym świecie organizowane są kursy, które po-

magają usprawniać zapamiętywanie i szybkie przetwarzanie informacji.

Każdy z nas narzeka na swoją pamięć. Ubolewamy, że nie pamiętamy tak

wielu informacji, jak byśmy tego oczekiwali. Okazuje się, że istnieją tech-

niki, które znacznie usprawniają proces zapamiętywana. Wiadomości na

dłużej zostają w naszej pamięci, a także mamy do nich łatwiejszy i szyb-

szy dostęp. One naprawdę działają, co często przekracza nasze najśmiel-

sze oczekiwania. Poprawę pamięci da się zauważyć już po kilku dniach.



Niestety, wielu uczniów stosuje te techniki, które powszechnie zostały

uznane za najmniej efektywne. Mowa tu choćby o metodzie podkreślania

fragmentów tekstu i powtarzania. Wiedza w ten sposób zdobyta jest

przechowywana w naszej pamięci bardzo krótko. Jeśli uczymy się np. na

dzień przed egzaminem, to informacje zaraz po egzaminie zostaną ulot-

nione. Najskuteczniejszą techniką okazała się być metoda praktycznych

testów, a także nauka rozłożona w czasie. Polecamy więc podziel ić sobie

materiał, który należy przyswoić do egzaminu, a następnie każdego dnia

uczyć się pewnego fragmentu informacji powtarzając każdorazowo to, co

już wcześniej zapamiętaliśmy. Poza tym warto uczyć się poprzez rozwią-

zywanie testów czy quizów, stosowanie metod obrazkowych i skojarze-

niowych, a nie tylko czytając notatki i powtarzając obszerne treści. Te

nijak nie zachowają się w naszej pamięci. Uczenie się to nic innego, jak

rozwijanie nowych struktur neuronalnych w mózgu. Dlatego właśnie

z każdą lekcją gry na pianinie czy trenowaniu tenisa idzie nam coraz le-

piej.

Ciekawym odkryciem, które miało diametralny wpływ na proces uczenia

się jest metoda wizualizacji. To bardzo ważna technika, która wykorzysty-

wana jest głównie w sporcie. Sportowcy wyobrażają sobie siebie w mo-

mencie wykonywania ruchu, jakiego chcą się nauczyć. Mózg bardzo

poważnie traktuje nasze silne wizualizacje i nie odróżnia ich od praktycz-

nego działania.

Najmniej efektywną metodą uczenia się jest zwyczajne czytanie. Niestety,

o ile czytanie polecane jest dla naszego rozwoju, o tyle przeczytane infor-

macje łatwo mogą nam umykać. Ucząc się np. języka obcego starajmy

się korzystać z wielu rozmaitych sposobów kontaktu z językiem, nie sku-

piając się wyłącznie na jednej. Czytajmy więc angielskie książki, oglądaj-

my angielską telewizję, a także uczmy się wspólnie z towarzyszem.

Możemy także zacząć ze sobą rozmawiać, wykonywać scenki, czyli robić

wszystko, aby przyswajany język był aktywny i żywy. Tak jest z każdą in-

ną dziedziną, dlatego właśnie wiedza zdobywana w praktyce jest najbar-

dziej trwała.

Istnieje cała masa technik szybkiego zapamiętywania, uczenia się czy

czytania. Jedną z polecanych metod zapamiętywania np. ciągów liczbo-

wych czy kodów jest tworzenie pomiędzy nimi sensownych skojarzeń.

Można podjąć się próby stworzenia alfabetu kodów. Każdej cyfrze nada-

jemy literę, np. 0 - O, 1 - A, 2 - B, 3 - C itd. Dana liczba utworzy nam

określony kod złożony z liter, np rok 1410 utworzy kod ADAO. Aby zapa-

miętać kod (a tym samym datę) trzeba jeszcze ułożyć historię złożoną

z przymiotników i rzeczowników zaczynających się na litery z kodu. Przy-

kład: Alfons dał Dobrej Alicji Ogórek.

Gdy chcemy przyswoić sobie angielskie słówka, warto utworzyć historyj-

kę, która pomoże nam je skojarzyć. Ta metoda wymaga pewnej kreatyw-

ności, ale dla niektórych bywa wręcz zbawienna. Kolejnym ciekawym

sposobem jest metoda rzymskiego pokoju, w której wizualizujemy sobie

pokój z wieloma charakterystycznymi zakamarkami. Kiedy chcemy zapa-

miętać jakiś zestaw informacji (np. l istę zakupów), wyobrażamy sobie, że

wchodzimy do pokoju i chowamy kolejne punkty z listy w charaktery-

stycznych miejscach. Gdy potem chcemy przywołać zapisane w ten spo-

sób informacje wystarczy, że zajrzymy w wyobraźni do pokoju

i odwiedzimy te miejsca.

Mnemotechniki są skuteczne, co nie podlega wątpliwości. Wielu z nas się

jednak przed nimi broni uważając, że są wyłącznie naukową gadaniną.

Otóż jakkolwiek byśmy o tym nie myślel i, mózg można i nawet trzeba

ćwiczyć. Pobudzanie go do wysiłku zapobiega wielu chorobom, jak Alzhe-

imer czy otępienie. Pamiętajmy, że mózg jest jak mięsień, nieużywany

zaczyna tracić swoją funkcję i powoli zanika.

Justyna Jagielska



Nie masz pomysłu na wspólny wieczór z znajomymi? Wyjście w plener uniemożliwia brzydka pogoda, a imprezy w klubach już prze-

jadły się całej paczce? A może lubicie karciane lub planszowe RPG, bądź strategie? Jeśli tak, odwiedźcie koniecznie te miejsca i za-

grajcie w swoje ulubione gry lub spróbujcie czegoś nowego.

Lokal „Exp” oferuje możliwość zagrania w aż 69 gier. Wśród tak szerokie-

go wyboru znajdują się gry dość proste, jak kółko i krzyżyk, mahjong, go

lub jenga. Jednak sporą część stanowią gry RPG i strategiczne, wymaga-

jące większej ilości czasu oraz graczy; „Gra o Tron”, oparta o serię ksią-

żek George'a Martina, w której stajemy na czele jednego z królestw

Westeros prowadząc je do zwycięstwa przy użyciu armii, sojuszy i intryg

dworskich. Jeśli jesteście fanami fantastyki, magicznych artefaktów

i smoków , na pewno przypadnie wam do gustu Runbound, w którym bę-

dziemy przemierzać krainę Terrinoth, walcząc z licznymi przeciwnikami,

wykonując zadania poboczne w celu uzyskania potężnej broni lub rozwi-

nięcia swoich magicznych zdolności, aby ostatecznie stawić czoła smo-

kom, powracającym do tej krainy. A może lubicie dreszczyk emocji

i zagadki? Zatem sięgnijcie po pudełko „Czarnych historii”, gry karcianej,

w której będziecie musiel i prowadzić śledztwo, celem rozwiązania mrocz-

nej zagadki.

Poza grami wszelakiej maści, znajduje się tu również gablotka z literaturą

fantastyczną, science-fiction oraz mangą, zatem jeśli masz ochotę po

prostu usiąść w kącie z książką i cieszyć się jej treścią - śmiało, tylko na

to czekają!

Lokal nie przyjął takiej nazwy bez powodu; otóż w pubie zdobywa się do-

świadczenie, przypisane do Twojego konta. Za udział w turniejach, even-

tach, zamówieniach z barowego asortymentu i wygrywanie gier zdobywa

się PD (dla niewtajemniczonych - punkty doświadczenia). Za odpowied-

nią ilość PD można założyć swoją kartę postaci, pozwalającą na dalszy

rozwój swojego konta i zdobywanie kolejnych punktów PD. Jeśli jesteś

dostatecznie wytrwały i pozytywnie zakręcony, możesz dorobić się swoje-

go własnego kufla, oznaczonego twoim nickiem!

Exp mieści się przy al. Bohaterów Waszawy 3/2U

Jeśli jesteś amatorem gier figurkowych, „Wrota” są otwarte dla Ciebie.

Centrum Fantastyki „Wrota” to sklep dla fanów fantastyki, oferujący

możliwość zakupienia gier planszowych, figurek oraz akcesoriów i narzę-

dzi niezbędnych w celu ich wykonania. Centrum oferuje również możli-

wość zagrania w gry bitewne, planszowe czy karciane w dwóch salach

które udostępnia dla gości.

W asortymencie sklepu znajdują się gry z uniwersum Warhammera, Star

Wars, Star Treka czy Warzone. Ponad to, „Wrota” zajmują się organiza-

cją eventów związanych z grami; konwentami, turniejami, spotkaniami

etc. Sklep znajduje się na alei Jana Pawła II 13/2, zatem w bardzo do-

godnej lokalizacji w pobliżu centrum miasta.

Podobnie jak „Wrota” jest to sklep związany z tematyką gier planszo-

wych. Poza możliwością kupna, Fenix również umożliwia granie w gry

planszowe i bitewne; Fenixa wyróżnia dominacja tematyki Warhammera,

głównie odmiany WH40k; świat odległej przyszłości, 40 tysiąclecia, kiedy

to galaktyka tonie w nieustannych wojnach między ludźmi a orkami, ta-

jemniczymi Eldarami czy demonicznymi siłami Chaosu. W Fenixie odby-

wają się regularnie turnieje, jednak za możliwość wzięcia udziału należy

uiścić opłatę wpisową. Sklep od niedawna mieści się pod nowym ad-

resem przy ulicy Kaszubskiej 3/U7

Ernest Zabadała



Przygotowany przez Wróżbitę Gienka, samouka bez dyplomu, będącego pod silnym wpływem Gwiazdo-zbioru Wolarza.

Baran 21.03-20.04

Kwiecień będzie spokojnym miesiącem. Wykorzy-

staj go, żeby odpocząć i odreagować stres. Staraj

się unikać kłótni i niesnasek. Możesz działać innym

na nerwy.

Byk 21.04-20.05

Układ gwiazd sprzyja spełnianiu Twoich planów.

Wykorzystaj to do tego, aby rozwijać swoje pasje

i umiejętności. Możesz wdać się w spór z baranem.

Bliźnięta 21.05-21.06

Za wszelką cenę unikaj ryzyka. Nie ściągaj na

sprawdzianach, możesz na tym dużo stracić. W re-

lacjach z bliskimi możesz spodziewać się trudności.

Rak 22.06-22.07

To będzie dobry miesiąc. Możesz zawrzeć wiele no-

wych znajomości i znaleźć nowych przyjaciół. Staraj

się przebywać wśród przyjaciół i unikaj kłótni. Wy-

korzystaj szansę, która pojawi się pod koniec mie-

siąca.

Lew 23.07-22.08

Możesz liczyć na wsparcie swojej rodziny. To nie

jest dobry moment na zwierzenia, staraj się zacho-

wać swoje tajemnice dla siebie.

Panna 24.08-23.09

Wychodź do ludzi i korzystaj z życia. To doskonały

moment do tego, aby znaleźć miłość. Jeśli tylko

możesz, staraj się odprężyć, nie odkładaj jednak

planów na później.

Waga 24.09-22.10

Nie daj się wytrącić z równowagi. Nauka będzie Ci

szła bardzo dobrze, jeśl i poświęcisz jej wystarcza-

jąco dużo czasu. Uważaj na zawistne osoby z Two-

jego otoczenia.

Skorpion 23.10-22.11

Będziesz mieć wiele okazji do wykazania się. Skup

się na rzeczach najważniejszych. Staraj się poma-

gać innym, a w przyszłości okażą Ci wdzięczność.

Strzelec 23.11-21.12

Nauka w tym miesiącu może sprawić Ci nieoczeki-

waną przyjemność. Jeśli coś wytrąci Cię z równo-

wagi poszukaj pomocy u Raka.

Koziorożec 22.12-20.01

Czas spędzony w szkole może być dla Ciebie trudny

w tym miesiącu. Staraj się unikać ryzyka. To może

być dobry czas na podjęcie ważnej, przemyślanej

decyzji.

Wodnik 21.01-19.02

Będziesz miał dużo czasu dla znajomych, poznasz

też nowe osoby. W tym czasie nauka nie będzie Ci

sprawiać kłopotów.

Ryby 20.02-20.03

Zamiast angażować się w konflikty spróbuj poszu-

kać kompromisu. Szczęśliwy zbieg okoliczności

przybliży Cię do realizacji Twoich planów.






