


W pierwszym numerze miesięcznika Gazeta Międzyszkolna
czekają na Ciebie interesujące wywiady, ciekawostki na te-
mat drużyn piłkarskich z naszego regionu, informacje
o wiosennych trendach, a także rozkład jazdy na najbliższy
miesiąc – koncerty, premiery kinowe i książkowe.

Przygotowaliśmy ten numer z myślą o Tobie i Twoich
znajomych - uczniach szkół średnich ze Szczecina,
Stargardu, Polic, Goleniowa, Świnoujścia, Nowogardu i Py-
rzyc. Chcemy poruszać sprawy dla Was ważne. Dlatego
zapraszamy do współpracy - każda chętna osoba może
podrzucić nam temat na artykuł lub przesłać napisany
własnoręcznie tekst.

Jeśli coś Ci się nie spodoba w tym nuemrze - daj nam
znać. Jeśli coś Ci się spodobało, również będzie nam miło,
jeśl i o tym napiszesz.

redakcja@gazetamiedzyszkolna.pl
facebook.pl/gazetamiedzyszkolna



Nie od dziś wiadomo, że miłość, a raczej stan zakochania,
przedłuża życie. Nie są to tylko powszechne bajania, ale
także wiedza pochodząca z doświadczenia tych, którzy
dożywają setki. Ich receptą na młodość jest wielokrotne
zakochiwanie się w ciągu życia, a kiedy korzystać z tej
leczniczej recepty, jeśl i nie teraz, gdy wciąż mamy po
kilkanaście lat?

To pytanie, na które jak do tej pory nie udało się
znaleźć jednej, zadowalającej wszystkich odpo-
wiedzi. Antropologowie kultury twierdzą, że miłość
jest jedynie wyuczoną formą podtrzymywania
gatunku. Naukowcy uważają, że stanowi wynik
działania chemicznych procesów zachodzących
w mózgu, a przyciąganie pomiędzy osobnikami

odbywa się podobnie jak u zwierząt, czyli za pomocą
feromonów. Socjologowie są zdania, że miłość i tworzenie
par jest wynikiem naszej ludzkiej kultury oraz podtrzy-
mywaną przez wieki konwencją. Psychologowie zaś będą
skłonni łączyć wszystkie koncepcje i dodawać jeszcze
jeden czynnik, jaki tkwi gdzieś ponad nami, a którego
w żaden sposób nie podejmujemy się nazwać. Nie ma
właściwie większego znaczenia skądkolwiek przyszła do
nas - ludzi miłość, byle tylko pozostała jak najdłużej, bo to
samo szczęście, zdrowie i niejednokrotnie sens życia oraz
aktywnego działania.

Według badań magazynu „Sexual Medicine” przepro-
wadzonych przez Stephanie Ortigue z Syracuse
University, podczas pierwszej fazy zakochania w móz-

O miłości powiedziano już bardzo wiele, lecz to temat niewyczerpalny, który wciąż przysparza nam ru-

mieńców i sprawia, że uśmiech samoczynnie pojawia się na twarzy. Jest motywem przewodnim niezli-

czonych poematów i piosenek, jednak my spojrzymy na nią z bardziej naukowej perspektywy.



gu dzieje się prawdziwy festiwal zmian. Substancje, które
są odpowiedzialne za wydzielanie hormonu szczęścia,
neuroprzekaźniki, jak np. adrenalina, oksytocyna, wazo-
presyna i dopamina zaczynają modyfikować nasz mózg,
jego sposób spostrzegania i odczuwania. To właśnie
z tego względu niektórzy neurologowie porównują miłość
do narkotyku. Dzięki niej zaczynamy myśleć bardziej
magicznie, abstrakcyjnie, nie widzimy żadnych przeszkód
dla naszego działania. Poziom serotoniny we krwi spada
poniżej normy, podobnie jak w przypadku osób z ner-
wicami natręctw. Zakochani bez wątpienia przyznają, że
myślenie o drugiej osobie sprawia im przyjemność i cza-
sem jest wręcz obsesyjne - staje się "natręctwem".

Gdyby stan zakochania miał trwać dłużej niż dwa lata, jak
mówią naukowcy, nasz mózg mógłby tego nie wytrzymać.
Procesy chemiczne w mózgu są wówczas tak intensywne,
że doprowadziłyby do samodestrukcji. Naukowcy z No-

wego Jorku są zgodni, że pierwsza faza zakochania trwa
od 12 do 15 miesięcy, czasem mówi się nawet o 5 latach.
Po 10 latach nie ma już jednak śladu po miłości, a związek
staje się czymś na kształt przyjaźni i relacji, która daje
nam spokój oraz bezpieczeństwo.

Trudno powiedzieć ile w tych badaniach prawdy. Jedno
jest pewne, że ciągłe uczucie zakochania pozytywnie
wpływa na zdrowie naszego organizmu, a dojrzała miłość
harmonizuje emocje i daje radość.

Justyna Jagielska



Graficznie, kolorowo i wyraziście, a przy tym mocno
świetl iście. Oto co będzie wyróżniać makijaż w dopiero co
rozpoczętym roku. Jednym z panujących trendów, mocno
przepychających się łokciami jest stylizacja na burzliwe
lata 90', kiedy królował luz i naturalność. Nie bójmy się
więc dość nonszalanckiego sposobu nakładania tuszu do
rzęs czy wręcz lekkiego rozmazania l inii pozostawionych
przez eyeliner. Lekkie fluidy i czerwona pomadka będą
mieć obecnie swój czas. Nowe lata 90' zawitały!

Tak! Ten trend utrzymuje się już bardzo długo i widać nie
zamierza odpuścić, ponieważ mocne, grube i bardzo
wyraziste rzęsy wciąż jeszcze będą modne w 2016 roku.
Dziewczyny nie odpuszczajcie i podkreślajcie brwi w do-

wolnym stylu, ostro lub na sposób nude. Ważne, aby tylko
brwi nie zanikały wśród ostrości twarzy i stały się jej
piękną ramą! Pamiętajmy jednak, że nie można prze-
sadzić, bo niejednokrotnie spotyka się kobiety, które

Makijaż – nieodłączny atrybut każdej kobiety. Która z nas pozwala sobie na opuszczenie domu bez

nałożenia choćby podkładu lub bez podkreślenia oczu kredką do powiek czy tuszem do rzęs? Oczywiście,

żadna! To jest właśnie ta niezwykła kobieca obsesja, bez której trudno byłoby nam czuć się dobrze

i wyglądać pięknie. Według stylistek, makijaż powinien równocześnie nadążać za modą, więc może warto

byłoby poznać jego najnowsze trendy?



zdecydowanie za mocno przyciemniają brwi, co pośród
bladości twarzy może wyglądać złowieszczo!

Nieustannie stawiamy na naturalność. To kolejny z wio-
dących trendów i dodatkowo bardzo ładny, ponieważ
delikatność zawsze jest w cenie i robi dobre wrażenie.
Wciąż wiele modelek na wybiegach jest malowana właśnie
w ten sposób. Chodzi wyłącznie o zakrycie niedoskonałości
twarzy, czyli na plan pierwszy przechodzą kosmetyki,
których rola była drugorzędna - podkłady, korektory i tu-
szujące pudry. Naturalne usta, lekko zarysowane oczy oraz
rozświetlona cera, oto jak wygląda właśnie Make up-No
make up.

Makijaż to nie tylko ostrości, ale także jego delikatne
wykończenie. I tu stawiamy na aksamit bez żadnych bły-
szczących dodatków czy drobinek. Jeśli poprzez kremowe
aksamity uda się połączyć szarości i róże, którymi delika-

tnie wyostrzamy kości policzkowe, nos i żuchwę, to mamy
sukces. Nie jest to jednak takie proste i wymaga nie lada
wprawy, aczkolwiek trening czyni mistrza!

Zadbana kobieta to taka, która nawet w wersji sportowej
wygląda czarująco. Sportowy look to jednak nie prosty
„make up no make up”, czyli przykrycie niedoskonałości
twarzy. Chodzi tu o coś więcej, a mianowicie delikatne
użycie różu, którym podkreślamy kształt nosa oraz
żuchwy, wraz z rozświetlającym podkładem.

Okazuje się więc, że nawet w tak delikatnej sferze jak
makijaż l iczy się moda i panujące trendy. Nie zmieniają się
one jednak z dnia na dzień, więc bez obaw, każdy zdoła
się z nimi zapoznać i być może opanować tę trudną sztukę
podkreślania kobiecych wdzięków, zgodnie z obowiązu-
jącym aktualnie kierunkiem.

Justyna Jagielska



D. K. W jednym zdaniu - czym charakteryzuje się

futbol amerykański?

P. R. Gdybym miał najkrócej określić, czym jest futbol
amerykański, to powiedziałbym, że są to szachy z kontak-
tem.

D. K. W 2014 roku awansowaliście do najwyższej

klasy rozgrywkowej – Topligi. W waszym pier-

wszym sezonie zajęliście piąte miejsce. Jaki sta-

wiacie sobie cel na 2016 rok?

P. R. Sezon 2015 to dość duży przeskok w poziomie gry,
organizacji. Frycowe jako beniaminek już zapłacil iśmy,
wiemy co to znaczy najwyższa klasa rozgrywkowa. Ten
sezon jest znowu wyjątkowy. Pożegnaliśmy się z dotych-
czasowym trenerem Olafem Wernerem. Teraz Husaria
będzie występowała pod wodzą nowego szkoleniowca,
którym został Toko Pfeiffenberger. Trudno powiedzieć, jak
zaprezentujemy się na tle innych drużyn, ale optymisty-
cznie spoglądamy na kolejny sezon. Będziemy walczyli
o rundę play-off.

D. K. Pierwszy mecz gracie na własnym terenie

z wicemistrzami Polski – Panthers Wrocław. Z pew-

nością nie będziecie faworytami. Nastawiacie się

w szczególny sposób na ten mecz, czy traktujecie

go jak każdy inny?

P. R. Wyjdziemy bardzo skoncentrowani i postaramy się
zagrać jak najlepiej. Wiadomo, że walka z drużyną, w któ-
rej szeregach gra blisko trzydziestu reprezentantów nasze-
go kraju jest bardzo trudna i nierówna, ale nie przej-
dziemy obok tego spotkania bez walki. Zostawimy na bo-
isku wszystko co mamy, tak, aby po meczu schodzić
z podniesionym czołem niezależnie od wyniku.

D. K. Chciałbym abyś opowiedział o tym, jak

wygląda typowy dzień zawodnika futbolu amery-

kańskiego. Jak długo trenujecie, ile razy w tygo-

dniu? Domyślam się też, że inaczej wygląda ten

dzień, gdy trwa sezon, niż po jego zakończeniu.

P. R. Treningi mamy 3 razy w tygodniu na boisku, ale
dodatkowo każdy zawodnik powinien przygotowywać się
i pracować indywidualnie nad swoją formą na siłowni, na
macie, basenie… I tak też wygląda mój każdy dzień. Cięż-
ko pracuję, żeby utrzymać formę i przygotować się do zbli-
żającego sezonu. Tak wygląda tzw. „OFF SEASON”. Kiedy
już rozpoczniemy rozgrywki, intensywność i ciężar trenin-
gów spadnie. Skupimy się na lidze, meczach i innych
aspektach nierozerwalnie związanych z osiągnięciem jak

W rozmowie z „Gazetą Międzyszkolną” Piotr Roszak – kapitan Husarii Szczecin mówi o celach na zbliżający

się sezon, przybliża specyfikę i reguły gry futbolu amerykańskiego, a także wspomina szkolne czasy.

Dowiecie się także, jakie warunki trzeba spełniać, aby rozpocząć uprawianie tego sportu.



najlepszego wyniku na koniec rozgrywek ligowych.

D. K. Czy z uprawiania futbolu amerykańskiego

można się w Polsce utrzymać? Jak to wygląda

w waszej drużynie i w innych ekipach Topligi?

P. R. Najpierw trzeba zaznaczyć, że futbol amerykański
w Polsce, to sport amatorski. Polska liga nie pozwala na
to, aby utrzymywać się tylko z gry, niezależnie od tego czy
grasz w Husarii czy innej polskiej drużynie.

D. K. Klub prowadzi też sekcję juniorów. Jakie

warunki musi spełniać młody chłopak, który

chciałby zapisać się na treningi? Są jakieś spe-

cjalne wymogi, czy wystarczy chęć i zapał do upra-

wiania tego sportu?

P. R. Żeby stać się futbolistą trzeba być przede wszystkim
zdrowym człowiekiem. To jest sport dla twardych, upar-
tych i myślących ludzi. Niezależnie od tego czy jesteś
mały, duży, gruby czy chudy znajdziesz swoje miejsce na
boisku. Swoich umiejętności może zatem spróbować
praktycznie każdy. Treningi prowadzone są przez
wykwalifikowanych trenerów Husarii, którzy poznają mło-
dych adeptów z tajnikami tej gry. Najmłodsze grupy za-
wodników to gracze klas 1 – 3 i 4 – 6 szkoły podsta-
wowej. Te dzieci trenują tzw. „Futbol flagowy”, czyli bez-
kontaktową formę futbolu amerykańskiego. Polega ona na
tym, że zawodnicy nie grają w kaskach i padach, nie
powalają się. Ich zadaniem jest zerwanie jednej z dwóch
kolorowych wstążek, przypiętych do pasa przeciwnika.
Wtedy po zerwaniu tego kolorowego paska uznaje się, że
„zawodnik został powalony” i akcja zostaje w tym miejscu
przerwana. Trzecia grupa to juniorzy 15 – 17 lat. To grupa
chłopaków, którzy trenują już „w pełnym sprzęcie”.

D. K. Wielu kibiców ma problem z rozróżnieniem

futbolu amerykańskiego od rugby. Gdybyś miał

w kilku słowach powiedzieć, czym różnią się te

dwie dyscypliny sportu?

P. R. W futbolu amerykańskim są kaski i pady (czyli taka
„zbroja”), w rugby ich nie ma. Piłka jest mniejsza, wrze-
cionowatego kształtu. Dobrze rzucona leci kilkadziesiąt
yardów. Piłka do rugby jest większa, kształtu elipsy.
W futbolu można rzucać do przodu. Akcje są krótkie,
efektowne, grane na „120%”.

D. K. Do jakiej szkoły średniej chodziłeś? Czy ty,

lub twoi koledzy z drużyny utrzymujecie kontakt ze

szkołami, do których uczęszczaliście?

P. R. Pochodzę z Wielkopolski i tam uczęszczałem do LO.
Jeżeli tylko czas i możliwości na to pozwalają odwiedzam
moich starych kolegów, mury mojego liceum i byłych
nauczyciel i. Po latach to fajne przeżycie.

D. K. Jak wspominasz czasy szkoły średniej?

P. R. Pewnie nie byłem ideałem ucznia, ale pomimo
to myślę, że dałem się zapamiętać pozytywnie. To był
intensywnie przeżyty okres w moim życiu. Bardzo
kolorowy, wesoły, pełen przygód i ciekawych historii, które
przeżyłem z moimi kolegami i przyjaciółmi. Bardzo
chciałbym cofnąć się do tamtych lat. To był najlepszy czas
w moim życiu!

D. K. Czy już wtedy interesowałeś się futbolem

amerykańskim?

P. R. Niestety nie. Kiedy ja chodziłem do LO, w Polsce
mało kto wiedział w ogóle o czymś takim jak futbol
amerykański. Wtedy była na topie koszykówka, NBA,
Chicago Bulls i mój ówczesny idol – Denis Rodman.
Futbolem zainteresowałem się kilka lat później po prze-
prowadzce do Szczecina, już w moim dorosłym życiu.

D. K. Do rozpoczęcia sezonu pozostało już niewiele

czasu. Liga rozpoczyna się 2 kwietnia. Masz okazję

zaprosić młodych ludzi na wasze spotkania.

Dlaczego warto chodzić na mecze futbolu ame-

rykańskiego?

P. R. Mecze futbolu amerykańskiego to ogromna dawka
testosteronu, adrenaliny. To pokaz siły fizycznej,
szybkości, niezl iczonych wręcz rozwiązań taktycznych.
To bardzo efektowna dyscyplina sportu, która przecież
w Stanach Zjednoczonych przyciąga mil iony osób na try-
bunach i przed telewizorami. Nasze mecze, to w końcu
też możliwość spotkania się w dobrym towarzystwie,
z przyjaciółmi i kolegami. Zawsze staramy się tworzyć
ciekawy spektakl, w którym główne role grają zawodnicy
i cheerleaderki. Ciekawe oprawy meczów z muzyką, dy-
mem, pokazami powodują, że futbol amerykański przy-
ciąga jeszcze bardziej.

Z Piotrem Roszakiem, kapitanem Husiarii Szczecin,
rozmawiał Dawid Kaźmierczak.



T.B. Niedawno odnieśliście spory sukces, zajmując

3 miejsce w IV Mistrzostwach Województwa Za-

chodniopomorskiego w Touch Rugby. Czy to był

Wasz pierwszy występ tej rangi?

P.K. Odkąd trenuję rugby, od I klasy liceum, nasza szkoła
brała udział w poprzednich edycjach tego turnieju. W po-
przedniej, czyli III edycji, zajęl iśmy również 3 miejsce,
natomiast w II zajęl iśmy 5. Wiem też, że wcześniejsza
drużyna I Liceum brała także udział w podobnych zawo-
dach.

T.B. Długo przygotowywaliście się do turnieju?

P.K. W tym składzie graliśmy razem po raz pierwszy
właśnie na tym turnieju, więc specjalnego przygoto-
wywania się nie było. Jesteśmy tak naprawdę grupą chło-
paków, która zetknęła się z rugby czy to na zajęciach wf-u
czy zajęciach dodatkowych z rugby, które odbywały się na
początku roku szkolnego w naszym liceum. Na prośbę
trenera Staśkiewicza skrzyknąłem drużynę i wzięl iśmy
udział w turnieju.

Jeśli chodzi o treningi, w szkole jest małe zainteresowanie
rugby, więc odbywały się tylko na początku roku, przez
niecałe dwa miesiące. Później trener zaproponował możli-
wość przychodzenia na treningi odbywające się na ZUT-
cie. Obecnie na tych treningach regularnie pojawiamy się
we dwóch z Damianem Jakubiakiem.

T.B. Czym różni się touch rugby od zwykłego

rugby?

P.K. Mówiąc najprościej, touch rugby jest grą bardziej
dynamiczną i, co jest od razu zauważalne, nie występują
tutaj szarże (powalenia). Nie kopie się też piłki, jednak
większość zasad „normalnego” rugby jest zachowane.

T.B. Jest to mimo wszystko bardzo kontaktowy

i wymagający sport. Nie boisz się kontuzji?

P.K. Na pewno, niezależnie od tego, czy to jest „zwykłe”
rugby, czy odmiana touch, jest to sport bardzo wyma-
gający. Jednak w rugby dla każdego znajdzie się miejsce.
Tak naprawdę, niezależnie od parametrów fizycznych,

W wywiadzie dla Gazety Międzyszkolnej kapitan druży rugby LO I ze Szczecina, Piotr Kordowski (IIIc),

komentuje występ w Mistrzostwach naszego województwa. Razem z nim w drużynie zagrali: Dominik

Stępień (IIIc), Maciej Wierzbicki (IIIc), Mateusz Grabowski (IIIa), Radosław Machnia (IIe) oraz Damian

Jakubiak (Ib).



rzeczą która najbardziej się l iczy to serce zostawione na
boisku. Jeżeli chodzi o sam kontakt, kiedy mierzące się
ze sobą drużyny zachowują zasady fair-play i szanują się
nawzajem, wszystko powinno być w porządku. Ryzyko
kontuzji oczywiście występuje, jak w każdym innym
sporcie. Wcześniej przez około dziewięć lat ćwiczyłem
Taekwondo i zawsze występuje jakaś obawa, że może się
stać coś, co może całkowicie wykluczyć ze sportu.

T.B. Na jakiej pozycji grasz? Jakie jest Twoje zada-

nie podczas meczu?

P.K. Na potrzeby tego turnieju (graliśmy po czterech na
boisku), ustawienie opierało się na skrzydłowych z obu
stron i środkowych pomiędzy. Domyślnie umówil iśmy się,
że będę występował jako środkowy, rozgrywający piłkę,
jednak odmiana touch jest na tyle dynamiczna, że wystę-
powało dużo rotacji w naszym składzie. Tak naprawdę
każdy grał na każdej pozycj.

T.B. Nie jest to jeszcze zbyt popularna dyscyplina

w Polsce. Trudno było zebrać drużynę? Czyj to był

pomysł?

P.K. To prawda, nie jest to dyscyplina tak popularna,
jak w innych częściach świata. Jak wcześniej mówiłem,
w szkole jest naprawdę małe zainteresowanie graniem
w rugby, jednak na prośbę trenera dosyć szybko udało mi
się zebrać chłopaków, którzy byli chętni do grania. Oprócz
mnie jeszcze 3 z nich grało w poprzedniej edycji turnieju,
więc jakąś część drużyny już mieliśmy.

T.B. Na co liczyliście stając w szranki z bardziej do-

świadczonymi przeciwnikami?

P.K. Na rozgrzewce przed samym turniejem z chłopakami
ustali l iśmy bardzo optymistycznie, że gramy o jak najle-

pszy wynik, czyli pierwsze miejsce. Choć zdawaliśmy sobie
sprawę, że łatwo nie będzie.

T.B. Opowiedz trochę więcej o turnieju i innych

drużynach.

P.K. Po naszych rywalach było widać, że trenują razem już
jakiś czas i są lepiej od nas zorganizowani. Na pewno
każda z drużyn, pomimo większych czy mniejszych
umiejętności, starała się pokazać, że na swój sposób
potrafi grać i dać z siebie wszystko podczas meczu.

Byliśmy podzieleni na dwie grupy, po cztery drużyny,
w których każdy grał z każdym. Później odbywały się
półfinały i mecze kolejno o siódme, piąte, trzecie i finał
o pierwsze miejsce. W grupie spotkaliśmy się z drużyną
z Gorzowa, Kaskadą ze Szczecina i drugą drużyną ZUT-u.

Udało nam się wygrać dwa mecze, ulegając dopiero
drużynie Kaskady, która później wygrała cały turniej. Jako,
że zajęl iśmy 2 miejsce w grupie, w półfinale spotkaliśmy
się ze zwycięzcą drugiej grupy – pierwszą drużyną ZUT-u,
która wcześniej pokonała drużyny ze Szczecinka, Poznania
i drugą drużynę Kaskady. Niestety, też nie daliśmy z nimi
rady i musiel iśmy powalczyć o trzecie miejsce na podium
z drużyną z Poznania.

T.B. To musiał być niezły pojedynek. Jak udało się

Wam pokonać rywala?

P.K. Początek tego meczu był dla nas dramatyczny, bo
szybko stracil iśmy trzy przyłożenia. Mecze nie były długie,
więc na chwilę stracil iśmy nadzieję. Zrobil iśmy szybkie
dwie zmiany, co dało efekty w postaci pierwszego przy-
łożenia. Później poszliśmy za ciosem. Co chwilę, któryś
z nas zmieniał się i udało się nam doprowadzić do remisu.
Zmęczenie po poprzednich meczach dało się we znaki,



koncentracja trochę spadła i gral iśmy przyłożenie za przy-
łożenie, jednak chwilę przed końcem udało nam się zdo-
być zwycięskie przyłożenie i prowadzenia już nie wypuści-
l iśmy. Ostatecznie wygraliśmy 6:5 i zdobyliśmy 3 miejsce.

T.B. Gratulacje! Uprawiasz jeszcze jakieś sporty?

P.K. Tak, jak wcześniej wspomniałem, przez około 9 lat
trenowałem Taekwondo w Klubie Sportów Walki w
Szczecinku, czemu sporo zawdzięczam.

Obecnie trenuję tylko rugby, a uczęszczam na treningi
drużyny ZUT-u oraz co jakiś czas w Szczecinku, podczas
wizyt u rodziny w mieście, w którym się urodziłem i miesz-
kałem przez prawie 16 lat.

T.B. A Twoi koledzy z drużyny?

P.K. Przewinęli się przez różne dyscypliny, uczęszczają na
siłownię, grają w piłkę nożną, siatkówkę albo trenowali
sporty walki.

T.B. Zamierzacie dalej grać razem? Jakie macie

plany, jako drużyna?

P.K. Jako drużyna reprezentująca szkołę w tym składzie
najprawdopodobniej występowaliśmy ostatni raz. Czterech
z nas jest w ostatniej klasie l iceum, ale jestem pewien, że
trener oraz młodsi koledzy będą starali się zebrać nową
reprezentację szkoły.

Nie wykluczamy także tego, że w zależności od tego jak się
nasze losy potoczą, spróbujemy na kolejne takie za-wody
stworzyć drużynę z osób, które gdzieś się przewinęły przez
te 3 lata szkoły, grając z nami w rugby.

T.B. Życzę powodzenia!

Z Piotrem Kordowskim, kapitanem drużyny rugby z LO I w
Szczecinie rozmawiał Tomasz Bilski



MKS Pogoń Szczecin jest najbardziej znaną drużyną w re-
gionie. Sezon 2014/2015 zakończyła na ósmym miejscu
w Ekstraklasie, w tym sezonie jest jednak szansa na dużo
lepszy wynik. Klub istnieje od 1948 roku i gra na Stadionie
Miejskim przy ul. Karłowicza 28. Pogoń posiada również
drugi skład Pogoń II Szczecin oraz dwie drużyny juniorów.
W Pogoni Szczecin swoją karierę zaczynał Kamil Grosicki,
obecnie reprezentant Polski.

Inne znane drużyny ze Szczecina to: Stal Szczecin, grająca
na Stadionie Stoczniowym przy ul. Bandurskiego 35 oraz
Arkonia Szczecin, grająca na swoim stadionie przy ul. Ar-
końskiej 1. Obie drużyny grają w szczecińskiej klasie okrę-
gowej.

Błękitni Stargard grają obecnie w drugiej l idze. Drużyna
gra na Stadionie Miejskim przy ul. Ceglanej 1. W sezonie
2013/2015 dotarl i do półfinału Pucharu Polski, w ćwierć-
finale pokonując Cracovię, a w półfinale wygrywając
z Lechem Poznań 3:1 u siebie. Błękitni polegli w rewanżu
z Lechem Poznań 5:1, dopiero po emocjonującej dogryw-
ce.

W klasie okręgowej gra również zespół Błękitni II Star-
gard, natomiast w IV lidze gra Kluczevia Stargard.

Najbardziej znaną drużyną ze Świnoujścia jest Flota
Świnoujście. Obecnie gra w klasie A i stara się o awans do
ligi okręgowej. „Wyspiarze” grają na stadionie przy ul.

Na pewno wiesz, jakie drużyny piłkarskie grają w Twoim mieście. Ale czy potrafisz wymienić wszystkie

kluby z naszego regionu? Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie. Poniżej prezentujemy najbardziej

znane zespoły grające w miastach, w których ukazuje się Gazeta Międzyszkolna.



Matejki 22. Największym sukcesem klubu był awans
do ćwierćfinału Pucharu Polski w sezonie 2014 / 2015.
To z tego klubu wywodzi się trzykrotny reprezentant Polski
Marcin Adamski, znany również z programów sportowych
nadawanych przez Polsat i Polsat Sport.

W Świnoujściu, w tej samej l idze, gra Uczniowski Klub
Sportowy Prawobrzeże Świnoujście. Klub stawia mocno na
rozwój młodych talentów, prowadzi drużyny w różnych
grupach wiekowych.

Klub Piłkarski Chemik Police rozgrywa swoje mecze na sta-
dionie miejskim przy ul. Siedleckiej 1. Główny zespół –
Chemik Police – obecnie gra w III l idze, w której jest od
2009 roku. Drużyna KP Chemik II Police gra w lidze
okręgowej. Klub prowadzi również drużyny młodzieżowe,
oraz drużynę oldbojów.

W Goleniowie gra MKS „Ina” oraz Osiedlowy Klub Spor-
towy Center MD. Oba kluby grają na Euroboisku OSiR,
przy ul. Sportowej 25. Ina gra w IV lidze, a OKS Center
MD w Klasie A Szczecin, w grupie 3. Niedawno drużyny
spotkały się na sparingu, który zakończył się zwycięstwem
Iny 6:2.

W Gryfinie, na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1,
oglądać można mecze Energetyka Gryfino. Obecnie
drużyna spadła do klasy okręgowej z IV ligi. Sezon
wcześniej zespół spadł z III l igi, w której utrzymywał się
przez dwa sezony. Energetyk ma jednak duże szanse na
awans. Po 15 meczach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli,
górując nad zespołami Stal Szczecin, Błękitni II Stargard,
Arkonia Szczecin i Pomorzanin Nowogard.

Na początku swojej kariery w Energetyku grał Bogusław
Baniak, który później trenował m. in. Błękitnych Stargard,
Chemika Police, Flotę Świnoujście oraz liczne zespoły
spoza regionu.

LKS Pomorzanin Nowogard rozgrywa swoje mecze jako
gospodarz na stadionie przy ul. Wojska Polskiego 41. Gra
w Szczecińskiej Klasie Okręgowej. Obecnie stara się o po-
zostanie w lidze, zajmując ostatnie miejsce w tabeli.
Trzymamy kciuki!

Sokół Pyrzyce gra w klasie okręgowej Szczecin Płd. Gra na
boisku OSiR przy ul. Rolnej 5. Klub powstał 22 marca
1958, przejmując sekcję piłki nożnej od klubu Ogrodnik.

W swoich poszukiwaniach korzystaliśmy z naszej wiedzy,
posiłkowaliśmy się portalami internetowymi l igowiec.net
oraz 90minut.pl, stronami zespołów oraz rozmowami
z mieszkańcami miast. Jeśl i macie jakieś ciekawe
informacje na temat Waszych ulubionych drużyn –
napiszcie do nas na Facebooku lub na maila:

redakcja@gazetamiedzyszkolna.pl



Akcja Primal osadzona będzie w czasach prehistorycznych,
aż 12 tysięcy lat wstecz, kiedy to dzikie zwierzęta były
panami Ziemi, zaś ludzie byli raczkującym gatunkiem, po-
dzielonym na małe plemiona i zajadle walczącym między
sobą o przetrwanie w tym brutalnym, dzikim świecie.

W grze wcielimy się w Takkara, wodza plemiennego,
którego szczep został wymordowany w czasie przemie-
rzania ziemi wrogiego klanu Udam. Głównym celem n-
aszego protagonisty będzie odtworzenie naszego plemie-
nia. Jednak zanim przystąpimy do odnowy plemienia, bę-
dziemy musiel i zadbać o własną skórę.

Far Cry Primal, w porównaniu do poprzedników, oferuje
o wiele bardziej rozbudowany system craftingu, niezbęd-
nego do przetrwania w Oros, fikcyjnej krainie jaka wyłoni-
ła się po ustąpieniu lodowca. Wytwarzanie maczug, strzał,
odzienia lub zbieranie skór w celu powiększenia naszej
sakwy będzie na porządku dziennym.

Twoim drugim imieniem stanie się „łowca”. Polowanie na
dzikiego zwierza będzie codziennością, tak jak dla nas
zwykłą codziennością jest mycie zębów bądź podróż

autobusem. To, jak zdobędziesz posiłek, zależeć będzie od
Ciebie samego; możesz rzucić się na rogate jaki z maczu-
gą, zakraść się po cichu do stada jeleni i przeszyć ich szyje
prymitywną, krzemienną strzałą bądź poszczuć swego
wilczego sprzymierzeńca, by ten zdobył dla ciebie zwie-
rzynę.

Takkar posiada zdolność poskramiania, kontrolowania
i przywoływania zwierzęcych pomocników. Masz zamiar
przeprowadzić cichy atak z zaskoczenia? W takim wypadku
najlepszym sprzymierzeńcem okaże się jaguar. Towa-
rzyszem łowów będzie nam wilk, świetnie radzący sobie
z grubą zwierzyną oraz ostrzegający nas przez warczenie
o zbliżającym się zagrożeniu.

Data 25 lutego odnosi się do premiery gry na konsole
Xbox One oraz Playstation 4. Far Cry Primal ma się ukazać
w wersji dla pecetowców w marcu. Jednak czy warto od
razu ruszyć do półek sklepowych po ten gorący towar?
Praktyka pokazuje, że czasami warto zaczekać na spadek
cen zarówno podstawki, jak i DLC, i zaopatrzyć się w grę
po roku lub półtora. Szczególnie, że poprzednia część
nazywana była przez poirytowanych ilością błędów fanów
Bug-Cry. Być może warto dać twórcom czas na poprawki.

Ernest Zabadała

Już 25 lutego na półkach sklepowych w Polsce ukaże się najnowsze dzieło spod szyldu Ubisoft - Far Cry

Primal, spin-off znanej szerokim kręgom graczy serii gier łączących w sobie akcję, otwarty, sandboxowy

świat i elementy survival-craftingu.



Czym jest mem każdy widzi - obrazkiem z zabawnym komentarzem. Może jednak jest czymś więcej?

Dowiedz się czym jest mem, jak go stworzyć i sprawić, by stał się popularny.

Mem jest podstawową jednostką informacji, wirusem,
infekującym nasze umysły. To „gen informacji” - tak jak
według teorii ewolucji przetrwają tylko najsilniejsze geny,
tak w teorii ewolucji kulturowej przetrwają tylko popularne
memy. Mówiąc ogólnie, są to te wszystkie informacje,
melodie, dowcipy, powiedzenia, o których nie możesz
przestać myśleć i które przekazujesz dalej, opowiadając,
nucąc, czy udostępniając obrazek w internecie. Przeczytaj
najciekawszą definicję memu, jaką udało nam się znaleźć:
Mem to „Zaraźliwy wzorzec informacji, powielany przez
pasożytniczo zainfekowane ludzkie umysły i modyfikujący
ich zachowanie, powodujący, że rozprzestrzeniają oni ten
wzorzec.” Glen Grant.

Ta definicja pozwoli nam trochę szerzej spojrzeć na to,
czym jest mem internetowy. Zasada działania jest bowiem
taka sama - przetrwają tylko najpopularniejsi. Przetrwają
tylko te memy, które skutecznie „zainfekują” świadomość

internautów i sprawią, że będą oni udostępniać obrazek
dalej. Mem internetowy, spośród ogółu memów, wyróżnia
się swoją formą. Zazwyczaj jest to zabawny komentarz
nałożony na zdjęcie znanej osoby, kadr z filmu lub cha-
rakterystyczny rysunek, wyrażający konkretne emocje lub
postawy. Jest prosty w przygotowaniu, a jego przekaz jest
bardzo czytelny. Jakość grafiki oraz jej walory estetyczne
schodzą na dalszy plan.

Kluczem do stworzenia dobrego memu jest dobranie
tekstu do obrazka w taki sposób, aby Twój pomysł był
w pełni czytelny i zrozumiały. Warto też, aby odnosił się
do aktualnych wydarzeń - pomysłowy mem trafnie i dow-
cipnie komentujący ostatnie wydarzenie może bardzo
szybko zyskać na popularności. Takimi memami są na
przykład memy odnoszące się do sytuacji politycznej,
ważnych wydarzeń, które oglądamy w wiadomościach lub
komentujące ostatnie doniesienia sportowe. Internauci,



widząc pierwszy zabawny komentarz do bieżącego wyda-
rzenia chętnie go udostępnią, jednak jeśli będzie to któryś
z kolei, mogą być już tym tematem znudzeni. Takie -
świeże - memy czasami trafiają nawet na strony główne
dużych serwisów informacyjnych lub do telewizji.

Stworzenie popularnego memu internetowego może dać
dużo satysfakcji. Komentując w ten sposób otaczającą Cię
rzeczywistość sprawiasz, że inne osoby mogą przyjąć Twój
punkt widzenia. Możesz więc wpłynąć na to, jak inni ludzie
postrzegają świat. Aby tego dokonać trzeba wykazać się
pomysłowością, refleksem i dużym wyczuciem tego, co
może stać się w danej chwil i popularne. Te umiejętności
mogą też przydać się w przyszłości, na studiach oraz
w pracy.

Mem możesz zrobić w dowolnym programie graficznym,
polecamy jednak skorzystanie z gotowych rozwiązań, do-
stępnych w internecie. Na stronie memy.pl możesz wybrać
spośród najpopularniejszych obrazków i w łatwy sposób

nanieść tekst, wpisując go w odpowiednie pole. Zaletami
tej strony jest to, że stworzony przez siebie mem, możesz
potem łatwo udostępnić w portalach społecznościowych
oraz na innych stronach typu Kwejk lub Demotywatory. Po
utowrzeniu mema możesz go od razu udostępnić lub po-
brać, co jest bardzo wygodne. Strona nie wymaga też
rejestracji. Wadą jest kiepska wyszukiwarka, przez co
znalezienie konkretnego obrazka może zająć trochę czasu.

A więc do dzieła! Twórz, baw się, zmieniaj świat. Swoje
memy udostępnij na naszym profilu.

facebook.pl/gazetamiedzyszkolna



Początek marca muzycznie upłynie pod znakiem Szczecin
Jazz 2016, w ramach którego wystąpią gwiazdy polskiego
i światowego Jazzu. Fani Mietka Szcześniaka, Grzegorza
Turnaua, Marcina Wasilewskiego czy Bil ly’ego Harpera
będą wniebowzięci. Festiwal trwa od 2 do 12 marca.

Również na początku miesiąca (03.03) w szczecińskim
Hormonie zagrają Lil ly Hates Roses oraz, tego samego
dnia, w Pubie Suszka w Gryfinie zespół Gruff! W ramach
festiwalu „Włóczykij”. Dzień później w Słowianinie zagra
legenda heavy metalu – TSA. Trzy dni później, 06.03 na
hali OSiR w Stargardzie będzie można posłuchać Dżemu.

W Dzień Kobiet w Azoty Arena wystąpi Piotr Rubik, a dzień
później, w Filharmonii Szczecińskiej usłyszymy Justynę
Steczkowską z Orkiestrą Cygańską. 12.03 w Alter Ego
wystąpi Małolat, a dwa dni po nim, w Filharmonii
Szczecińskiej, wystąpi Kult Anplakt.

Druga połowa marca zapowiada się przynajmniej równie
ciekawie. 15.03 w Azoty Arena wystąpi Gregorian, tego
samego dnia w Filharmonii zaśpiewa Ania Dąbrowska.
18.03 i 19.03 w Hormonie zagra Fisz Emade Tworzywo.
Również 19.03, w Słowianinie usłyszymy Huntera.

Zwieńczeniem miesiąca będzie koncert Voo Voo 30.03 w
Filharmonii Szczecińskiej.

Pełen rozkład jazdy na facebook.pl/gazetamiedzyszkolna

W kinie w marcu nie będzie wielkich tytułów. Najbardziej
wyczekiwane i spektakularne premiery tego roku (Batman
vs. Superman, Star Trek - Podróż w nieznane, druga część
Dnia Niepodległości, Warcraft, oraz ekranizacja prozy J.K.
Rowling) będą miały miejsce dopiero latem lub na jesieni.
Zimą niektórzy z nas będą przebierać nogami w oczeki-
waniu na kolejne „Star Warsy”.

W marcu żegnamy zimę i witamy wiosnę. W marcu świętujemy Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny. W tym

miesiącu również obchodzimy święta Wielkanocne, a więc będzie się dużo działo. Zobaczcie, jakie czekają

na Was koncerty, premiery filmowe i nowości wydawnicze.



Mimo wszystko są przynajmniej dwie, nieoczywiste, ale
interesujące propozycje na ten miesiąc. Fani serii fi lmowej
i książkowej "Niezgodna" z pewnością nie mogą doczekać
się premiery jej trzeciej odsłony: "Wierna". Poprzednia
część wzbudziła pewne kontrowersje odejściem fabuły od
książkowego pierwowzoru. Jak będzie tym razem?

Kolejną propozycją jest pełen strzelanin, eksplozji, walki
o wolność i honor polski fi lm Historia Roja. Film ukazał się
dzięki zbiórce crowdfundingowej i, obok pewnych kontro-
wersji, rozbudził duże oczekiwania widzów. Czy uda mu
się je spełnić? Dowiemy się pewnie dopiero po premierze,
czytając komentarze w internecie.

Lubicie wyżywać się artystycznie na książkach Keri Smith?
To będziecie mieli kolejną okazję. W marcu do księgarni
trafia jej nowa książka „Twój łowca skarbów”. Tym razem,
zamiast maltretować książkę, będziemy znajdować
przypadkowe przedmioty, takie jak „coś z roku twojego
urodzenia”, „coś miniaturowego” lub „zużyta koperta”. Na
tym jednak nie koniec – znalezione skarby będziemy
katalogować, a potem zmieniać w niekonwencjonalny spo-
sób. Książka jest już dostępna w przedsprzedaży.

Fani uniwersum METRO 2033 mogą być zainteresowani
książką „Prawo do użycia siły”. W powieści Denisa
Szabałowa ponownie spotkamy się z brutalnym, post-
apokaliptycznym światem, w którym bohaterowie walczą
o każdy dzień życia.

Już 9 marca swoją polską premierę będzie miał pierwszy
tom niezwykle popularnej na zachodzie serii „Dark
Elements”. Bohaterką książki jest siedemnastoletnia Layla,
półdemon-półgargulec. Layla, wychowana przez straż-
ników-gargólców, poluje na demony i dba o bezpie-
czeństwo zwykłych ludzi. Skrywa też tajemnicę – jej
pocałunek zabija wszystko, co ma duszę. Co się jednak
stanie, gdy pozna przystojnego, pozbawionego duszy
demona?

Ci, którzy czytali pierwszą część trylogii o zakazanej
miłości „Dimily”, z pewnością czekają na „Czy wspo-
minałem, że Cię potrzebuję”. Estelle Maskami, autorka
serii, pozwala swoim bohaterom na kolejne spotkanie. Nie
jest ono łatwe – przez ostatnie dwa lata, które minęły od
ich ostatniego spotkania, oboje udawali przed swoimi
bliskimi i przed sobą samym, że ich miłość była jedynie
wakacyjnym flirtem. Premiera książki planowana jest już
na 02.03.

Ciekawą propozycją dla osób interesujących się historią
wczesnego średniowiecza może okazać się książka „Czarny
wiking” Bergsveinn’a Birgisson’a. Przeczytamy w niej
o niezwykłym życiu i wędrówkach Geirmunda Heljarskinna
po północnych krainach Europy. Oczami wyobraźni przyj-
dzie nam zobaczyć norweski dwór królewski w Roga-
landzie, odległą i mroźną Syberię, ponurą Irlandię oraz
Islandię w czasach, w których powstawały na niej pier-
wsze osady. Premiera książki będzie miała miejsce
30.03.16.

Redakcja GM



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

zbioru Wolarza.

Baran 21.03-20.04

Unikaj osób zbyt głośnych, krzykliwych. Przy-

sporzą Ci kłopotów. W marcu skorzystaj z po-

mocy Lwa, będzie się Wam dobrze współ-

pracowało.

Byk 21.04-20.05

To dla Ciebie świetny moment, aby poznać

kogoś nowego. To może być przyjaźń, ale też

coś więcej. Twoim adoratorem może być Rak

lub Skorpion.

Bliźnięta 21.05-21.06

Nauka w tym miesiącu przyjdzie Ci z trudem

i możesz mieć wrażenie, że nic nie idzie tak,

jak powinno. Nie przejmuj się jednak, każdy

Twój wysiłek spotka się z nagrodą.

Rak 22.06-22.07

W tym miesiącu może Cię spotkać nieocze-

kiwana miłość. Zastanów się, czy ktoś spod

znaku Byka niebyłby dla Ciebie dobrą parą.

W szkole staraj się unikać niepotrzebnego

ryzyka.

Lew 23.07-22.08

Bądź cierpliwy, tylko w ten sposób pokonasz

nadchodzące trudności. Pomagając innym

możesz też pomóc sobie. Wyciągnij rękę do

potrzebującego, a spotka Cię coś dobrego.

Panna 24.08-23.09

W marcu lepiej nie ściągaj na sprawdzianach.

Możesz mieć pecha. W wolnym czasie staraj

się odpoczywać, ciągły stres może sprawić, że

będziesz odczuwać zmęczenie.

Waga 24.09-22.10

To nie jest dobry czas na zawiązywanie

nowych znajomości. Spróbuj przełożyć to na

później, a teraz skup się na nauce. Nowe

wyzwania pozwolą Ci nabrać pewności siebie.

Skorpion 23.10-22.11

W marcu spotka Cię kilka miłych niespo-

dzianek. Początek wiosny może jednak przy-

nieść złą wiadomość. Uważaj na osoby spod

znaku Panny, możecie popaść w konflikt.

Strzelec 23.11-21.12

Z początkiem wiosny nadejdą nowe możli-

wości. Ciężką pracą możesz przyczynić się do

wielkiego sukcesu. W marcu to od Ciebie

zależeć będzie powodzenie innych osób.

Koziorożec 22.12-20.01

Nauka trudnych przedmiotów przyjdzie Ci

w tym miesiącu łatwo, wykorzystaj to aby

poprawić stopnie. Uważaj na osoby spod

znaku Barana – mogą niechcący wpędzić Cię

w tarapaty.

Wodnik 21.01-19.02

Gwiazdy Ci sprzyjają i wiele rzeczy pójdzie po

Twojej myśli. Możesz spodziewać się sukcesu.

Uważaj jednak na osoby, które będą

próbowały przypisać sobie Twoje zasługi.

Ryby 20.02-20.03

Słońce jest w Twoim znaku. Oznacza to

szczęście i pomyślność. Spróbuj wykorzystać

ten czas, aby dokończyć zaległe sprawy.






