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Od Redakcji
Święta, święta i po świętach. Oto zaczął się nowy semestr. Po chwilowym,
zasłużonym odpoczynku trzeba wrócić do nauki. My też wracamy i publikujemy
nowy numer gazetki, a w nim mamy dla Was aż trzy recenzje, wiersze oraz
wywiad z blogerką na temat ekologii i ochrony środowiska. My zabieramy się do
dalszego pisania, a Wam życzymy miłej lektury :)
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Recenzja filmu „Halloween”
Jako fanka horrów często szukam w kinach
ciekawych premier filmowych tego typu. Pod
koniec października na ekranach ukazało się
"Halloween"- kontynuacja filmu z 1978 roku o tym
samym tytule, reżyserii Davida Gordona Greena i
postanowiłam na niego pójść. Uwielbiam klasyczne
horrory, a wcześniejsze części oglądałam
kilkukrotnie, więc byłam pewna, że ta odsłona
filmu także mi się spodoba. I, jak myślałam, nie
zawiodłam się.

Film opowiada o Laurie Strode, która 40 lat
wcześniej
prawie
straciła życie przez
grasującego
wtedy
zabójcę
Michaela
Myersa. W tej odsłonie
morderca wydostaje się
na wolność i próbuje
dokończyć to, czego
nie zrobił wcześniej zabić
główną
bohaterkę.
W filmie pojawiła się
znana z pierwszego
"Halloween" Jamie Lee Curtis, która zagrała w obu
częściach rolę pierwszoplanową - Laurie Strode.
Zabójcę, sławnego już Michaela Myersa, odegrał
James Jude Courtney. W filmie pojawia się także
bliska rodzina głównej bohaterki, czyli jej córka
Karen Nelson - którą zagrała Judy Greer oraz
wnuczka Allyson Nelson , w tę rolę wcieliła się
Andi Matichak.

moja ulubiona muzyka filmowa i byłam bardzo
szczęśliwa, gdy ją usłyszałam w kinie. Kiedy
czytałam opis tej części, ucieszyłam się z faktu, że
fabuła będzie kontynuowana. Czasami, kiedy
reżyser tworzy kolejną część filmu, opowiada
zupełnie o innych bohaterach oraz fabularnie jest
ona na „siłę robiona do pierwszej”. Nie zawsze jest
to dobry pomysł. Często psuje to film. Jeśli chodzi
o poziom aktorstwa, nie mogę się do niczego
„przyczepić”. W niektórych horrorach jak
"Slenderman" budziła ona grozę bardziej niż sam
film. W "Halloween" jest ona na bardzo dobrym
poziomie.
"Halloween" to jeden z moich ulubionych
horrorów. Uwielbiam w nim dobrą fabułę, o którą
ostatnio trudno w horrorach. Polecam ten film
każdemu fanowi filmów grozy.
Aleksandra Potoniec 1fk

"Halloween" to nie ten typ horroru, który
ma straszyć „jumpscarami”. Jest to typowy
„slasher”, gdzie psychopata morduje grupkę ludzi.
Mimo że film nie jest straszny, to bardzo wciąga
fabularnie. Utrzymuje w napięciu. W większości
nowych horrorów można zauważyć dużo rzeczy
zrobionych komputerowo - lokacje, postacie. W
"Halloween" tego nie ma. Wszystko jest zrobione
naturalnie. I to jest duży plus. Kolejną zaletą jest
muzyka. Reżyser wpadł na dobry pomysł, żeby
dodać do filmu melodię z pierwszej części. Jest to
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Duże problemy “małego” świata
Ekowywiad z autorką bloga: niepiszepoalkoholu.pl na temat ekologii i ochrony środowiska
Redakcja: Czy mogłabyś się przedstawić, opowiedzieć troszkę o sobie i powiedzieć, jak u Ciebie
wygląda bycie eko?
Blogerka: Mam na imię Basia, 20 lat i jednego czarnego grubego kota. Na co dzień jestem studentką
Zarządzania Instytucjami Artystycznymi i Psychologii (psychoseksuologii) na Uniwersytecie Gdańskim.
Uwielbiam dużo robić, dlatego poza studiowaniem piszę bloga. W przerwach od szerzenia feminizmu
staram się dbać o ekologię, podążając za ideą less waste, która zakłada produkowanie mniejszej ilości
śmieci niż zazwyczaj. Promuję ekologię przez wdrażanie małych, nikogo nieograniczających zmian - dla
przykładu: zabieram ze sobą swój własny termos i to do niego parzę lub zamawiam kawę czy herbatę,
zamiast korzystania z jednorazowych kubeczków i plastikowych wieczek do nich. Piję wodę (kranową) w
swoim bidonie, a nie kupną w plastikowych butelkach. Często korzystam z komunikacji miejskiej, kupuję
produkty na wagę, co pozwala na ograniczenie zużywania plastiku (w tym jednorazowych foliówek). To
małe zmiany, tak zawsze baby steps, ale świetne pokazują, że każdy z nas może postarać się żyć trochę
bardziej ekologicznie ;)
Redakcja: Na jakim poziomie w Polsce, Twoim zdaniem, jest świadomość dbania o środowisko?
Blogerka: Na pewno nie na wystar czającym! To tragiczne i całkiem dla mnie niezrozumiałe, jak w 2018
roku ludzie dalej wyrzucają śmieci do lasu czy papierki na ziemię, zamiast przejść się do śmietnika! Palacze
regularnie zadeptują niedopałki na chodnikach czy trawnikach nie dbając o to, by ich pet trafił do śmieci.
Mało tego, dalej wiele osób pali śmieci w piecu! Dopiero teraz budzi się świadomość ekologiczna - uczymy
się segregować, miasta starają się wprowadzać różne rozwiązania mające na celu edukację ekologiczną
swoich mieszkańców. Otwierają się kawiarnie, które nie korzystają z plastiku czy udzielają zniżek na
zakupy do własnych pojemników czy kubków. Jeszcze przed nami sporo pracy, rozmów i poszerzania
świadomości, ale liczę na to, że z biegiem czasu będzie coraz lepiej.
Redakcja: Tworzysz ekomapy. Jest to naprawdę świetne przedsięwzięcie. Czy mogłabyś powiedzieć o
tym kilka zdań? Czy każde duże miasto powinno stworzyć taką swoją?
Blogerka: Tak, jak na r azie stwor zyłam ekomapę dla Trójmiasta, ale inne miasta (jak na razie Warszawa,
Poznań i Wrocław) są w planach! Na razie przez brak czasu i studiowanie dwóch kierunków nie daję rady
do tego usiąść, ale na pewno powstaną. Ekomapa, którą stworzyłam, to spis kawiarni sprzyjających
środowisku. Podzieliłam listę na parę kategorii - miejsc, które udzielają zniżki na bycie eko (czyli na
przykład na zakup kawy do własnego kubka), miejsc, które udostępniają przefiltrowaną wodę kranową,
wprowadzają ekologiczne rozwiązania, ograniczają plastik itd. Wszystkie punkty naniosłam na mapę
googla, tak, by ludzie mogli z tego szybko i łatwo korzystać. Jest też mapa kraników miejskich na terenie
Trójmiasta, gdzie można napełnić swoje butelki czy bidony i lista sklepów typu zero waste (w których
można zakupić nie tylko gadżety jak metalowe słomki, kubki, wielorazowe golarki, ale też produkty
spożywcze na wagę do własnych słoiczków. Ekomapę Trójmiasta (i przyszłe, kiedy powstaną, a powstaną
na pewno!) można znaleźć na moim blogu. Będzie stale uaktywniana, jeżeli tylko dostanę sygnał na temat
zmian, które powinno się w niej wprowadzić. To wspólny projekt - mój i moich Czytelników, którzy od
początku podrzucali pomysły i miejsca, które według nich powinny się tam znaleźć.
Redakcja: Twoim zdaniem produkty eko, bio, naturalne itp. są droższe i gorszej jakości , jak
większość ludzi może myśleć?
Blogerka: Najczęściej produkty eko/bio są droższe, to prawda. Co do jakości - to zależy. Nie chcę tu
generalizować, bo na pewno nie wszystkie z nich są lepsze. Warto włączyć krytyczne myślenie - sprawdzać
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składy (są do tego specjalne aplikacje, które przez zeskanowanie kodu kreskowego zaznaczają nam
składniki budzące wątpliwości czy kontrowersje - tym na przykład bardzo popularny olej palmowy,
„dzięki” któremu regularnie zabijamy orangutany), patrzeć na opakowanie (czy jest w plastiku czy nie, a
jeżeli jest to czy nie znajdziemy zamiennika, który można kupić „luzem”). Najlepiej w miarę możliwości
wspierać lokalnych dostawców - kupować produkty na miejskich (lub wiejskich) ryneczkach (od razu do
swoich siatek i woreczków a nie do foliówek). Wtedy mamy większe szanse, że produkty, które kupujemy
nie przeszły jakiegoś globalnego opryskania chemią czy nie przeleżały całych tygodni w zagranicznych
kontenerach. Jak już mówimy o produktach spożywczych, to powiem od razu o jajkach - jajka także
najlepiej kupować od hodowców kur, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Pamiętajmy o szczęściu kurek jeżeli jajka to tylko wolny wybieg , ewentualnie jajka ściółkowe!
Redakcja: Jak można poprawić świadomość ludzi w dbaniu o środowisko?
Blogerka: Pr zez dobr y pr zykład! Naprawdę dużo zależy od nas samych. Pokażmy, że można i to bez
większego wysiłku! Wystarczy zacząć samemu stosować się do prostych zasad, o których pisałam wyżej i
wzbudzić tym zainteresowanie innych. Nie potrwa to długo, zanim od znajomych, sąsiadów czy pani w
sklepie dostajemy pytania o nasz fajny termos, bidon na wodę, pojemniki na ser czy materiałowe woreczki
na produkty na wagę! Pokazujmy, uczmy, rozmawiajmy. Możemy zmienić świat, naprawdę! Wystarczy
tylko chcieć.
Redakcja: To wszystko, dziękujemy za udzielenie wywiadu.
Wywiad przeprowadziła Agnieszka Kicińska 3C
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Z biblioteki mola książkowego
Ponieważ zbliżają się święta i każdy chce
podarować pod choinkę swojej rodzinie i
przyjaciołom idealny prezent, od jakiegoś czasu
przemierzamy galerie handlowe i wszystkie
możliwe sklepy w poszukiwaniu takich właśnie
upominków. Dlatego że ja nie różnię się za bardzo
od innych, ostatnio odwiedziłam kilka księgarni. I
tam, w dziale fantastyki, trafiłam na bardzo
interesującą
książkę.
Napisana
przez
nowojorskiego autora – Neala Shustermana ( który
znany jest również jako reżyser takich produkcji
serialowych jak: “Gęsia skórka” i “Animorphs”),
powieść pt. “Kosiarze” pomimo tego, że wydanie
miało miejsce ponad rok temu, ostatnimi czasy
sprzedaje się lepiej niż świeże bułeczki.
Jeżeli zastanawialiście się kiedykolwiek, co
się stanie z ludzkością, kiedy osiągnie apogeum
cywilizacji i jak będzie wyglądało życie w
przyszłości, to ta książka jest dla Was. Akcja dzieje
się w świecie pozbawionym problemów
ogólnospołecznych.
Ludzie
nie
odczuwają
cierpienia,
nie
doświadczają głodu, a
choroby to dla nich
tylko
opowieści
z
dawnych
lat.
Tak
rozwinięte
społeczeństwo
pokonało także śmierć.
I to jest ich jedyny
problem, bo pomimo
braku niedogodności w
postaci bezdomności,
nie da się zapobiec
przeludnieniu. Dlatego ludzie powołują taką
organizację jak “Kosodom”. Kosiarze mają za
zadanie kontrolować wielkość populacji, nikt nie
może się im sprzeciwić, a ktoś, kto zostanie
poddany zbiorom, nie może już powrócić do świata
żywych. Dwoje nastolatków Citra i Rowan zostają
wybrani na praktykantów do tego zawodu. Stają
przed trudnym zadaniem wyszkolenia się w
dziedzinie odbierania życia i nie utracenia przy tym
własnej moralności i sumienia. Żeby być godnym
objęcia stanowiska pełnoprawnego Kosiarza muszą

spełniać tak naprawdę tylko jeden warunek – z
całego serca nie chcieć nim być. Ale czy się im uda
czy może coś stanie na przeszkodzie do tego? Nie
będę zdradzać zbyt
wiele, żeby nie
odbierać
przyjemności
z
samodzielnego
czytania.
Co ciekawe,
każdy
rozdział
zakończony
jest
przemyśleniami z
dzienników różnych
Kosiarzy. Pozwala to w pewnym stopniu
zrozumieć odpowiedzialność, jaka ciąży na
członkach tej organizacji, a także poznać sposób
rozumowania stojących w opozycji stron, jakie
zajmują poszczególni Kosiarze.
Ogólnie książka ukazuje, jak ważne jest
współistnienie życia i śmierci oraz że jedno bez
drugiego nie ma sensu. Bo nie jesteśmy w stanie
docenić na przykład szczęścia, jeśli nigdy nie
przeżyliśmy cierpienia ani nie doświadczyliśmy
smutku. Nie możemy interpretować życia jako
wartości, jeżeli nie ma przed nami perspektywy
śmierci, nie mamy wytyczonego celu, do którego
możemy dążyć, a cała religia traci sens.
Moim zdaniem książka jest warta
przeczytania. Może się świetnie nadać na bure
popołudnia i deszczowe bądź śnieżne dni, kiedy
jedyne, co chcemy wtedy robić, to usiąść w
wygodnym fotelu, przykryć się ciepłym kocem i
sączyć gorącą herbatę. Książka do takiej wizji
pasuje idealnie. Sprawdzi się też jako prezent dla
miłośnika science fiction i fantasy.
Serdecznie polecam i życzę przyjemnej
lektury.
Roksana Zmorek 3C
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Poezja uczniów Śl.TZN
Niezwyciężona czasem historii
Pamięta piaszczyste czasy Faraona
Walczyła w Koloseum z Lwem nieposkromiona
Budowała kiedy stawiano kościołów ciężkie
gmachy
Chroniła gdy królowie zakładali swe wojenne szaty
Zdobiła złotymi nićmi zamkowe arrasy

Bezsilność

Leżała na stole jak ozdobne atłasy
Cicha i delikatna jak przemijająca epoka
Zimna i dzika jak tajemna jama smoka

Ręce są jakby sznurem związane

Poruszała serce jak pierwsze nowych lądów
odkrycia

Nerwy ciągłym poczuciem winy ścigane

Mądra jak wielcy wynalazcy wychodzący z ukrycia

Do płaczu już brakuje łez
Myślisz czy to wszystkiego kres

Przetrwała ogromne katastrofy i epidemie
Zachęcała młodych jak pierwsze akademie
Czuła ból i rozpacz podczas wojen złych

Wszystko się pięknie układało

Uciekała i chowała się na ciemny strych

Tak ładnie w całość się składało

Była zawsze i być będzie bez względu na czasy

I nagle podpora szczęścia pękła

Nieważne jak szła historia bo wierzyły w nią ludzi
masy

Wszystkich ta wiadomość zlękła

Duży ma bagaż doświadczenia z przeszłości
Lecz nikt o niej nie zapomniał - mowa o miłości
A. K.

Teraz ciało jest w bólu skrępowane
Myślenie trzeźwości pozbawione
Czyny nie przynoszą żadnego efektu

Modlitwy nie dają błagalnego skutku

Zastanawiasz się jak uciec od tej beznadziejności
Kiedy nogi skute są kajdanami bezradności
A.K.
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Grać czy nie grać? - oto jest pytanie
Gry typu Battle Royale są popularne od
dość długiego czasu, niektórych bawią, a
niektórych denerwują swoją powtarzalnością. Po
gry sięga się, jak każdy wie, dla tzw. “zabicia
czasu” i dla rozrywki. Twórcy gier nie mają jednak
nowych pomysłów na dobry tytuł, dlatego też
produkują gry, które nie różnią się za bardzo od
innych. Z tego powodu, gdy na rynku pojawiła się
nowa gra Battle Royale, fascynaci gier nie przyjęli
jej specjalnie ciepło. Nie od razu. Mowa tu
oczywiście o grze zwanej Ring of Elysium, którą
pokochały tysiące ludzi i która na pewno jest
tytułem przeznaczonym do długich jak i krótkich
sesji ze znajomymi. Może i Was zainteresuje?

a) Glider - postać, która posiada mało miejsca na
ekwipunek, za to może poruszać się z dużą
prędkością w powietrzu za pomocą lotni.
b) Snowboard - postać, która posiada więcej

RoE czyli Ring of Elysium to wydana 22
miejsca w ekwipunku niż Glider, za to nie może
latać, a porusza się na desce Snowboardowej.
c) Climber – ze wszystkich postaci, on ma

listopada 2018 roku przez studio Tencent Games
gra F2P (Free to play, czyli po prostu za darmo).
Jest to gra, która opiera się na wspomnianym
wcześniej, przereklamowanym trybie Battle
Royale. 100 graczy jest zrzucanych na ogromną
mapę (w grze mapa jest naprawdę zdumiewająco
duża), którzy walczą ze sobą, a tylko czterech
spośród nich wróci helikopterem ratunkowym do
domu.
Gra jest na rynku dopiero dwa tygodnie i jest w
fazie tzw. Early Acces (wczesny dostęp), a już
osiągnęła sukces.

największy ekwipunek, ale najmniejszą mobilność,
może za to wspinać się po pionowych
powierzchniach
za
pomocą
zestawu
wspinaczkowego

Na pewno jest to spowodowane tym, że gra
jest darmowa, ale także, że jest bardzo podobna do
gry działającej na tych samych zasadach "Playerunknown's
Battlegrounds”
(popularny
PUBG) oraz to, że wprowadza całkowicie nowe i
ciekawe mechaniki.
1) Jedną z nich jest możliwość wyboru
rodzaju ekwipunku dla swojej postaci:
8
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2) Drugą ciekawą mechaniką jest
zmniejszanie się obszaru gry. Nie działa to tak jak
w każdej grze typu Battle Royale, tutaj są strefy
zimna (w grze tak zwany Ymir). Co około 5-7
minut na dany obszar mapy nadchodzi upiorny
mróz, który, jeżeli się z niego nie wydostaniemy,
zadaje naszej postaci obrażenia, które zwiększają
się z czasem przebywania na mrozie. Taki mróz
nadchodzi w grze cztery razy, a za czwartym razem
zmusza nas, abyśmy jak najszybciej wspięli się do
helikoptera
ratunkowego

styczeń 2019

A) Third-Person (nasza postać jest cała
widoczna, a kamera umieszczona jest za
plecami bohatera)
B) First-Person ( kamera jest po prostu
oczami naszej postaci).
Gra oferuje różne tryby gry ze znajomymi.
Może być to klasyczne solo, czyli tryb, w którym
każdy walczy z każdym; tryb Duo, który oferuje
grę z jednym znajomym w zespole przeciwko
innym dwuosobowym zespołom oraz tryb squad,
dzięki któremu można zagrać w cztery osoby, co
sprawia, że gra wymaga przemyślanego,
taktycznego podejścia.
Mimo wszystko gra jak każda inna sprawia
naprawdę dużą przyjemność, a twórcy obiecują, że
gra będzie przez długi czas aktualizowana.

3) Kolejną rzeczą jest właśnie wspomniany
helikopter mogący pomieścić tylko cztery osoby,
które przetrwają mróz i pokonają innych graczy.
Żeby jednak nie było za łatwo, helikopter nie
ląduje na ziemi, tylko zawisa 10 metrów nad nią,
abyśmy musieli się wspiąć po drabinie, co niesie ze
sobą
ryzyko
postrzelenia
i
przegranej.

Błażej Słowiński 1d

Gra ma także do zaoferowania bardzo duży
arsenał broni oraz pojazdów, które są porozrzucane
na całej mapie. W tytule występują dwa rodzaje
gry, które jednak nie różnią się znacznie od siebie
Są to:
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