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Jest dużo dziwnych rzeczy, jednak chyba niektóre imiona są najdziwniejsze.

Nietypowe imiona

Podam kilka takich
dziwnych imion,
np.: Babiette,
Morgana, Yashika
lub nawet
Sihanouk. Są
czasami takie
sytuacje, że
poznajesz kogoś
kto ma dziwne
imię i
zapamiętujesz je
tylko na kilka
minut, a potem je
zapominasz.
Dlaczego tak jest?
Ponieważ się
stresujemy, stres
potrafi wszystko
zepsuć, najpierw
nas łapie, a potem
odchodzi z
naszymi

wspomnieniami, 
które zbieraliśmy,
podczas kiedy go
mieliśmy. Ja na
przykład miałam
taką historyjkę, że
jak miałam 7 lub 8
lat, byłam na placu
zabaw i poznałam
dziewczynkę,
która miała na imię
Rosalitta i nie
mogłam
zapamiętać jej
imienia, ciągle
mówiłam tylko:
„Hej, chodźmy
tam!” albo „Przyjdź
tu!”, a ona chyba
się dziwiła,
dlaczego nie
mówię do niej po
imieniu.

Potem kiedy się
żegnałyśmy, ona
do mnie
powiedziała:
- Pa, Julia! 
A ja do niej
zawstydzona
powiedziałam:
-Pa, R......
I zapomniałam, ale
wstyd.
Ale jak mogą
poczuć się osoby
z niecodziennymi
imionami np.
właśnie w takiej
sytuacji? Ja sobie
pomyślałam, że
mogą czuć się jak
jakaś dziwna
istota, bo nikt nie
wie, jak mają na
imię i nie wie,

jak się do nich
zwracać. A może
właśnie czują się
jak jakiś znany
człowiek, którego 
imienia nikt nie
zna? Moja
znajoma raz
poznała miłą i
przyjacielską
dziewczynę.
Poznały się w
kawiarni, miała
ona na imię Lilka.
Rozmawiały,
rozmawiały i
rozmawiały, aż
Lilka zapytała, czy
wymienią się
numerami, żeby
jeszcze się
spotkać.
Wymieniły się,

ale moja znajoma
zapomniała, jak ta
dziewczyna ma na
imię, a ona jakoś
tak
odważniejszym
głosem niż na
początku
powiedziała:
„Lilka”. To może
się zdarzyć
każdemu, więc nie
warto się
przejmować.

Julia Konieczna
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Czy widziałeś już
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Nie każde imię łatwo zapamiętać! Monika Żołud
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Po trzynastu latach z terenu lubińskiego rynku zniknęła dziura. Nie ma już śladu po blaszanych płotach i
błocie. W tym miejscu wybrukowano plac, postawiono ławki, zasadzono drzewa, a niebawem podłączona
zostanie fontanna. Zobaczmy, co jeszcze zmieniło się od czasu, kiedy na łamach "Expressu
Społeczniaka" ukazał się artykuł o dawnym, zaniedbanym miejskim terenie.

Rynek wreszcie na swoim miejscu 

Otwarty już plac
na razie nie jest
szczególnie
niesamowity -
właściwie teraz
niewiele się tam
dzieje, lecz jak
zapewniają
władze miasta,
rynek będzie
pełnił istotną rolę
zwłaszcza w
niedziele wolne
od handlu. 
W tym miejscu
bowiem
odbywać się
będą różne
imprezy:
koncerty,
warsztaty,
występy. To ma
zachęcić
lubinian do
wyjścia z
mieszkań i
integracji z
ludźmi. 
Może się
okazać, że
będzie to
pomysł na
atrakcyjne
spędzenie dnia
w inny sposób,
niż zakupy. Co
w tym jest
najlepsze? Sami
mieszkańcy
będą mogli
zadecydować,
jakie wydarzenia
będą miały
miejsce w
centrum.

Dlatego takie
zagospodarowanie
rynku jest
zdecydowanie
uzasadnione.
Warto popatrzeć
także na
architekturę
dookoła placu.
Większość
budynków to
zwyczajne bloki
wyglądające
niezbyt
atrakcyjnie. Jest
też kilka ruder,
które
szczególnie
szpecą tę
okolicę.
Nieco dalej
znajduje się za
to zabytkowy
Kościół Matki
Boskiej
Częstochowskiej,
który niestety
jest zasłonięty
przez inne
obiekty. Póki co,
bo w planach
jest wyburzenie
kilku bloków i
poprowadzenie
traktu
historycznego
właśnie do
świątyni.
Zgodnie z
zapowiedziami,
w okolicy rynku
mają zostać
zlikwidowane
sklepy, a w ich
miejscu

powstaną kafejki
i restauracje.
Rynek to
niejedyna
inwestycja
zachęcająca
turystów do
odwiedzenia
miasta. W
ratuszu
powstało
muzeum 
PRL-u, gdzie
obejrzeć można
symbole
minionych
czasów: kultowa
meblościanka,
fotele, telewizor,
syfony, czy też
wreszcie słynny
Fiat 126p
"Maluch".
Otworzono też
popularny wśród
młodzieży
"Laser Tag" -
tam można
strzelać
nieszkodliwymi
laserami do
różnych celów.
Warto się tam
wybrać zarówno
samemu, jak też
z przyjaciółmi
czy rodziną. 

(cd. str. 3.)

Odnowiony rynek

Widok z lotu ptaka

Rynek nocą

Miłosz Kaczmarek

Aneta Kaczmarek

JZ
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Wielu ludzi
myli też
psychologa z
psychiatrą.
Warto
wiedzieć, że
jest duża
różnica
pomiędzy tymi
osobami. Do
lekarza
idziemy po to,
aby doradził
nam leki bądź
postawił
diagnozę.

Aby przeciętny
lekarz mógł
nam pomóc,
nie musi być
jakichkolwiek
większych
więzi
pomiędzy
leczącym, a
pacjentem. W
przeciwieństwie
do innych
lekarzy
psycholog
musi dobrze
komunikować

się z
kuracjuszem i
go rozumieć.
Pacjent musi
mieć duże
zaufanie
zarówno do
lekarza
fizycznego, jak
i do
mentalnego.
Do psychologa
wybieramy się
z problemem
życia
codziennego.

Zazwyczaj 
jest to kłopot, z
którym nie
potrafimy sobie
sami poradzić.
Przejdziemy
teraz do
psychiatry.
Kuracja u
psychiatry
czasami
wymaga
użycia
specjalistycznych
leków. Nie
zawsze

gdy kuracjusz
idzie do
psychiatry
musi być
chory
psychicznie.
Ten lekarz jest
bardziej
zaawansowany
w pomocy
ludziom z
cięższymi
problemami.
Mamy
nadzieję, iż po
przeczytaniu

tego artykułu
nie będziecie
mieli problemu
z odróżnieniem
psychologa od
psychiatry i
zrozumiecie,
że czasem
warto się do
nich zgłosić.

Julia Banasiak,
Milena
Kaczmarek

Kiedy mówimy komuś, że idziemy do pediatry, ortopedy, czy stomatologa, każdy reaguje normalnie. Jeżeli
powiemy, iż chodzimy do psychologa, większość osób reaguje rezerwą. 

Czy psycholog to psychiatra?

Lubiński Ratusz

(cd. ze str. 2.)
Plany na
przyszłość
innych terenów
na terenie
naszego miasta
są równie
ambitne:
lubińskie Błonia
mogą zostać
odrestaurowane,
a od osiedla
Przylesie do hali
sportowej RCS
przez rynek i
centrum
handlowe ma
zostać
poprowadzony
deptak. W 2020-
21 roku do
Lubina zaczną
dojeżdżać
komfortowe
pociągi z
Wrocławia czy
Legnicy. Mówi
się, że miasto
ma stać się
atrakcyjnym

centrum
turystycznym w
regionie.
Nowa
inwestycja
znacząco
poprawiła
wygląd Lubina.
Wreszcie
miasto zyskało
wizytówkę z
prawdziwego
zdarzenia.
Trzymamy też
kciuki za
realizację
kolejnych
planów, które
uczynią nasz
Lubin miejscem
naprawdę
wartym
odwiedzenia.

Miłosz
Kaczmarek

Miłosz Kaczmarek
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Dużo YouTuberów ostatnio pojawia się na topie polskiego YouTube'a, czyli po prostu są ostatnio
popularni (zdobywają bardzo dużo wyświetleń). Oto moja subiektywna lista.

Najmodniejsi Youtuberzy 

Dziś wspomnę o kilku z nich i powiem, ile mają tzw. subskrypcji! 
10. Czuux. Liczba subskrypcji: 344 tys. (1 lutego 2018). Info o nim: Piotr Czupryn z kanału Czuux dostał dużo
hejtu, ponieważ m. in. manipulował widzami, naśladuje innego youtubera/rapera (MULTI). Zaczął on bowiem
rapować, zrobił dredy jak on i nagrał o nich film itd. Wszystkie wyświetlenia - ponad 30 mln. Średnia wyś. na film:
1 000 000. 
9. Mattyniu. Liczba subów: 267 tys. Info o nim: Nie za dużo o nim wiem, lecz mogę powiedzieć, że zawsze jak
nagrywa transmisje na żywo, to osiąga na nich nawet do 10 tys. wyświetleń! Wszystkie wyś.: 70 mln. Średnia
wyś. na film: 20 tys. - 200 tys. 
8. Doknes. Liczba subskrypcji: 664 tys. Info o nim: Przez niektórych (większość, ok. 70%) hejtowany, przez
resztę uwielbiany. Ma dużo fanów, których wiek wynosi 7-14 lat. Hejt spowodowany jest głównie tzw. dramami,
kopiowaniem miniaturek i clickbate'ami. Wszystkie wyś.: 163 mln. Średnia liczba wyś. na film: 50 tys. - 1 000
000. 
7. ABSTRACHUJE.TV. Liczba subskrypcji: praktycznie 3 mln. Info o nich: Trójka chłopaków: Czarek, Robert i
Masny tworzą wielki kanał opowiadający o różnych śmiesznych akcjach, np. "CZEGO NIE MÓWIĄ" itp. Znany
już od ponad 5 lat. Wszystkie wyś. 794 mln. Średnia wyś. na film: 2,5 mln. 
6. Blowek. Liczba subskrypcji: 3 mln 385 tys. Info o nim: Znany od bardzo dawna, sukces odniósł ostatnio
przekraczając próg 3 mln stając się najpopularniejszym YouTuberem w Polsce. Liczba wyświetleń: 616 mln.
Średnia wyś. na film: 500 tyś - 1,5 mln. 
5. MULTI. Liczba subskrypcji: 1,6 mln. Info o nim: Kiedyś znany z gier oraz z piosenki "Nie Wiem", teraz z
tworzenia rapu, co jest jego pasją. Ostatnio usunął wszystkie filmy z gier, więc wszystkie wyświetlenia są bardzo
małe jak na tak duży kanał. Liczba wyświetleń: 100 mln. Średnia wyświetleń na film: 1 mln - 20 mln. 
4. GURAL. Liczba subów: 170 tys. Info o nim: Ostatnio znany z jego transmisji na żywo, które trwają nawet
miesiąc! Wyświetlenia: 10 mln. 500 - 200 tys. 
3. ZairoxTV. Liczba subskrypcji: 63 tys. Info o nim: Nie wiem, czy nie powinienem go niżej dać (5-6), ale co tam.
Ostatnio jest bardzo popularny poprzez serię "Trollowanie Donate'ami". Donate się wysyła podczas gdy dany
YouTuber prowadzi streama. Wtedy wysyła się pieniądze z jakąś wiadomością. On wysyła coś, co potrafi i
wkurzyć, a zarazem rozśmieszyć streamera. Polecam zajrzeć do niego :D. Liczba wyś.: 2,8 mln. Średnia wyś.
na film: 15 tys. - 120 tys. 
2. Klocuch. Liczba subskrypcji: 200 tys.! Info o nim: Kiedy to piszę, Klocuch ma 199 999 subskrypcji...
najbardziej znany z przeróbki tzw. "Gucci gang" w "Kruci gang". 15:09 dnia 8 lutego 2018 Klocuch wbił 200 000!
Osoba jakże kontrowersyjna... Liczba wyświetleń: 28,6 mln. Średnia wyś. na film: 100 000 - 1 mln. 
1. ... Możecie się nie zgodzić, ale... 1. Rudy Człowiek. Liczba subskrypcji : 181 tys. Info o nim: Ostatnio zyskał
sławę nabijając 1 mln wyświetleń na filmiku "YOUNG RUDZIX - TELEDYSK" w 1 miesiąc. Kanał stworzony dla
żartu, a jak pisze sam autor Krzysztof, Rudy Człowiek nie istnieje! Liczba wyświetleń: 17,6 mln. Średnia wyś. na
film: 30 tys. - 250 000. 
Podsumowując, dużo YouTuberów zyskuje ostatnio sławę, ale co ja o tym sądzę? Mnie to obojętnie, byle nie
zmieniło to ludzi na dobre...

Szymon Tuchorski
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