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              SPIS TREŚCI              
  

 ZA NAMI WAKACJE-dwa miesiące oddechu od nauki
Z całą pewnością każdy starał się wykorzystać ten czas jak
najlepiej. 

Na świecie jest wiele fantastycznych miejsc, które tylko
czekały, aby je ktoś odwiedził. 

Nadmorskie kurorty niczym magnes przyciągały
turystów. Górskie krajobrazy cieszyły nasze oczy.
 
A te osoby, które nie wyjeżdżały zbyt daleko, także mogły w
ciekawy sposób zagospodarować wakacyjne dni, np. chodząc
na wycieczki z bliskimi lub wybrać się do Amfiteatru
Zapopradzie na świetny koncert.

Niestety tegoroczne wakacje skończyły się równie szybko, jak
się zaczęły. Teraz przyszedł czas na naukę. 
                                                                              / Adrian N./
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       NOWY
                     JORK

PODRÓŻE
                      MARZEŃ

                             NOWY JORK

Najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, 
a zarazem centrum jednej z najludniejszych
aglomeracji na świecie.
Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy
biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania
naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. 
Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów
Zjednoczonych (w skrócie: ONZ), stanowi ważne
centrum spraw międzynarodowych i jest
powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.

Manhattan-najsłynniejsza dzielnica                        
                                              Nowego Jorku

Wybierając się do Nowego Jorku najlepiej
zatrzymać się na Manhattanie. 
Jest tu wiele bardzo ciekawych miejsc, które warto
odwiedzić: Central Park, Times Square, Memory
11/9 (monument upamiętniający atak z 11 września
2001 r.), Statua Wolności- symbol Stanów
Zjednoczonych, Wall St.- dzielnicę finansową,
zabytkowy dworzec kolejowy- Grand Central, Zoo
w Central Park'u oraz wiele innych atrakcji. 

                       STATUA WOLNOŚCI

Symbol wolności, Nowego Jorku i USA
Ten monumentalny, obiekt, został wzniesiony w
latach 1884–1886.

Jest to dar narodu francuskiego dla narodu
amerykańskiego, upamiętniający przymierze obu
narodów w czasie wojny o niepodległość Stanów
Zjednoczonych.
W 1924 uznany za narodowy pomnik USA, wpisany
na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1984.
   
                                                         / Adrian N./
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GRY NA TELEFON
NA NUDĘ I DŁUGIE
JESIENNE WIECZORY

     HIT ostatnich tygodni - Drive Ahead. To gra bardzo popularna,
wciągająca i z wymagającymi misjami. Poziom inteligencji botów
naprawdę imponuje. Za stworzeniem jej stoi studio Dodreams Ltd.
    Extreme Car Stunts 3D jest idealny dla tego, kto się nudzi.
Stworzyła ją ekipa z Tapinator, Inc.               
    Z kolei Not Dopller wyprodukowało ciekawą grę fabularną Earn to
Die 2. Posiada niezłą grafikę.
    Trochę zakręcona i śmieszna piłka nożna?  To możliwe z Ragdoll
Soccer, a jej wykonawcą jest Jeski Software.
    Symulacja przy której można się nieraz uśmiechnąć, nieraz
wzruszyć? Mowa tu oczywiście o dystrybutorze Natural Motion
Games Ltd, który wydał grę o nazwie Clumsy Ninja.
   Chciałeś(aś) kiedyś uciekać przed policją? Spokojnie, Smashy
Road: Wanted zaspokoi twój uciekinierski głód. Twórcą jest Bearbit
Studios B.V.  Jest bardzo wymagająca. 
   Wiele trybów rozgrywki, wiele poziomów oferuje nam Color Switch,
czyli gra "idealna". A jej twórcą jest Fortafy Games. Crossy Road. To
gra, w której musimy przechodzić przez drogi, tory kolejowe i rzeki.
Jednym słowem jest bardzo przemyślana.
   Na czym polega urok Smashy City? Może na tym, że niszczymy
miasto i mamy masę potworów, aby to zrobić. Każdy jest inny i każdy
podczas swojej złości inaczej dewastuje budynki. Ale kto stoi za
stworzeniem tej wirtualnej zabawy? Oczywiście Ace Viral. Radocha
obiecywana.  
                                                                  
                                                               /oprac. Xgreg1/
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Tony Hawk American Wasteland -
RECENZJA

Fabuła:
Tony Hawk American Wasteland w skrócie (THAW). To gra,  w której
wcielamy się w skatebordzistę. Zaczynamy od totalnego zera, a
przechodzimy do znanego w całych Stanach Zjednoczonych skater'a.
W grze stopniowo odblokowujemy miasta. Na start jesteśmy w
Hollywood, a potem przenosimy się do takich miejsc, jak: Beverly Hills,
Los Angeles, Wschodnie Los Angeles i Santa Monica. Naszym celem
jest zbudować razem z ekipą Iggy'ego najlepszego skateparku na
świecie.
Ogólne Informacje:
THAW powstał 18.10 2005 na PS2, Nindento Game Cube, Xbox 360 i
Xbox. Premiera na PC miała miejsce 06.02.2006. Twórcą gry jest
Studio Neversoft, a wydał ją Activision. 
Informacje i mechanika gry:
W grze mamy do wybory trzy tryby rozgrywki: Tryb Kariery, Tryb
Klasyczny i Swobodna Jazda. Dodatkowo u naszej postaci możemy
zmieniać: fryzury, ciuchy i wygląd deski.
Postacie są świetnie dopracowane pod względem poruszania się (nie
zapadają się, widać, że korzystają z deski jak my).  Ponadto, gra
przyciąga nieziemskimi trikami czy atrakcjami takimi jak 3 m. skocznie.
Tryb Kariery:
Gra jest idealnie zrobiona pod względem trudności. Najpierw robimy
''Comba'' po 2 tys. aby później wykonywać "Comba" po 200 tys. W
dodatku musimy wykonywać niezłe sztuczki i podejmować wyzwania,
żeby móc odblokowywać dalsze etapy.
Tryb Klasyczny:
Jest to tryb, w którym musimy wykonać kilka misji w określonym
czasie. Jeżeli przejdziemy dany level, przenosimy się na następny,
trochę trudniejszy i z inną mapą.
Ciekawostki: 
Możemy jeździć BMX'em
Soundtrack składa się z 63 piosenek
Możemy spotkać wiele sławnych skejterskich postaci, w tym
tytułowego Tony'ego Hawka. 
W grze jest kilka ramp, gdzie po przeskoczeniu ich, zostaje nam
zrobione zdjęcie i dodaje nam punkty do "Comba"
Minusy: 
Na pewno największym  minusem jest sterowanie (wyświetla nam się
wciśnij R, a tu nie chodzi o R [z innymi jest tak samo])
Niektóre treści misji są trudne do zrozumienia i wykonania.
Moja ocena: Gra zasługuje na ocenę 8,5/10            
                                                        /oprac. Xgreg1/
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Wielka strona sucharów     haha hihi hehe

     O Blondynce

                Inne

              O Jasiu

  Jasiu pyta podczas obiadu mamę: 
- mamo.. z czego są te kotlety? 
- wieprzowe. 
- a to dobrze, bo myślałem, że ze świni
 Tata pyta Jasia
Po co ci kompas i łopata?
Zamierzam posprzątać w pokoju.
 Pani pyta się Jasia jakie ma zwierzątko w domu
a jasiu: Mam kurczaka w zamrażarce.
Jasiu dlaczego na wywiadówkę przyszła twoja
babcia?
Bo jest głucha.                                               
  Synku, kiedy poprawisz dwóję z
matematyki?
Nie wiem nauczyciel nie wypuszcza dziennika z
rąk.     Pani pyta Jasia:
Jasiu jakie znasz komórki?
Jasiu: LG, Samsung, Nokia ...
                                                         oprac./Xgreg1/

 Dlaczego blondynka krąży wokół wanny?
Bo szuka do niej wejścia.
Co robi blondynka z drutem w uchu?
Słucha metalu.                                                      
 Dlaczego blondynka śpi z linijką w łóżku?
Bo chce zmierzyć jak długo spała.
Jaka jest różnica między blondynką a papierem?
Papier się rozwija.
Dlaczego blondynka idzie na cmentarz w nocy?
Chce żeby ją strach przeleciał.
Dlaczego blondynka umiera pięć minut od strzału?
Bo kula szuka mózgu.
Dlaczego blondynka wlewa wodę do komputera?
Bo chce surfować po internecie.
Czemu blondynka nie używa komputera?
Bo boi się myszki.                                 oprac.
Jak blondynki zabijają ryby?                /Xgreg1/
Topią je.
                                                             

Ile pompek zrobi chińczyk w minutę?
Dwie do roweru i jedną do piłki.
Dlaczego Pazdan nie ma znajomych na fejsie?
Bo ich zablokował.
Jaki jest alfabet dla informatyka?
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
Panie doktorze zostało mi 59 sekund życia. - mówi
pacjent.
A lekarz - Proszę poczekać minutę.
Jaki most jest najdłuższy?
Wzdłuż rzeki.
                                            oprac./Xgreg1/
 

Jakie są objawy przeziębienia u Małysza?
Skacze mu teperatura.
Co Małysz ma w kuchni?
Małyszki.
Co ma fryzjer w lodówce?
Maszynkę.
Rozmawia dwóch kumpli.
- Dostałeś list ode mnie?
- Ten w którym prosisz mnie żebym ci oddał 200 zł?
- Tak, Ten.
- To jeszcze nie doszedł
                                                 oprac/Xgreg1/
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Wiktoria Lisowska: Jako dziennikarze jesteśmy osobami bardzo dociekliwymi, dlatego interesuje nas to,  jak
wygląda dzień z życia adwokata?

Pani adwokat Agnieszka Błażowska: Dzień z życia adwokata. Hmmm… to zależy czy idzie do sądu, czy
ma jakieś rozprawy, czy pracuje w kancelarii. Jeżeli mamy rozprawy, to przygotowujemy się do tego
ważnego wydarzenia. W sądzie występujemy i zazwyczaj po takiej rozprawie, jednej lub kilku wracamy do
biura i musimy przygotowywać pisma. Na tym polega praca adwokata, na udzielaniu porad prawnych i
wypisywaniu pism  procesowych. 

Adrian Nalepa: Lubimy oglądać seriale pokazujące prace sądu. Czy bardzo trudno jest osądzić drugiego
człowieka, czy Pani zdaniem te filmy mają coś wspólnego z rzeczywistością?

Pani adwokat Agnieszka Błażowska:  Oj, szczerze mówiąc, to nie oglądam tych filmów (śmiech). Bardzo
trudno jest mi się odnieść. Mnie się wydaje, że wzrasta poziom prawny społeczeństwa, ludzie bardziej się
dogadują. Wiedzą, że istnieje coś takiego jak prawo. Patrząc z jednej strony, jest to dobre. Z drugiej strony, z
tego co wiem, to czasami ten obraz sali sądowej nie jest taki jak to wygląda podczas rozpraw. Miałam taką
sytuację, że ludzie uczestniczący w postępowaniu chcieli zachowywać się tak jak w serialach. Kobiety czuły
się jak gwiazdy. Bardzo gwiazdorzy li. Chcieli mówić za dużo. Również miałam taki przypadek, że ludzie
zaczęli chodzić po sali sądowej. U nas tak to wygląda, że wchodzimy na postępowanie i wszyscy mają
oznaczone miejsca. Jest również miejsce dla świadka.

Paweł Bieryt: Korzystając z tego, że odwiedziła Pani naszą szkołę, chcielibyśmy poprosić o wskazówki i
porady dotyczące pracy dziennikarza. Czy jest coś, czego jako dziennikarze powinniśmy się wystrzegać?

Pani adwokat Agnieszka Błażowska: Powinniście mieć zgody osób, z którymi przeprowadzacie wywiady.
Jako dziennikarze przygotowujecie jakiś materiał, musicie się kogoś zapytać o autoryzację.  Powinniście być
osobami rzetelnymi, czyli mieć informacje sprawdzone. Wasze artykuły nie powinny naruszać prawa i
wolności człowieka. Wiadomo, że czasami są takie sytuacje, że trzeba o kimś napisać niekorzystnie. Ale
musicie mieć bardzo dobre materiały dowodowe. Moim zdaniem, musielibyście zrobić to w taki sposób, aby
nie urazić drugiego człowieka. Zamieszczenie treści lub zdjęć nieprawdziwych  powoduje, iż można go
pozwać do sądu. Obowiązuje ochrona danych osobowych. 

                       Wywiad przeprowadzili: Paweł Bieryt, Wiktoria Lisowska (skład), Adrian Nalepa

                                      ŻYCIE POD PARAGRAFEM
                  wywiad z Panią adwokat Agnieszką Błażowską
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TRZĘSIENIE ZIEMI 
               WE WŁOSZECH

W czasie tegorocznych wakacji silne trzęsienie
ziemi nawiedziło środkowe Włochy. Trzęsienie
miało 6,1 w skali Richtera. Zniszczenia szczególnie
w regionie Umbrii były bardzo duże. Byli zabici i
ranni. 
Największy wstrząs zanotowano o godz. 3.36, ale
do godziny 6 odczuwane były kolejne mniejsze
wstrząsy, nawet w oddalonym o 150 km Rzymie.

Od dnia tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi
zanotowano także 158 wstrząsów, które miały siłę
od 3 do 4 w skali Richtera, 15 o sile powyżej 4 i
jeden o sile ponad 5 stopni. 

Naukowcy tłumaczą w mediach, że to normalne
zjawisko po tak silnym trzęsieniu ziemi oraz że
należy spodziewać się dalszych wstrząsów w
następnych dniach, tygodniach czy nawet
miesiącach. "To typowe dla Apeninów, musimy się
z tym oswoić" - powiedział sejsmolog Andrea
Tertulliani. 
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