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Wywiad z Natalią Pawlik (Redaktor
Naczelną) i Darią Szulc (Sekretarzem)
Opuściłyście już mury Naszej Szkoły.
Jak będziecie wspominały te 3 lata?
Natalia: Te trzy lata w liceum minęły bardzo szybko.
Wspominać będę je na pewno pozytywnie. Poznałam wiele
nowych osób, nawiązałam przyjaźnie i przede wszystkim
dużo się nauczyłam.
Daria: Zawsze liceum kojarzyło mi się z studniówką,
szatniami i drużyną koszykówki. Pomimo tego że nie są to
realia naszej Szkoły, tylko amerykańskich High School to
czas spędzony w tej Szkole będę wspominać bardzo miło.
Wydaję mi się jednak , że 3 lata to zaledwie, za mało, aby
zawrzeć wielkie przyjaźnie na całe życie. Moim zdaniem
liceum powinno trwać 4 lata.
2. Przed Wami jeden z najważniejszych egzaminów w życiu – matura.
W jaki sposób przygotowywałyście się i czego obawiacie się najbardziej?
Natalia: Myślę, że poświęciłam wystarczająco dużo czasu na naukę do matury. Oczywiście obawiam się, że
może mi się powinąć noga, ale próbuję zachować spokój. Grunt to myśleć pozytywnie.
Daria: Pewnie nie zaskoczę Cię odpowiedzią, ale moje przygotowania nie były nadzwyczajne. Starałam się
uczyć, jak najwięcej, w szczególności matematyki, której obawiam się najbardziej.
3.Nie zapominajmy, że przez całe 3 lata pracowałyście w Naszej Szkolnej gazetce „ENIGMA”. Jak będziecie
wspominać pracę dziennikarską i czy z tą pasją wiążecie Swoją przyszłość?
Natalia: Co prawda nie zamierzam zostać dziennikarzem, ale wiele się dzięki tym zajęciom nauczyłam. Przede
wszystkim cierpliwości, dzięki pracy na Mac’ach!!! A tak naprawdę te zajęcia sprawiły mi po prostu
przyjemność i cieszę się, że mogłam być członkiem redakcji.
Daria: Jestem pewna, że już zawsze „Enigma” będzie kojarzyła mi się z licealną gazetką. Choć zajęcia były
długie, czasem męczące, nauczyły mnie przede wszystkim wytrwałości, dyscypliny i pracy w zespole. Raczej
nie planuje być dziennikarzem, jednak tak naprawdę czas wszystko pokaże.
4.Ostatnie pytanie. Co zamierzacie robić po skończeniu Szkoły?
Natalia:Po ukończeniu liceum i pomyślnym zdaniu matury, chcę pójść na studia związane z biotechnologią.
Po nich chciałabym też ukończyć studia archeologiczne i działać w tym kierunku.
Daria: Bezpośrednio po skończeniu Szkoły planuje rozpocząć pracę, a od października chciałabym zostać
studentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika Specjalna.
Tymoteusz Bil

Szybki i wściekły
<Wrum… Wrum…>
Drifting to obecnie
najdynamiczniej rozwijający się
sport motorowy. Polega na
celowym zerwaniu
przyczepności kół samochodu
przy dużej prędkości
i kontrolowanie poślizgu na jak
najdłuższym odcinku.
Drifting wywodzi się z Japonii,
gdzie już w latach 60-tych uprawiany był na górskich serpentynach.
Moda na jazdę poślizgami szybko przekroczyła granice kraju
Kwitnącej Wiśni i trafiła do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii i Australii.
Patryk Jankowiak

Kącik poetycki
Waniliowe niebo
„W ciemnym miejscu,
daleko od dobrego słońca,
ktoś szuka prawdziwego
głosu własnego serca.
Niepewność fałszuje
każdy jego krok.
W tej gęstej przestrzeni,
czas zawraca,
wraca tam, gdzie czuł się
jak w niebie.
Blady świt kładzie rękę
na zmartwionej głowie.
Gwałtownym gestem ściąga ją
na ziemię.

Zbudził się ze snu, by do
codzienności ruszyć znów.
Ale wraca, zawsze kiedy może
budować świat
w innym kolorze.
Tworzyć czas i przestrzeń
Tworzyć senny azyl
Tworzyć wszystko co zechce…
w swojej głowie.”

Natalia Pawlik

,,Aż uszy więdną”
Redakcja Enigmy nie zajmuje się wyłącznie pisaniem artykułów czy
wywiadów. Chcemy również zadbać o rozwój Naszych Czytelników,
poprawną polszczyznę, dlatego przedstawiamy najczęściej popełnianie
błędy językowe, których należy się wystrzegać. :)

"Zaimek „ja” ma dwie formy celownika:
akcentowaną „mnie” i nie akcentowaną „mi”.
Na początku zdania używa się tylko tej pierwszej,
np.: „Mnie to daj” (ale „Daj mi to”).
Formy „mi” można też użyć na początku zdania
składowego, po spójniku, jeśli pada na niego
akcent: „Robię tak, jak mi się podoba”.

To samo dotyczy kilku innych par
form zaimkowych: „Nie widzę
go”, ale „Jego nie widzę” (także
„Widzę jego, a nie ją”); „Dużo ci
zawdzięczam”, ale „Tobie
wszystko zawdzięczam”.
We wszystkich cytowanych
przykładach form krótszych
używa się w pozycji nie
akcentowanej, form dłuższych –
tylko wtedy, gdy są pod akcentem.
— Mirosław Bańko, PWN

Kamil Olejniczak

Co ja „pacze” ???
JURASSIC WORLD
Rok 2015. Od wydarzeń ukazanych w "Parku jurajskim" mija
22 lata. Wyspa Isla Nublar wyposażona jest w pełni działający
park rozrywki, w którym żyją przywrócone za pomocą
klonowania dinozaury. Pewnego dnia prowadzący
eksperymenty naukowcy tworzą zupełnie nowego dinozaura,
który posiada cechy dwóch gadów: welociraptora i tyranozaura.
Wszystko idzie zgodnie z planem do czasu, gdy stwór wymyka
się z parku.
Premiera: 17 czerwca 2015

INCEPCJA
Światowej sławy filmowiec Christopher Nolan
wyreżyserował film z gwiazdorską obsadą, który zabiera
widzów w podróż dookoła ziemskiego globu oraz w głąb
intymnego i nieskończonego świata snów. Dom Cobb
(Leonardo DiCaprio) jest niezwykle sprawnym złodziejem,
mistrzem w wydobywaniu wartościowych sekretów
ukrytych głęboko w świadomości podczas fazy snu, kiedy
umysł jest najbardziej wrażliwy. Wyjątkowe umiejętności
Cobba uczyniły z niego ważnego gracza w świecie
szpiegostwa przemysłowego, ale i najbardziej
poszukiwanego zbiega, a za swoją pozycję zapłacił utratą
wszystkiego, co kocha. Teraz Cobb otrzymuje szansę na
odkupienie. Za sprawą jednego, ostatniego zadania może
odzyskać stracone życie.
Premiera: 7 maja 2015

TED II
Film "Ted 2" to
kontynuacja przygód
gadającego misia Teda.
Za powstanie filmu
odpowiada twórca
pierwszej części Seth
MacFarlane, który również podłoży głos pod tytułowego

Kamil Olejniczak

Co nowego
w
świecie gier???
Siemanko :D Ostatnio zrobiło się głośno odnośnie
premiery jednej z najlepszych polskich gier RPG
zapowiedzianej po małej obsuwce na 19 maja. Tym
razem twórcy postanowili zaserwować nam otwarty
świat .
w odróżnieniu od poprzedniej części a także
wolność wyboru i jeszcze więcej rzeczy do
ogarniania.
Zaczynając od mapy, będzie ona
niewiarygodnie duża i dzielić się na 3 obszary
z których każda będzie posiadał własna historię
i zadania.
Ziemia niczyja , wyspy Skellige oraz Novigrad
to miejsca gdzie będą toczyć się główne wątki
fabularne. Oczywiście to nie wyczerpuje tematu
obszarów do odwiedzenia bowiem ilość miejsc
i ciekawostek ma przebijać popularnego już Skyrim,
który takich miejsc miał prawdziwe zatrzęsienie.
W odróżnieniu od dwójki ma zmienić się też styl
walki na bardziej „konsolowy” oraz bardziej
widowiskowy. Geralt które już swoje przeżył
zajmuje się zabijaniem potworów i ma spore
doświadczenie w walce, dlatego widok
wywijającego mieczem na prawo i lewo oraz różne
wariacje uników, wykończeń, powinny być
na porządku dziennym. Inteligencja przeciwników
również ma stać na wysokim poziomie.
Interesującymi rzeczami są też takie drobnostki, jak
odrastająca broda, umiejętność wiedźmińskiej
intuicji zdolna wykrywać ślady potworów albo
chociaż ponad 16 darmowych dodatków, które
zostaną wydane po premierze gry.

Dominik Błoszyk

Szkoła waszymi oczami O.o
Redakcja w ostatnich dniach kwietnia przeprowadziła
wywiady z Uczniami kończącymi edukacje w Nasze szkole.
Zapewne Wszyscy, także młodsi Koledzy
i Koleżanki wraz z Nauczycielami są ciekawi, jak będziecie
wspominali czas spędzony w ZST Zbąszynek.
Więc jakie są wady i zalety Naszej szkoły?
Zalety:
I.Pozytywna atmosfera
II. Sympatyczni nauczyciele
III.Perfekcyjnie zorganizowane
wycieczki
IV.Duże możliwości rozwijania swoich
zainteresowań
V.Sprawiedliwość oceniania
VI.Przestrzenne klasy
VII.Sklepik szkolny, gdzie są najlepsze
zapiekanki i pizzerki
VIII. Uprzejma Administracja i Obsługa
IX.Możliwość kształcenia w wielu
kierunkach
X. Wymiana z uczniami z zagranicy,
bądź staże
Wady :
I. Utrudniony dojazd
II. Problem ze skupieniem spowodowany
hałasem przejeżdżających pociągów
III. Trudny kontakt z nauczycielami
IV. Nieprzyjemny zapach :D
V. Długi czas zajęć
VI. Niesprawiedliwe ocenianie przez
nauczycieli
VII. Ciasne korytarze
VIII. Brak palarni
IX. Brak jakichkolwiek ćwiczeń wojskowych
na profilu pożarniczo -wojskowym
X. Niewygodne krzesła

Joanna Zuza

Rozpoznaj, czyja to
karykatura?
Redakcja czeka na poprawne
odpowiedzi do 11 kwietnia br.
Nagrodą dla pierwszej osoby
znającej poprawne
rozwiązanie- dzień bez
pytania :)

DRODZY MATURZYŚCI
I PRZYSZLI TECHNICY
MIŁEGO PISANIA, ATRAMENTU ROZLANIA,
DŁUGOPISÓW POŁAMANIA, GUMEK
PODGRYZANIA,
STRESU CO MĘCZY WE DNIE I W NOCY,
AŻ WAS ZALEJĄ CHŁODNE I PACHNĄCE POTY,
ŚCIĄGAWEK W USZACH I W NOSIE,
OCZU WIELKICH ZE STRACHU JAK PROSIE,
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