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Z życia pierwszaka

Pożeraczka książek

Czym jest Wattpad?

I czego mogą nauczyć nas gry?

fot. Marta Majewska

Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki „Blachy”!
Listopad to czas nostalgii i wielu przemyśleń dotyczących
różnych aspektów życia...
Tak, tak, tak... Snujmy dalej takie „smuty”, podczas gdy przed
nami rysuje się świetlany i pełen nieoczekiwanych wydarzeń
miesiąc. Nie przedłużając, przejdźmy do przeglądu tego, co
przygotowaliśmy dla Was tym razem.
Jesień to fantastyczny okres sprzyjający wszelkim czytelniczym
aktywnościom, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z
tekstami dotyczącymi Wattpadowych hitów oraz dosłownego
„pożerania” książek. Ponadto, z zamiarem rozbudzenia wśród
was odrobiny rywalizacji, zachęcamy do rozwiązania pewnego
zadania, w którym stawka jest bardzo, bardzo wysoka ;P.
Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z kącikiem sportowym,
lingwistycznym oraz gamingowym. Zachęcamy też do rzucenia
okiem na dwie bardzo ciekawe prace graﬁczne, z których jedna
została wykonana przez specjalnego gościa, rysownika Jacka
Frąsia.

Myślę, że powyższe zestawienie mówi samo za siebie i nie
trzeba Was dłużej namawiać do zapoznania się z
zawartością niniejszego numeru, tak więc nie przedłużając,
życzę Wam przyjemnej lektury!
Paweł „Helix” Hetmański

Nauka to potęgi klucz …
„ … bo debil Edison nie rozumiał liczb zespolonych …” – właśnie takimi
słowami wita nas z obrazu Nikola Tesla w szkolnej pracowni ﬁzycznej.
Wspominam o tym nie bez powodu.
Teraz więc zadaj sobie, Drogi Czytelniku, proste pytanie: „ Czy mam w
sobie zadatki na geniusza?” … Jeśli już znasz odpowiedź i nadal
czytasz ten kącik naukowy, to znaczy, że chcesz powalczyć o najwyższe
cele. W tym wydaniu gazetki szkolnej będzie to ocena z aktywności
dla uczniów zafascynowanych ﬁzyką. Nagrodę za prawidłowe
rozwiązanie wraz ze zrozumieniem całego zjawiska można uzyskać u
pana Macieja Szulca. Pożegnam się zatem łacińską sentencją –
„sapere aude”, czyli „miej odwagę być mądrym”…

Na równi pochyłej o kącie nachylenia α stoi kontener o masie M . Do kontenera jest
przymocowana nierozciągliwa lina, która przechodzi przez bloczek nieruchomy
umieszczony na szczycie równi. Po drugiej stronie liny (w powietrzu) znajduje się
małpka o masie m. Jaki warunek musi spełniać współczynnik tarcia statycznego
kontenera o dach budynku (f), aby kontener nie poruszał się. Rozważ następujące
przypadki:
a) małpka nie porusza się względem liny,
b) małpka wspina się po linie ze stałą prędkością względem liny,
c) małpka wspina się po linie ze stałym przyspieszeniem
względem liny.

Krzysztof Eichmann
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a oknami znowu deszcz, liście spadają na ziemię, a jesienna depresja po
raz kolejny zaczyna nam towarzyszyć. Jest to idealny moment na
artystyczne wyżycie się, ale też i wysłuchanie kilku utworów z kategorii emo
rap, czy też emo trap, który stał się jednym z popularniejszych gatunków XXI
wieku. W wyświetleniach na YouTube niektóre kawałki z gatunku emo rap
przebijają wielokrotnie popowych artystów. Mentorami tego gatunku są
(a raczej byli):
-Lil Peep (Gustav Elijah Åhr), który 15 listopada 2017 roku
prawdopodobnie popełnił samobójstwo (przedawkowanie).
-XXXTENTACION (Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy ), który niedawno - 18
czerwca 2018 - zginął w wyniku ran postrzałowych.
Tematyka tego rodzaju muzycznego opiera się w głównej mierze na
opowieści wykonawców o trudach życia codziennego, problemach
z miłością, ale też narkotykach i używkach, z którymi artyści mają problem.
Taki styl muzyczny przemawia do młodzieży, co można zauważyć w
wynikach naszej ankiety, do której link znajdziecie na stronie blachy.
Zapraszam do polubienia, gdyż to czytelnicy decydują o wyborze gatunków
muzycznych i co za tym idzie najlepszych - Waszym zdaniem utworów. Te
utwory spodobały Wam się najbardziej:
1 i 2 MIEJSCE (26%) Lil Peep - Save That Shit (Oﬃcial Video)
ex aequo
1 i 2 MIEJSCE (26%) XXXTENTACION – SAD!
3 MIEJSCE (13 %) XXXTENTACION - MOONLIGHT (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
4 MIEJSCE (13 %) lil peep x lil tracy - white wine
5 MIEJSCE (9%) Lil Uzi Vert - XO Tour Llif3 (Oﬃcial Music Video)
6 MIEJSCE (9%) XXXTENTACION - Save Me (Audio)
7 MIEJSCE (9%) Lil Peep - Problems [Audio]
8 MIEJSCE (9%) Juice WRLD "Lucid Dreams (Forget Me)" (Oﬃcial Audio)
9 MIEJSCE (9%) XXXTENTACION - Jocelyn Flores (Audio)
10 MIEJSCE (4%) Lil Xan - Betrayed (Dir. by @_ColeBennett_)

Julia Majkowska

P

o miesiącu (w momencie wydania Blachy po dwóch miesiącach;) chodzenia do
nowej szkoły (i biegania za jeżdżącymi nierozkładowo autobusami) chciałbym
się podzielić moimi subiektywnymi spostrzeżeniami dotyczącymi działania
organizmu szkolnego.

1

Rozmaite zawody i konkursy. W szkole podstawowej i gimnazjum
przyzwyczaiłem się już do stałego kalendarza roku szkolnego. W
październiku i listopadzie organizowano konkursy przedmiotowe
i do końca roku sporadycznie jakiś konkurs tematyczny lub często
płatne konkursy przedmiotowe. W liceum aż roi się od konkursów
z różnych dziedzin, niekoniecznie przedmiotowych, chociażby
ekonomiczny lub wiedzy o laureatach Pokojowej Nagrody Nobla,
w którym sam będę uczestniczył.
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Życzliwość starszych klas. W pierwszym tygodniu starsi
uczniowie z uśmiechem służyli radą i pomocą, np. w szukaniu
odpowiednich sal lekcyjnych (na szczęście nie mam angielskiego
w osławionej sali nr 16).
Dwa dzwonki na lekcje. W gimnazjum nieraz dochodziło do
sytuacji, w których ktoś się zagapił i nie zdążył dojść przed
nauczycielem do klasy. Tutaj takiego problemu nie ma. Jest to mały
szczegół, a cieszy.
Chrzty pierwszaków. Świetna idea, która pozwala zintegrować się
z klasą, starszymi uczniami, jak i nauczycielami (zagadki i
zdjęcia). Wzbudza ona również w uczniach zdrową rywalizację.
Dzięki cennej nagrodzie, jaką jest dzień wolny od zajęć, wszyscy
traktują owe zmagania śmiertelnie poważnie.
Wysoki poziom nauki. Już po miesiącu uczęszczania do liceum
widać, że niektórzy nauczyciele „dadzą nam w kość”, oczywiście
tratuję to jako pozytyw, bo po to ubiegałem się o przyjęcie do tej
szkoły. Lecz w ogólnym rozrachunku zanim jeszcze zacząłem
uczęszczać do szkoły, myślałem, że będzie dużo więcej pracy.

6

7
8
9

Wyposażenie. Szkoła jest doskonale wyposażona w sprzęt
elektroniczny. Rzutniki znajdują się w każdej klasie, a w części klas
jest również interaktywna tablica, do której nie potrzeba
specjalnego pisaka – można pisać po niej palcem. Również
komputery na informatyce to cudo, jedynym mankamentem jest
wolno działający internet, ale przy takiej liczbie podłączonych
urządzeń to absolutnie zrozumiałe.
Radiowęzeł. Kolejny mały szczegół, który cieszy. Dzięki niemu
nikomu nie umknie żadna ważna informacja. Do minimum
zniwelowało to zjawisko, że każdy mówi o ważnej sprawie coś
innego.
Zajęcia dodatkowe. Jest ich sporo, każdy powinien znaleźć coś
dla siebie. Jest nawet możliwość nauki dodatkowego języka
(hiszpańskiego) oraz kultywowanie tradycji naszego regionu
poprzez naukę języka kaszubskiego. Istnieje również Szkolne
Koło Filmowe pod kierunkiem pani Barbary Pałasz. Są też
tworzone zajęcia przedmiotowe dla osób, które chciałyby zdobyć
większą wiedzę lub podszkolić ją z określonego przedmiotu.
Dzięki temu nikt nie może narzekać, że „nauczyciel nie
wytłumaczył”.
No i na koniec – atmosfera. W tej szkole powiedzenie, że szkoła
jest drugim domem staje się prawdziwe. Wszyscy sobie
pomagają. Zjawisko nierównego traktowania najmłodszych klas
praktycznie nie występuje. Wychowawca faktycznie pomaga
uczniom z klasy w rozwiązywaniu trudności i problemów.
Ogólnie, dla kogoś, kto podobnie do mnie ma problem z
nawiązywaniem znajomości, to po prostu bajka.

Augustyn Żurawski
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iektórzy książki czytają, inni je pożerają.
Zdecydowanie należę do drugiej grupy.
Oczywiście nie mam na myśli spożywania książek.
Porównując je z jedzeniem, mam na myśli, że są dla
mnie tak samo ważne jak podstawowe czynności
ﬁzjologiczne. Oczywiście człowiek nie potrzebuje
tylko 52 posiłków rocznie, a to właśnie minimalna
ilość książek, które czytam w ciągu roku. Po raz
pierwszy dowiedziałam się o akcji "Przeczytam 52
ksiażki w ciągu roku" na facebookowej grupie w 2015
roku i od tej pory robię wszystko, żeby mi się udawało.
Czytanie to najlepsze uzależnienie, w jakie można
popaść, wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnię
oraz uspokaja, chyba że ktoś właśnie zadźgał głównego
bohatera, to wtedy niezbyt.

Nadal pozostaje pytanie, jak znajduję na
to czas? Przecież w tym roku czeka mnie
matura, potem studia. Jak mówi japońskie
przysłowie "Jeżeli nie masz czasu, znajdź sobie
dodatkowe zajęcie", wtedy można nauczyć się
rozplanowywać czas w taki sposób, żeby zrobić
wszystko, co chcesz. Pomocna rada: nauka po
szkole, czytanie wieczorem. Poza czytaniem
nie robię właściwie wielu rzeczy. Pływanie w
płetwach i tenis stołowy czasem urozmaicają
mój tydzień, ale nic tak nie cieszy, jak dobra
książka.

Książki kocham już od najmłodszych lat. Gdy jeszcze nie potraﬁłam czyać,
przychodziłam do mamy z książką i czytałyśmy razem. Od tego czasu mam to we krwi.
Dla mnie nie istnieje dzień, w którym nie przeczytam choćby pięciu stron. Na każdą
wycieczkę biorę książkę, albo trzy, nawet jeśli wiem, że i tak nie zdążę ich przeczytać.
Mimo że czytam tak dużo, moja lista pozycji do przeczytania nadal nie maleje, a wręcz
przeciwnie. Za każdym razem gdy wejdę do jakiejś księgarni, nowe tytuły pojawiają się
w mojej liście. Moim ostatnim prezentem, o który poprosiłam była półka na książki, na
której już zabrakło miejsca. Jedynym wyjściem, żeby moje książki miały swoje miejsce
jest zbudowanie z nich fortecy, co na pewno w najbliższej przyszłości zrobię.
Z czytaniem jest tak, że nie ma się
tylko jednego życia. Każda książka to inna
historia, której jesteś członkiem. Jest w nas
tyle emocji, które właśnie przy książkach się
uwalniają.
Nigdy nie wybaczę mojemu bratu
tego, jaki jest nieczuły na moje cierpienie.
Gdy czytam książkę, przy każdej śmierci
płaczę. Dopada mnie kac książkowy. Nie
mogę nic robić, bo nadal nie opuściłam
książkowego świata. Mój brat w takich
właśnie momentach śmieje się ze mnie i
krzyczy "Hahhaha, on umarł. Mamo, a
Marta płacze, bo on umarł. Hahhah" Mimo
tego wie, że lepiej nie przekraczać w takich
momentach pewnej granicy, bo może się to
dla niego źle skończyć.
A teraz dobra rada: Jeśli jesteś głodny, kup książkę. Nadal będziesz głodny, ale
przynajmniej będziesz miał książkę.

Marta Majewska
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attpad to kopalnia pełna bardziej lub mniej ambitnych dzieł, gdzie młodzież
spełnia się artystycznie, rozwija wyobraźnię, powołuje do życia wymyślone
przez siebie postacie i tworzy ich historie- w skrócie: pisze coś na wzór książki. O ich
jakości można by długo dyskutować, ale z całą pewnością bez większego trudu oraz
przy odrobinie zawziętości da się znaleźć pozycje warte uwagi, napisane w sposób
dobry, z interesującą i nietuzinkową fabułą.
Według mnie właśnie taką pozycją jest "Mallaroy" autorstwa Antyarktyki. To
powieść z gatunku fantasy, obracająca się głównie wokół jednej postaci, lecz mamy
również dużo wątków pobocznych dotyczących jej przyjaciół. Bohaterką jest
nastolatka o imieniu Erin, która została zmuszona przez los do "wejścia w skórę" swojej
siostry bliźniaczki, Alei, i życia jej życiem, ale po kolei.
Historia zaczyna się w czasie wakacji od niezwykłego
zdarzenia w monotonnym i stabilnym życiu nastolatek- gdy
Alea, obserwując zwierzątko domowe i trwając w
z a m y ś l e n i u , p r z e m i e n i a s i ę w ko t a . Po m i m o
irracjonalności tego wydarzenia relacjonuje wszystko
swojej bliźniaczce, Erin, która wbrew pozorom po długiej
rozmowie postanawia uwierzyć jej na słowo. Kolejne próby
powtórzenia przemiany pełzną na niczym, więc nastolatki
postanawiają zapomnieć o zaistniałym incydencie i przejść
nad tym do porządku dziennego. Lecz już na starcie jest
wiadomo, że nie będzie to możliwe, ponieważ niedługo
później sytuacja się powtarza, ale tym razem na oczach
Erin. Bliźniaczki mają mętlik w głowie, nie wiedzą, jak na to
zareagować. Na domiar złego niemal natychmiast
przychodzi do ich domu niezwykły list, nakazujący, pod groźbą surowej kary kryjącej
się pod słowem "likwidacja", stawienie się i rozpoczęcie nauki w szkole im. Flanagana
Mallaroya w Chicago. To placówka przeznaczona dla takich odmieńców jak Alea:
wilkołaków, wampirów, łowców... Lecz dziewczyna jest kompletnie oszołomiona i
pomimo wiszącej nad nią kary śmierci postanawia zlekceważyć wezwanie. Całkowicie
inne podejście ma jej siostra, która bardziej się przejmuje jej losem niż sama
zainteresowana.
Mijają dni, tygodnie, a czas na stawienie się w Chicago topnieje coraz szybciej.
Nagle niespodziewanie Alea znika, pozostawiając krótką wiadomość swojej
bliźniaczce- "kryj mnie". Jeśli zaciekawiła Was ta historia, sięgnijcie po "Mallaroy".

Moim zdaniem to pozycja obowiązkowa dla fanów fantasy szukających ciekawej
odskoczni na Wattpadzie. Bohaterowie pierwszoplanowi są mocno dopracowani,
mają szczegółowo nakreślony charakter i swoją rolę w opowiadaniu. Praktycznie
każdemu z nich poświęcony jest jeden rozdział, dzięki czemu możemy wniknąć w ich
psychikę, zrozumieć decyzje i wpływ na przebieg książki, a przede wszystkim się do
nich przywiązać.
Opisy są na tyle bogate w epitety, aby można było wyobrazić sobie w sposób
szczegółowy świat przedstawiony przez autorkę, lecz nie na tyle długie, aby zajmowały
połowę zawartości dzieła i nudziły czytelnika. Dialogi są spójne, nie zawierają
niedopowiedzeń. Podoba mi się również to, jak szczegółowo są opisywane aktualne
uczucia bohaterów, dzięki czemu potraﬁę wczuć się w sytuację i całą sobą dołączyć do
tej historii, zostać jednym z uczniów Mallaroy. Akcja jest ciągła - cały czas coś się
dzieje, nie traﬁłam na rozdziały, gdzie "wieje nudą". Powieść nie jest sklejką kilku
różnych opowiadań, motywów popularnych w tym gatunku. Ma to coś na swój sposób
oryginalnego, z własnym charakterem i klimatem. Książka napisana jest przejrzystym
językiem, ale również mocno nacechowana stylistycznie, co tworzy dość specyﬁczny,
lecz udany duet. Podsumowując, moim zdaniem jest to jedna z najlepiej napisanych i
poprowadzonych opowieści na Wattpadzie, warta poświęcenia kilku godzin, na
pewno nie poczujecie się rozczarowani.
Wiktoria Zaborowska

Czego mogą nauczyć nas gry?

T

o, że gry wideo są świetnymi nośnikami różnorodnych, rozwijających treści,
udowodniłem na łamach „Blachy” już nie raz. Zaczynając od gier fabularnych,
RPG (Role-Play Game), poprzez tytuły rozwijające kreatywność, a na grach
towarzyskich kończąc, każda z nich niesie ze sobą wartościowe treści. W tym artykule
przedstawię dziedziny nauki, w których gry mogą okazać się pomocne. Okazja jest nie
byle jaka- w tym miesiącu mają swoją premierę dwa „potężne” tytuły, które idealnie
wpisują się w podejmowaną przeze mnie tematykę.

HISTORIA
Nie bez powodu zaczynam właśnie od tej dziedziny nauki- jak się okazuje,
wydarzenia historyczne to bardzo lubiany przez twórców i często przez nich
podejmowany temat. Jeśli chodzi o przykłady, naprawdę nie trzeba szukać daleko. Tak
jak wcześniej wspomniałem, na przestrzeni kilku ostatnich tygodni swoje premiery
miały takie produkcje, jak „Assassin's Creed: Odyssey” od Ubisoftu oraz „Red Dead
Redemption II” autorstwa studia Rockstar Games. Ta pierwsza zabiera nas do roku 431
p.n.e., ukazując sam początek drugiej wojny peloponeskiej między Spartą a Atenami w

antycznej Grecji, a druga z kolei ukazuje upadek złotej ery kowbojów w Stanach
Zjednoczonych z przełomu wieków XIX i XX. Oba tytuły koncentrują się na rozgrywce
dla pojedynczego gracza, jednak są też takie, jak chociażby „Battleﬁeld 1” studia EA
DICE, czy też „Call of Duty: WWII” od Sledgehammer Games, które, mimo że są
sieciowymi strzelankami, osadzone są odpowiednio w realiach I i II wojny światowej.
Jak się okazuje, w owych produkcjach znaleźć można mnóstwo odniesień i
ciekawostek związanych z danym okresem historycznym, który gra przedstawia,
dzięki czemu doświadczenia wyniesione z danego tytułu mogą okazać się pomocne na
niejednej lekcji historii.

JĘZYK POLSKI
Do produkcji, które są nam w stanie pomóc na rozprawce, czy (co jest już nieco
„hardcorowym” przykładem) maturze z języka polskiego zaliczyć możemy
praktycznie każdy tytuł posiadający rozbudowaną, nieoczywistą fabułę. Jeśli mam być
szczery, sam nieraz złapałem się na tym, że pisząc wypracowanie na dany temat,
użyłem przykładu z gry, gdyż okazał się on idealny do tematu pracy. W moim
przypadku była to np. gra studia Guerilla Games pt. „Horizon Zero Dawn”, czy też
„Grand Theft Auto V” od Rockstar Games, ale można oczywiście użyć przykładów z
innych gier, takich jak kultowy już, rodzimy „Wiedźmin 3: Dziki Gon” od CD Projekt
Red, czy też tytuły stawiające stricte na doznania fabularne, takie jak według mnie
wybitne „Life is Strange” od Dontnod Enetrtainment. Ważne jest jednak, aby przed
powołaniem się na przykład z danej gry upewnić się dokładnie, czy wiemy, do czego tak
naprawdę się odwołujemy i czy znamy fabułę danej produkcji oraz co najmniej
dwukrotnie sprawdzić, aby ów przykład był zgodny z tematem naszej pracy.

JĘZYKI OBCE
Wiadomo nie od dziś, że do dziedzin rozwijających nasze umiejętności
lingwistyczne obok chociażby seriali i ﬁlmów można zaliczyć oczywiście również gry.
W tym przypadku pomocne okazać się mogą wszystkie tytuły oferujące obcojęzyczny
dubbing z polskimi napisami. Obecnie, coraz więcej tytułów oferuje takie możliwości,
a z doświadczenia mogę zapewnić, że stosowanie takich metod z pewnością poprawi
wasze umiejętności- ja sam ukończyłem chociażby wcześniej wspomniane „Life is
Strange” w wersji z angielskim dubbingiem i angielskimi napisami. Polecam
spróbować!

LOGICZNE MYŚLENIE
Nie jest to może dziedzina nauki w takim znaczeniu, w jakim większość ludzi ją
pojmuje, niewątpliwie jednak gier wspierających nas właśnie w tego rodzaju
aktywnościach jest bardzo dużo. Mam tu na myśli głównie tytuły strategiczne, chociaż
nie tylko, gdyż do takich możemy zaliczyć wszelkie „karcianki”, czy też po prostu
produkcje, które z założenia opierają się na różnego rodzaju zagadkach logicznych.
Doskonałym przykładem takich gier jest chociażby „League of Legends” od Riot
Games, w której rozgrywka opiera się na nieustannym planowaniu następnego ruchu,
czy też mająca premierę w tym miesiącu „Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści”
studia CD Projekt Red. Jak widać- możliwości rozwoju poprzez gry są niemal
nieograniczone!

Paweł „Helix” Hetmański

SPORTOWE CIEKAW

STKI

Tym razem coś innego. Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi
faktami o sporcie.
1.
Właściciel Chicago Bulls i Chicago White
Sox, Jerry Reinsdorf, wypłacał Michaelowi
Jordanowi cztery miliony dolarów koszykarskiej
pensji nawet w czasie, gdy Jordan akurat
próbował swoich sił w baseballu.

2. Córka królowej Elżbiety II księżniczka Anna - nie musiała
przechodzić podczas igrzysk w
1976 r. weryﬁkacji płci właśnie z
uwagi na swoje pochodzenie.
3.

Przeciętna piłka golfowa ma 336 dimpli (wgłębień).

4. Od 1969 r. rekord świata w skoku w dal mężczyzn zmienił się tylko
raz.
5.

Sporego pecha, ale przez swoją nieuwagę i lekkomyślność, miał 20-letni angielski piłkarz Andre Wisdom. "Utopił" w bagnie sportowy
samochód warty w przeliczeniu około 800 tys. zł. Szok!
Jakub Trzebiatowski

*FAKE*
You're a fake.
What do you think about that? You... are... a fake...
Most of us would be surprised and immediately deny it.
But isn't it a bit true?
Everybody wears masks. We choose them conveniently to the situation at school,
home, around friends, the family and all alone. Why do we do that?
Are we scared of showing the real personality?
We are afraid of being ourselves. The world put so much pressure on us so we worry
about everything we do. We don't show who we really are because we don't want others
to judge us. We try to keep up with the trends. Our self-esteem gets low because of what
others show us. We create ourselves and try to point out only the best sides.
We often lie so that people like us and want to know us. This is how we protect ourselves
from the world. We pretend a little bit. And we just want to be in the society.
We call for being understood while we can't comprehend other human beings.
Something that may sound stupid for us can be very important for someone else. And
we have to respect that. Not having such problems doesn't mean that the others don't
have them as well.
We pay for our own mistakes. We are afraid of getting the feelings out.
We don't talk about our problems because we don't want to be considered as
annoying.
An example of protection is a smile. That's a mysterious gesture people make. How
many things can it hide? The person who you always see smiling widely can actually
turn out to be broken inside. You never know what's inside people's heads. They
pretend because it's easier than explain what's wrong and be scared of rejection.
But we're changing all the time. We're diﬀerent people than we were yesterday and
tomorrow we'll be strangers again. And I'm not saying it's bad. It's a natural order of
things. With time passing by we are becoming more and more mature and start to see
things diﬀerently.
So what about you? Who are you going to be today?
Judyta Romahn
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