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Dlaczego młodzi wybierają klasy mundurowe? 
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OD REDAKCJI 
Drodzy Czytelnicy! 
 

Wiosna rozgościła się u nas chyba już na dobre a my wytrwale pracujemy, aby 

dostarczyć Wam przyjemności czytania Głosu Żubra! 
 
Kwietniowy numer zdominowany jest przez mundury, dzieje się tak, ponieważ klasy 
mundurowe to istotny element naszego szkolnego życia. Nasi mundurowi uczestni-
czą w rywalizacji na poziomie regionalnym i ogólnopolskim, dlatego o nich pisze-
my. Kacper Rowicki zainteresował się uczniami klasy 1A, którzy należą do drużyny 
strzeleckiej. Przeczytacie też informację na temat pierwszego w historii szkoły 
udziału w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych. 
 
Piszemy też o Natalii Żmijowskiej, tegorocznej maturzystce, która odnosi sukcesy 
w realizowaniu swojej pasji—fotografii. 
 
Jak zwykle dużo czytamy, oglądamy filmy i słuchamy muzyki a następnie dzielimy 
się z Wami naszymi wrażeniami i opiniami.  
 
Jesteśmy poczatkującymi dziennikarzami, ale postanowiliśmy wysłać naszą gazetę 
na ogólnopolski konkurs, trzymajcie kciuki! Zobaczymy, jak nas oceniają. Sami 
jesteśmy ciekawi. 
 
Niedługo maj, matury i  wolnych dni. Skorzystajcie z tego czasu, aby dobrze wypo-
cząć przed finiszem roku szkolnego. Spotkamy się w majowym numerze! 
 

Kasia Żydło, zastępca redaktor naczelnej 

Redakcja: 
Redaktor naczelna: Michalina Stachnik  

Zastępca: Katarzyna Żydło 

Sport: Dominika Choptiana,  

Cristina Veneri i Kordian Korczyński 

Informacje i wydarzenia: Michał Dziekan, Cypr ian Modlibor ski,  

Cristina Veneri, Wiktoria Strażyńska, Kordian Korczyński 

Publicystyka: Magdalena Kr awczyk, Piotr  Ciechanowicz, Kacper   

Rowicki, Ola Jabłońska, Michalina Stachnik 

Dział kultura:  Kasia Żydło,  

Wiktoria Strażyńska, Ola Dolecka, Łukasz Kózka 

Opiekun gazetki:  Magdalena Maziar z 

Korekta: Magdalena Frontkiewicz 

Wydawca: CKZiU w Oławie 

Kontakt: magda.maziarz@op.pl 
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 „Rzeźnia w Ostródzie”, czyli  
o Ogólnopolskim Turnieju Klas 
Mundurowych—str.3 

 Kasia podwójnie najlepsza  
w konkursie recytatorskim oraz 
eliminacje do Turnieju Klas 
Policyjnych—str.4 

 Grillowana ośmiornica i tajem-
niczy projekt obywatelski 
—str. 5 

 O Natalii Żmijowskiej i jej 
zdjęciach na str. 6 i 7 

 Na rozkładówce—klasy mun-
durowe—str. 8 i 9 

 Ela Wyskiel o wystawie swoich 
prac na str. 10 

 Muzyczne podróże Łukasza na 
str. 11 

 Filmy dla dużych i małych po-
lecają Kordian i Ola 
—str. 12 i 13 

 Miłośników czytania zaprasza-
my na stronę 14—o czytaniu 
tradycyjnym i nowoczesnym. 

 Kolejna część tutorialu o jeź-
dzie na desce na str. 15 

 
 

To nasza nowa redakcja, klasa 1D, dziennikarsko—filmowa. 

Problem bezpieczeństwa powraca. Zamknięta furtka nie jest nakazem przechodzenia przez płot!
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W tym roku po raz 

pierwszy wystawiliśmy 
reprezentację szkoły w 
tym turnieju. Trzy zgło-
szone zespoły przeszły 
eliminacje i zakwalifiko-
wały się do finału. Anna 
Bielicka, opiekunka gru-
py, uważa to za pierwszy 
sukces.  
 
Konkurencje, w których 
uczniowie brali udział 
o,bejmowały aktywność 
obszaru tzw. sportów wy-

magających ponadprze-
ciętnych umiejętności, 
mających charakter pracy 
zespołowej. Uczestnicy 
musieli  spełnić następują-
ce warunki: odporności 
fizycznej i psychicznej, 
podejmowania decyzji  
w ekstremalnych sytua-
cjach, wykazania się 
umiejętnościami przywód-
czymi oraz pracy w zespo-
le. - Konkurencje odbywa-
ły się niemal bez przerwy, 
również nocą—mówi An-

na Bielicka.— O godzinie 
1.00 młodzież zmagała się  
w „Biegu Rzeźnika”, aby 
po  zakończonej konkuren-
cji rozpocząć „Przeprawę 
na komandosa”, 
„Rozwinięcie gaśnicze”,  
i „Przeprawę wodną”.  
Ostatecznie nasze zespoły 
uplasowały się w ósmej 
dziesiątce. Zdobyte do-
świadczenia pozwolą  nam 
lepiej przygotować się 
w przyszłości. 

M 

Zespół 1: Wioletta Wiater 
i Damian Półtorak 
Zespół 2: Rafał Jacek  
i Nikola Zgondek 
Zespół 3: Joanna Pasek  
i Paweł Chwiałek. 

 
 
 
 
Fot. Anna Bielicka 
Zdjęcie u góry: cała repre-
zentacja szkoły podczas 
przygotowań do jednego  
z zadań. 

 

„RZEŹNIA” W OSTRÓDZIE 

  
 

Od 8 do 10 kwietnia 2016 roku Wioleta Wiater, Damian Półtorak, Joanna Pasek, Paweł Chwiałek, Nikola Zgondek  
i Rafał Jacek uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych Ostróda 2016.  Trzy dni spędzone w kilku 
wojskowych ośrodkach szkoleniowych nie zakończyły się wysokim miejscem dla naszych uczniów, ale na pewno poko-

nali własne słabości, zmagając się z trudnymi wyzwaniami na miarę prawdziwych mundurowych. 
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O godzinie 12.00 rozpo-

czął się pisemny egzamin 

sprawdzający wiadomości 
z zakresu wiedzy o policji, 
m.in. historii, służbie, 
strukturze organizacyjnej, 
etyce. Pracowano w cztero-

osobowych grupach, gdzie 
pomimo, że każdy pisał 
swoją pracę samodzielnie, 
liczyła się suma punktów  

drużyny.   Test ostatecznie 
wyłonił 22 z 76 drużyn 
zgłoszonych w pierwszym 
etapie rekrutacji. Zdobywa-
jąc 96 punktów (max. 160), 

reprezentacja z CKZIU  
w Oławie pokonała 40 

szkół i dostała szansę 
sprawdzenia swoich sił na 
ostatnim szczeblu konkur-
su, który odbędzie się 23  

i 24 maja w Szkole Policji 
w Pile. Szkoła zgłosiła się 
turniej po raz pierwszy, 
ponieważ jednym z warun-
ków udziału jest posiadanie 

absolwentów klasy policyj-
nej. Pierwszy rocznik 
„policjantów” odebrał 
świadectwa ukończenia 
szkoły rok temu.  

Obecnie 6 osób przygoto-
wuje się do finałów. Po-
wtarzają wiadomości  

o Policji, trenują na torze 
sprawnościowym oraz 
uczestniczą w szkoleniach 
z udzielania pierwszej po-

mocy. Sprawdzą się w ma-
ju! 

Aleksandra Jabłońska 
(fot. pochodzi ze strony organiza-

tora) 

KASIA DWA RAZY PIERWSZA 

Katarzyna Wuczko z klasy 3D zajęła I miejsce w dwóch kategoriach: recytacja i poezja śpiewana w 19. Konkursie Re-
cytatorskim organizowanym przez Szkolne Centrum Informacji z naszej szkoły. Konkurs odbył się  7 kwietnia 2016 
roku w podziemiach oławskiego Ratusza. 

Kolejne miejsca w poszcze-

gólnych kategoriach wywal-
czyli:  
Poezja śpiewana: 
II miejsce – Weronika Żyga-
dło z klasy 1G 
III miejsce – Karolina  
Adamska z klasy IH 
Recytacja: 
II miejsce – Joanna Toma-
szewska z klasy 4T 
III miejsce – Aleksandra 
Jastrzębska z klasy 1D. 
 - Spotkaliśmy się w zabytko-
wych podziemiach oławskie-
go ratusza, które są najstar-
szym odkrytym miejscem  
w Oławie—mówi Joanna 
Puławska, jedna z organiza-
torek konkursu.—To kame-
ralne wnętrze wpłynęło na 
klimat i nastrój recytatorów,  
a także członków jury.  
W tym miejscu chcielibyśmy 
serdecznie podziękować 

pani dyrektor Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Oławie Janinie 
Kordys oraz pani Marcie 
Możejko – kierownik Izby 
Muzealnej Ziemi Oławskiej 
za udostępnienie miejsca,  
a także pracę w jury konkur-
su. 
            
W tym roku uczestnicy oce-
niani byli w dwóch katego-
riach: recytacja i poezja 
śpiewana. Zaprezentowali 
wysoki poziom i zapewnili 
wiele wrażeń i wzruszeń, co 
podkreśliła na koniec pani 
Marta Możejko. 
Przypominamy, że o wszyst-
kich wydarzeniach ze Szkol-
nego Centrum Informacji 
możecie przeczytać na blo-
gu: szkolnecentruminforma-
cji.blogspot.com  

 
Fot. J. Puławska 

DOSTALI SIĘ DO FINAŁU 
9 marca 2016 roku, uczennice z klasy 2D, grupy policyj-
nej- Joanna Pasek, Sara Torończak, Klaudia Bazan  
i Agnieszka Forczak wzięły udział w eliminacjach do VIII 
Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, które odbyły 
się w Katowicach.    
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NASI W TERENIE 

Ustalić zasady 

 Na początku wspólnie usta-

liliśmy zasady pracy w gru-
pie, które będą panowały od 
początku do końca projektu. 
Wspólnie z organizatorami 
podpisaliśmy regulamin  
i wtedy rozpoczęła się zaba-
wa. Wypełniliśmy krótki 
anonimowy test sprawdzają-
cy nasze wiadomości z za-
kresu wiedzy o społeczeń-
stwie. Podobny test dostanie-
my na podsumowanie pro-
jektu. Ma to na celu spraw-
dzenie w jakim stopniu 
udział w projekcie wpłynął 
na naszą wiedzę.  
Integracja  
Następnie grupa, składająca 
się z uczniów z wielu klas, 

zagrała w grę integracyjną. 
Musieliśmy znaleźć osoby, 
które są zgodne z opisem na 
kartce, lub które będą w sta-
nie wykonać dla nas zadania. 
Osoba, która wypełniła całą 
kartkę, musiała wykrzyknąć 
„bingo”, aby zaliczyć zada-
nie. 
 
Chronimy norki 
Kiedy atmosfera się unormo-
wała i czuliśmy się już lepiej 
w swoim towarzystwie, przy-
stąpiliśmy do kolejnego eta-
pu pierwszego spotkania. 
Podzieleni na mniejsze grupy 
zagraliśmy w mini grę tere-
nową, polegającą na wciele-
niu się w „klub ochrony no-
rek”. Przechodząc z pokoju 

do pokoju, dostawaliśmy 
różne zadania, w tym: stwo-
rzenie plakatu i hasła, pio-
senki, rozmowa z inwesto-
rem, ekspertem i burmi-
strzem. Było przyjemnie, ale 
działania wymagały wiele 
kreatywności i zaangażowa-
nia. Na odprawę z pierw-
szych naszych warsztatów, 
dostaliśmy małe upominki – 
paczkę przyborów szkol-
nych, miły praktyczny gest. 
 
Cel: gra miejska 
Udział w grze terenowej 
zawsze daje wiele frajdy, ale 
czy przygotowanie jej jest 
proste? Na to pytanie będzie-
my mogli sobie odpowie-
dzieć już po warsztatach pro-

wadzonych przez TEO, któ-
rych celem jest przygotowa-
nie uczniów do zorganizowa-
nia obywatelskiej gry tereno-
wej na podstawie ich własne-
go scenariusza. Im lepszy 
scenariusz, tym lepsza gra, 
dlatego kreatywność jest 
bardzo istotna. Podstawowe 
elementy gry mają skupiać 
się wokół kwestii społecz-
nych, publicznych i tożsamo-
ściowych powiązanych  
z życiem i problemami lokal-
nej wspólnoty. Gra ma cel 
edukacyjny, integracyjny  
i ma pomóc w aktywizacji 
lokalnej młodzieży i społe-
czeństwa. 
 

Michalina Stachnik 

KOCHAMYGOTOWAĆ.PL 
Cześć! Mam na imię Wiktoria i kolejny raz zapraszam do rubryki kulinarnej. Ze wszystkimi zamieszczonymi przepisa-
mi zmagam się osobiście. Jeżeli lubisz gotować i masz jakiś sprawdzony przepis  WYŚLIJ GO! Chcesz podzielić się opi-

nią na temat zaprezentowanego przepisu?  ŚMIAŁO! W tym miesiącu będzie  egzotycznie.   

Ośmiornica grillowana z sosem  
czosnkowo-maślanym  
 
Składniki: 
ośmiornica (4 macki) 
śmietanka 30% 
2 łyżki masła 
cukinia 
pieczarki 4szt. 
czosnek 
zioła 
gałązka bazylii 
truskawki 
sól  
pieprz  
pieczywo czosnkowe  
 
Na początku przez 3 godziny gotuj ośmiornicę. Gdy  będzie 
gotowa, grilluj cukinię i pieczarki wraz z dodatkiem ziół 
(kieruj się własnymi upodobaniami, ja użyłam mieszanki 
śródziemnomorskiej). Następnie rozpuść na patelni masło,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dodaj  pół szklanki śmietanki, ząbek czosnku, szczyptę soli  
i pieprz. Gotuj do zredukowania wody, czyli aż zauważysz, że 
powstaje gęsty, maślany sos. Następnie grilujemy ośmiornicz-
ki na patelni. Gotowe dani układamy na talerzu wraz z warzy-
wami i sosem. Udekoruj np. truskawkami, bazylią. Możesz 
podawać z pieczywem czosnkowym.   
SMACZNEGO! :-)  

 

1 kwietnia 2016 roku odbyły się pierwsze warsztaty prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej w ramach 
akcji „Młodzi w grze”. Uczniowie dostali przedsmak tego, czego sami będą twórcami. 
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Plenery są najlepsze 

Natalia rozpoczęła przy-

godę z aparatem fotogra-
ficznym  bardzo dawno, 
jednak, jak sama uważa, 
profesjonalnie fotografią 
zajmuje się od kilku lat. 

Ogromną przyjemność 
sprawia jej przede wszyst-
kim robienie zdjęć otwar-
tych plenerów. Wyszukuje 
niewidocznych na pierwszy 

rzut oka szczegółów, które 
uwiecznia na niezwykłych 
fotografiach. Jej hobby 
powiązane jest również  

z obróbką zdjęć.  - Profe-
sjonalne programy umożli-
wiają udoskonalanie 
prac—mówi Natalia.—

Uważam jednak, że nie 
każda fotografia dobrze mi 
wychodzi, dlatego cały czas 
próbuję coś udoskonalać. 

Wsparcie 

Natalia ma wielkie wspar-

cie w realizowaniu swojej 

pasji. Wraz z mamą potra-
fią obiektywnie oceniać 
wszystkie prace, wychwy-
cając przy tym drobne nie-

doskonałości.  - Śmiejemy 
się często, że moja mama 
jest moim menadżerem—
mówi Natalia. Dziewczyna 

podkreśla, jak ważną rolę 
w fotografii odgrywa 
wsparcie i pomoc drugiej 
osoby. Uważa, że właśnie 
mama najczęściej pomaga 

jej w rozwijaniu, jej nie-
wątpliwie, wielkiego talen-
tu. 

 Z aparatem sam na sam 

Rok temu uczennica 
CKZiU miała okazję 
uczestniczyć w trzydnio-
wym kursie fotograficznym 

w Czechach. - Ja, aparat  
i nic więcej. Nie dzwonił 
telefon, nie dostawałam 
sms-ów. Niesamowite prze-

życie, całkiem inny świat—

opowiada Natalia. Od dłuż-

szego czasu uczestniczy  
w zajęciach fotograficz-
nych w oławskim Centrum 
Sztuki. Tam uczy się głów-

nie sztuki fotografii analo-
gowej. 

Fotografia pozwala Natalii 

oglądać świat przez obiek-
tyw aparatu. Pasja, z jaką 
opowiada o swoim hobby, 
jest godna podziwu. Bez 
wątpienia można więc po-

wiedzieć, że aparat jest 
częścią życia uczennicy. 

Zasłużyła na nagrody  

W tegorocznej edycji 
''Złotych Żubrów'' zdobyła 
nagrodę w katego-

rii ''Fotograf roku''. Jest 
autorką zdjęć z wielu 
szkolnych imprez, jej prace 
były prezentowane na wy-
stawie w szkolnej Galerii 

„Amarant”. Była to dosko-
nała okazja dla rówieśni-

ków, by bliżej zapoznać się 

z twórczością Natalii. Jej 
umiejętności zostały rów-
nież docenione m.in w kon-
kursie "Poezja Herberta 

czytana wciąż na nowo",  
z którego wróciła jako 
zwycięzca w kategorii 
„fotografia”. Na początku 
kwietnia ogłoszono także 

wyniki corocznego konkur-
su fotograficznego. Tym 
razem konkurs odbył się 
pod hasłem „Skopiuj mi-

strza”. Natalia wybrała 
zdjęcie Thomasa Hoepkera, 
wykonała podobną fotogra-
fię i zajęła II miejsce. 

 Dziś Natalia skupia się na 
jak najlepszym przygoto-
waniu do matury. Jak sama 
twierdzi, nauka jest teraz 

priorytetem, jednak aparat 
ciągle pozostaje częścią jej 
codzienności. 

Dominika Choptiana 

„Moja mama jest moim menadżerem” 

Wszystko zaczęło się w szkole podstawowej. Pierwszy aparat, kilkanaście zdjęć. Gimnazjum, lepszy sprzęt fotograficz-
ny, stopniowe odkrywanie wielkiej pasji. Dziś Natalia Żmijowska, uczennica trzeciej klasy liceum CKZiU w Oławie, 

laureatka wielu konkursów, jest uważana za ogromny, fotograficzny talent.  

Zdjęcie po lewej: Natalia odbiera nagrodę w konkursie „Skopiuj mistrza”.(fot. MM) Zdjęcie po prawej: Natalia przyjmuje 
nagrodę klasy dziennikarskiej—”Złotego Żubra” dla najlepszego fotografa roku. (fot. Kaja Czarnowusy) 
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Praca konkursowa inspirowana twórczością Zbigniewa  
Herberta. I nagroda. 

Praca konkursowa „Skopiuj mistrza”. II nagroda. 
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Z informacji dostępnych na 

portalu klasamundurowa.pl  
wynika, że w Polsce jest 431 
klas mundurowych, w tym 24 
na Dolnym Śląsku (dostęp 17 
kwietnia 2016r.). Są to głów-
nie licea ogólnokształcące lub 
zespoły szkół. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej pozytyw-
nie wypowiada się na temat 
takich działań edukacyjnych. 
—Klasy mundurowe powinny 
być stałym elementem polskie-
go systemu edukacji – powie-
działa Teresa Wargocka Sekre-
tarz Stanu w MEN, podczas 

spotkania z uczniami klas woj-
skowych CXXV Liceum Ogól-
nokształcącego im. Waldemara 
Milewicza w Warszawie.
(MEN) 
 
Atrakcje i możliwości 
Klasy mundurowe dają mło-

dym ludziom wiele możliwości 
a ich oferta jest ciekawa: kon-
kursy, szkolenia, zajęcia na 
strzelnicy, sztuki walki oraz 
wyjazdy do jednostek wojsko-
wych i policyjnych.  

Coraz częściej młodzi ludzie wybierają klasy mundurowe. W naszej okolicy są trzy takie szkoły. Dwie w naszym Cen-
trum: klasa policyjna w LO nr II, klasa mundurowa w Technikum Mechanicznym oraz klasa wojskowa w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie. Młodzi ludzie kierują się różnymi kryteriami przy wyborze szkoły: jedni nie wie-
dzą, jakiego dokonać wyboru i działają pod wpływem kolegów, inni decydują się na takie rozwiązanie z powołania. Nie-
którzy z nich kierują się patriotyzmem, coraz bardziej „modnym” w naszym kraju. Wsparcie ze strony rządu, chęć roz-
wijania w młodych ludziach idei patriotyzmu zachęcają dyrektorów szkół do tworzenia klas mundurowych. 

MODA NA  
MUNDURY? 
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Nasza szkoła daje możliwość 
uczestnictwa  m.in. w turnie-
jach klas mundurowych.  

9 marca grupa uczniów re-
prezentowała  szkołę na ta-
kich zawodach.  Klasy mun-
durowe, oprócz zawodów 

czy olimpiad, oferują możli-
wość rozwoju pasji i umie-
jętności. Jeśli ktoś  wiąże 
przyszłość z wojskiem lub 
policją, klasa ta daje mu ide-

alny start do zdobywania i 
szlifowania swoich umiejęt-
ności, pogłębiania wiedzy  o 
funkcjonowaniu wojska czy 
policji. 

Nie tylko w szkole 

Na terenie kraju działa kilka 
organizacji proobronnych  
min. Związek Strzelecki 

„Strzelec” w Jelczu—
Laskowicach.  Należą do 
niego uczniowie klas mun-
durowych i osoby prywatne.  
W Jelczu do takiego związku 

należy 40 osób, w tym ucz-
niowie naszej szkoły, z klasy 
1AR.. Związek Strzelecki 

„Strzelec” z Jelcza posiada 
bardzo bogatą historię. Zało-
żył go sam Józef Piłsudski. 

Celem Związku Strzeleckie-
go jest wychowanie młodych 
ludzi w duchu patriotyzmu  
i honoru oraz pomoc w roz-

wijaniu pasji. ZS  
w Jelczu teoretycznie działał 
od 100 lat, lecz w czasach 
socjalizmu przestał funkcjo-
nować. W obecnej formie 

liczy 20 lat.  

Dawid Wroniak z 1AR (na 
zdjęciu obok) działa  

w Związku Strzeleckim  
w Jelczu– Laskowicach od 
dwóch lat. O Związku Strze-
leckim wiedziałem już wcze-

śniej—mówi Dawid.— Pod-
patrywałem działania swoich 
kolegów od czasu, gdy byłem 
małym chłopcem.  

Dawid wspomina, że pierw-
sze zbiórki były nudne. 
Musztra i zasady—rutyna.  

Dopiero, gdy został dowódcą 
drużyny organizowane były 
szkolenia z taktyk, polegają-

ce na wyprawie do lasu.  
- Podczas takich wypraw 
jedna drużyna  przygotowuję 

zasadzkę na drugą—mówi 
Dawid. 

Nadzieja to wojsko 

 Do klasy mundurowej przy-

szedł, by rozwijać swoje 
pasje oraz zdobyć wiedzę na 
temat służb mundurowych. 
Dawid jest patriotą. Od cza-
su dołączenia do związku 

czuł potrzebę wspierania 
swojego państwa a właśnie 
klasa mundurowa oraz ZS 
dają mu takie możliwości.—

Myślę, że doświadczenie 
zdobyte  
w szkole, jak i w organizacji 
pomoże mi dostać się do 

wojska — podsumowuje 
Dawid. 

Szymon Kłodziński z klasy 

1D (policyjnej) mówi, że 
wybrał klasę policyjną, po-
nieważ spodobała mu się 
oferta szkoły. Zajęcia z poli-

cjantami, strzelnica czy kur-

sy samoobrony.  - Podczas 
najbliższego Dnia Przedsię-

biorczości będzie okazja, aby 
zapoznać się z pracą poli-
cjanta, ponieważ spędzę kil-
ka godzin w Komendzie— 

dodaje Szymon. 

Mundury 

W CKZiU klasy mundurowe 
funkcjonują od 4 lat. Są już 
pierwsi absolwenci, a szkoła 

zdobywa doświadczenie  
w organizacji takiego kształ-
cenia. Do stałych punktów 
roku szkolnego należy paso-
wanie klas mundurowych 

oraz Potyczki Mundurowe. 
Uczniowie noszą także mun-
dury i muszą przestrzegać 
regulaminu. Okazuje się 

jednak, że nie każdy zdaje 
sobie sprawę z powagi sytua-
cji i obowiązków, nie każdy 
szanuje mundur. 

 

Kacper RowickiZdjęcie na 8 

str. Dawid Wroniak i Rafał 
Jacek z klasy 1A 
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Każdy człowiek ma ja-

kieś pasje i marzenia. 
Oczywiście na początku 
próbowałam kolekcjono-
wać książki, maskotki, ale 
czegoś mi brakowało. Do-
piero później pojawiła się 
moja kolejna pasja.  
 
Anioły 
Początkowo niewinnie, ktoś 
przyniósł mi aniołka z ja-
kiejś wycieczki, później  
z okazji urodzin. Aniołki 
coraz bardziej mi się podo-
bały i interesowały. Z każ-
dej wycieczki czy wyjazdu 
starałam się przywieźć ze 
sobą jakiegoś aniołka. Jest 
to też taki rodzaj zatrzymy-
wania moich wspomnień.  
A dlaczego akurat figurki 
Aniołów? Anioły są uważa-
ne za istoty usługujące Bo-
gu w niebie i opiekujące się 
nami na ziemi. Wybrałam 
anioły, gdyż uważam, że 
jeden Anioł Stróż to dla 
mnie za mało, dlatego war-
to, by swoją opieką otacza-
ły mnie całe zastępy. 
Uwielbiam zbierać aniołki, 
bo każda z tych figurek ma 
swój niepowtarzalny urok. 
Niezależnie od tego, czy są 
to figurki malutkie, czy 
duże czy też do powiesze-
nia na ścianie, malowane 
czy wyszywane, każdy 
anioł jest inny i jest niepo-
wtarzalny oraz wyjątkowy. 
Obecnie w swoich zbiorach 
posiadam około 250 róż-
nych  figur Aniołów, ale 
mam nadzieję, że jeszcze 
swoją kolekcję powiększę. 
 
Fotografia 
Moja największa pasja to 
fotografia, która jest też 
świetną zabawą i pomysłem 
na życie. Mam niespełna 18 
lat. Moją drugą, a raczej 
równorzędną pasją, jest 
rower. Jeżdżę na rowerze 
typu handbike.  Uwielbiam   
to, daje mi niesamowite 
poczucie wolności. Można 

pojechać gdzie oczy ponio-
są  i jest to dobre uzupeł-
nienie codziennej rehabili-
tacji, dlatego nie mogę do-
czekać się wiosny.  
 
Jakiś czas temu szukałam 
sposobu, aby spędzić fajnie 
wakacje, poznać ciekawych 
i otwartych ludzi, którym 
nie będzie przeszkadzała 
moja niepełnosprawność.  
I znalazłam. Były to warsz-
taty fotograficzne dla osób 
z niepełnosprawnością, 
organizowane przez Funda-
cję Metro we Wrocławiu. 
Pasja do fotografii rozwija-
ła się coraz bardziej z każ-
dym spotkaniem grupy 
Fototeam, prowadzonej 
przez Michała Świderskie-
go – fotografa, który potra-
fił tak nas zainteresować 
tajnikami fotografii, że 
czterogodzinne zajęcia 
upływały błyskawicznie,  
a często się przedłużały.  
Z każdym dobrym ujęciem 
nabierałam przekonania, że 
chcę to robić, że daje mi to 
wielką frajdę, bo w życiu 
trzeba robić to, co się lubi. 
Lubię fotografować przyro-
dę i ludzi, w których staram 
się uchwycić naturalne 
emocje i „tę wyjątkową” 
chwilę, która jest ulotna.  

Pozostaje w kadrze i jest 
bezcenną pamiątką, do któ-
rej zawsze można wrócić. 
Przygodę z fotografią za-
częłam w 2014 roku. Do tej 
pory moje osiągnięcia to:  
I nagroda w konkursie 
„AutoPortret” organizowa-
nym przez Centrum Sztuki 
w Oławie i Studio Reklamy 
Wena w Oławie oraz na-
groda w Szkolnym Konkur-
sie Fotograficznym.  Zreali-
zowałam swój autorski 
projekt pt. „Tęczowe Anio-
ły” zakończony wystawą na 
IX Charytatywnym Pikniku 
Motocyklowym, organizo-
wanym corocznie przez 
Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom „Tęcza” w Oła-
wie. W ten sposób chciałam 
podziękować wszystkim 
pracownikom za wielkie 
zaangażowanie i  poświęce-
nie w pracy z podopieczny-
mi Stowarzyszenia. Projekt 
polegał na obróbce cyfro-
wej fotografii i ubraniu 
pracowników w piękne 
anielskie skrzydła.  
 
Mój pierwszy wernisaż 
fotograficzny 
19 lutego 2016 roku w Cen-
trum Sztuki w Oławie od-
był się wernisaż wystawy 
pt.: "FOTOGRAFIA BEZ 

BARIER" mojego autor-
stwa. Wybrałam 25 foto-
grafii ukazujących różno-
rodność moich prac, w któ-
rych przedstawiam niepo-
wtarzalne kadry takie jak: 
zachody słońca - światłem 
malowane, portrety, przyro-
dę, architekturę oraz przy-
jaźń bez barier.  
Wystawa zorganizowana 
przez Centrum Sztuki  
w Oławie przy pomocy 
władz naszego miasta, 
przerosła moje najśmielsze 
oczekiwania, przybyło wie-
lu wspaniałych gości,  
a atmosfera była cudowna. 
Zatytułowałam wystawę 
tak, by pokazać, iż osoba 
niepełnosprawna może 
spełniać swoje marzenia  
i z pasją robić to, co lubi 
oraz dotrzeć prawie wszę-
dzie i uchwycić takie kadry, 
jakie chcę. Bariery są  
w naszych głowach,  
a z pomocą przyjaciół moż-
na zrobić wszystko.  

Ela Wyskiel 
 
Ela jest uczennicą klasy 
2D. Jest niepełnosprawna  
i uczy się w domu. Czasami 
odwiedza szkołę i kolegów 
z klasy. Zdjęcie pochodzi 
ze strony pełnomocnika ds. 
osób niepełnosprawnych. 

POSZUKIWANIE PASJI 

Wernisaż. Sławomir Piechota, Ela Wyskiel, Anna Borkowska—Szwarc i Bartłomiej Skrzyński. 
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Po długim obcowaniu ze 

studyjnymi nagraniami swo-
ich ulubionych wykonaw-
ców, często możemy zada-
wać sobie pytanie – 
„Ciekawe jakby to brzmiało 
na żywo?” Jestem osobą, 
która dosyć często nad tym 
myśli, więc staram się łapać 
swoich ulubionych artystów 
na żywo, najczęściej jak to 
tylko możliwe. 8 kwietnia 
2016 uczestniczyłem  
w pierwszym koncercie 
trasy Beyond the Monolith, 

odbywającym się we Wro-
cławiu w klubie Firlej. Trasę 
po Polsce zorganizowały 
trzy polskie zespoły, bardzo 
ważne na scenie rodzimej 
alternatywy. Tymi zespoła-
mi są Ampacity z trójmiasta, 
warszawski Merkabah  
i dosyć bliska nam, pocho-
dząca z Oleśnicy, Entropia. 

Stylistycznie możnaby rzec, 
że zespoły nie są zbytnio do 
siebie podobne, ponieważ 
każdy reprezentuje inny nurt 
w muzyce. Ampacity grają 
mocno rozbudowanego 
kompozycyjnie progresyw-
nego rocka, hipnotyzujący 
Merkabah łączy ze sobą 
ciężkie brzmienie i aranżacje 
jazzowe, a Entropia gra 
techniczny black metal. Jak 
takie zestawienie ma ze sobą 
współgrać? Otóż każdy  
z tych trzech zespołów ma 
jedną cechę składową. 
Wszystkie reprezentują swo-
ją muzyką psychodeliczny 
klimat przywołujący na myśl 
takie filmy jak „2001: Ody-
seja Kosmiczna” Stanleya 
Kubricka lub „Solaris” An-
drieja Tarkowskiego, który-
mi to zresztą członkowie 
wspomnianych zespołów 
mocno się inspirują w swojej 
twórczości. 

Ampacity to grupa, która 
lubuje się w improwizacji  
i graniu na żywo. Ich mate-
riał studyjny to mocno im-
prowizowane, ale idealnie 
komponujące się rockowe 

granie, wzbogacone o klawi-
sze, dodające całości więcej 
pełni i koloru. Moim zda-
niem, od strony czysto tech-
nicznej wypadli najlepiej 
spośród wszystkich trzech 
zespołów. 

Merkabah z pewnością był 
najbardziej awangardową 
grupą. Artyści występowali 
zasłonięci cienkim płótnem, 
na których z 16mm taśm 
wyświetlano różnego rodza-
ju psychodeliczne wizualiza-
cje. Chaotyczne jazzowe 
aranżacje, potężne brzmienie 
saksofonu w połączeniu  
z szalenie dynamiczną per-
kusją, gitarami i elektronicz-
nymi elementami, razem 
stworzyły transową mieszan-
kę niepokojącej psychodeli. 

Entropia, grając jako 
ostatnia, miała wiele do 
zaprezentowania, aby po-
chłonąć słuchaczy jeszcze 
bardziej. Ich występ był dla 
mnie najważniejszym wyda-
rzeniem tego wieczoru i to 
na właśnie ten koncert cze-
kałem najbardziej od same-
go początku. Studyjnie chło-
paki porwali mnie całkowi-
cie swoim nowym albumem 
pt. „Ufonaut”, który zagrali 
w całości. Sam występ odbył 
się przy kolorowych świa-
tłach i spowitej we mgle 
scenie, na której można było 
dostrzeć jedynie sylwetki 
pięciu członków zespołu 
noszących jako imiona litery 
składające się w słowo 
„ULTRA”.  

Jak już wcześniej wspo-
mniałem, Entropia jest zde-
cydowanie najcięższym  
z reszty artystów, którzy 
występowali tego wieczoru. 
Ich kompozycje są mocne  
i szybkie, jak na black metal 
przystało, ale w przeciwień-
stwie do tradycyjnych przed-
stawicieli tego gatunku, 
grają technicznie i z psycho-
delicznym zacięciem. Ich 
utwory, choć nieczęsto, jako 
jedyne spośród wszystkich 

zespołów zawierały partie 
wokalu krzyczanego, rozpły-
wające się w burzliwych 
falach dźwięków pozosta-
łych instrumentów. Od po-
czątku do końca ich koncert 
był doświadczeniem wysta-
wiającym na próbę nie tylko 
umysł, ale też ciało, gdyż nie 
sposób było nie machać 
głową wraz z szaleńczo 
szybkim rytmem. 

Reasumując, uważam, że ten 
wrocławski rozdział trasy 
Beyond the Monolith był 
wspaniałym początkiem  
i jeszcze wiele polskich 
miast będzie miało okazję 
uczestniczyć w tym oświe-
cającym, audio-wizualnym 
spektaklu psychodeli. Jed-
nak istnieje jeszcze wielu 
artystów, na których wystę-
pach zamierzam się pojawić, 
więc na pewno nie jest to 
ostatnia z moich podróży. 
 
Źródła: www. 5kilokultu-
ry.pl, Archiwum prywatne 
autora 

Monolit Wiedzy 
Muzyczne podróże Łukasza Kózki 
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"Batman v Superman Down 

of Justice" był filmem z nie-
cierpliwością wyczekiwanym 
przez fanów postaci i komik-
sów wydawanych przez DC 
Comics. Niestety okazał się 
kolejną porażką. Najwyraź-
niej Warner Bros nie potrafi 
uczyć się na własnych błę-
dach ani nawet na sukcesach 
konkurencji.  
O ile Marvel robi to zaskakują-
co dobrze, to DC kompletnie 
sobie nie radzi. Już "Man of 
steel", którego Batman v Su-
perman jest kontynuacją, słabo 
się przyjął. Ten film jest jed-
nak jeszcze gorszy, a pewnie 
miał on być zapowiedzią ko-
lejnych super bohaterów DC.  
Film tak naprawdę składa się  
z czterech obrazów, a przy-
najmniej ja miałem takie wra-
żenie. Najpierw pokazano 
Batmana i była to najlepsza 
część filmu. Gdyby twórcy 
oparli się tylko na tej postaci, 
film byłby zdecydowanie lep-
szy. Ben Affleck fenomenalnie 
zagrał Batmana i co do tego 
nikt nie miał najmniejszych 
wątpliwości. Pokazał on Bat-
mana dokładnie takiego, jakie-
go pokazywano w komiksach. 
Grany przez Cavilla Super-
man to ten sam poziom, co  
w "Człowieku ze Stali". Moim 
zdaniem  Henry Cavill bardzo 
się stara, żeby jak najciekawiej 
zagrać Supermana, ale to jedna 
z najnudniejszych postaci  
w całym komiksowym uniwer-
sum, więc wysiłki pozostają 
niezauważone. Moim zdaniem 
to wina postaci i fani muszą 
się do tego przyzwycza-
ić. Trzecią postacią, która 
miała szanse zaprezentować 
nam się trochę dłużej na ekra-
nie, jest oczywiście Lex Lu-
thor czyli antagonista, w które-
go rolę wcielił się Jessi Eisen-
berg. Kojarzył nam się raczej  
z połączeniem Jokera i Lutho-
ra.  
Być może się czepiam, ale 
gdyby Luthor się w tym filmie 
nie przedstawił, nie miałbym 
pojęcia kim właściwie jest ten 
gość, który, z jakiegoś powo-
du, postanowił być bardzo 
złośliwy. W zasadzie był on 

szalony, co raczej się nie zda-
rza Luthorowi. W komiksach 
był zazwyczaj opanowany,  
choć zdarzały mu się napady 
wściekłości. Ale szaleństwo to 
zupełnie nie ta postać.  
O Wonder Woman, która, 
zgodnie z obietnicami, zade-
biutowała w tym filmie, mogę  
w sumie napisać tylko tyle, 
że… do tej roli wybrano świet-
ną aktorkę. Przynajmniej  
z wyglądu, bo po tych strzęp-
kach dialogów, które pojawia-
ją się na ekranie z jej udzia-
łem, ciężko się zorientować 
kim właściwie jest pani, która 
w pewnym momencie pojawia 
się z tarczą i mieczem u boku 
Supermana i Batmana.  
I nie jest to jedyny problem 
tego filmu. Fabuła czasami 

wydaje się być bez sensu. Nie 
zadbano o to, aby widz miał 
szansę zrozumienia motywacji 
wszystkich bohaterów. Mo-
mentami Nolan próbuje nam 
coś pokazać, żeby trochę bar-
dziej uwiarygodnić wszystkie 
efekty specjalne, dzięki któ-
rym zarówno Batman, jak  
i Superman mogą wysadzić 
kilka samochodów, wybić 
trochę dziur w ścianach, znisz-
czyć jakiś budynek. Do tego 
oczywiście dochodzą eksplo-
zje, więcej eksplozji i jeszcze 
więcej eksplozji. Wiele osób 
zarzuca "Batman v Superman", 
że film jest jednym wielkim 
zwiastunem nadchodzącej 
„Ligi Sprawiedliwości”, czyli 
Avengersów ze stajni DC, no i 
muszę się z tym stwierdzeniem 

zgodzić. Jest taka scena, w 
której Wonder Woman siedzi 
przy komputerze i na ekra-
nie widzimy katalogi z infor-
macjami o 4 przyszłych człon-
kach Ligi Sprawiedliwości. 
Wonder Woman po kolei oglą-
da zwiastuny wideo kolejnych 
bohaterów, którzy w przyszło-
ści pojawią się na ekranie. Na 
to nie zabrakło czasu. 
Nie wytłumaczono jednak,  
o co chodzi z napisem wyko-
nanym przez Jokera na kostiu-
mie Robina. Można zauważyć 
tę scenkę w zwiastunie. Dys-
kusyjne jest także pojawienie 
się Doomsdaya. Pojawia się 
widowiskowy potwór i trzeba 
z nim walczyć, a o to przecież  
chodzi w filmach o superboha-
terach. Mam wrażenie, że 
scenariusz tej produkcji wyglą-
dał tak, jakby ktoś napisał 
kluczowe momenty w tej hi-
storii, czyli: Batman bije się  
z Supermanem, potem pojawia 
się Doomsday, Batman i Su-
perman walczą z Doomsday-
em, a potem pojawia się Won-
der Woman, a potem... I te 
wszystkie momenty trzeba 
było potem połączyć w spójną 
całość. Ale wygląda na to, 
że do pokoju, w którym mon-
towano film, co chwilę wcho-
dziła inna osoba i każda chcia-
ła pokazać coś innego. Wizual-
nie film jest przepiękny. 
Akcji w tym filmie jest tyle, że 
nie starczyło czasu na porząd-
ne rozwinięcie fabuły i uczci-
we przedstawienie motywacji 
bohaterów. I to chyba najbar-
dziej boli, bo oto ktoś postano-
wił zekranizować historię, 
która zaczyna się od walki 
dwóch największych i najbar-
dziej znanych bohaterów DC 
Comics i niestety wyszło to 
słabo. Więc jeżeli jesteście  
w stanie ignorować fabułę,  
i skupić się na efektach spe-
cjalnych oraz akcji, to jest to 
film dla was. Jeżeli jednak 
oczekujecie od filmu wciągają-
cej i ciekawej fabuły, to może 
jednak warto oszczędzić sobie 
rozczarowania.  

Kordian Korczyński 
(fot. polski plakat filmu) 

KULTURA 

Batman V Superman-  Świt Bezsenności  
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,,Kung Fu Panda 3'' to 

film animowany opowia-
dający o przygodach 
dzielnej pandy o imieniu 
Po.  
 
W trzeciej części „Kung Fu 
Pandy” Po spotyka swojego 
zaginionego Ojca, z którym 
wyrusza na wyprawę do 
krainy pand. W tej tajemni-
czej krainie poznają nowe 
postaci. Bohaterami w bajce 
są: Po, Li Shen - biologicz-
ny ojciec Po, oraz Tygrysi-
ca, Małpa, Żmija, Modlisz-
ka, Żuraw  i Mistrz Shifu.  
 
Czarnym charakterem oka-
zuje się Kai, który jest złym 
duchem. Złoczyńca sieje 
postrach w całych Chinach.  
Zabija wszystkich mistrzów 
Kung Fu. Aby go powstrzy-
mać przed pustoszeniem 

Chin, Panda Po musiał nau-
czyć mieszkańców swojej 
wioski różnych sztuk walki, 
aby uczynić ich silną druży-
ną ,,Kung Fu Pand’’. Kai 
ma moc zamieniania swo-
ich wrogów w zielone statu-
etki, które nosi przy sobie. 
Zawsze może ich przywo-
łać, aby walczyli po jego 
stronie i pomagali mu  
w starciach z wrogami. Za-

nim odnajdzie swojego 
wroga Po, zamierza porwać 
wszystkich mistrzów Kung 
Fu znajdujących się w Chi-
nach. Chce też stworzyć 
najsilniejszą armię.  
Każda postać występująca 
w tej bajce jest bardzo inte-
resująca. Bardzo polubiłam 
Tygrysicę. Była ona najlep-
szą uczennicą mistrza Shi-
fu. Nową postacią w ,,Kung 

Fu Panda 3'' jest właśnie Li 
Shen, czyli biologiczny 
ojciec Po. Li Shen sprawia, 
że jego syn ma inne spoj-
rzenia na samego siebie. 
Fabuła jest dość przewidy-
walna. Podobnie było  
w drugiej części ,,Kung Fu 
Pandy''. Po szybko uczy się 
nowych sztuczek walki  
i zawsze każdego pokonuje.  
Animacja, według mnie, 
jest idealna i piękna.  
Jest dużo scen akcji. Efekty 
specjalne i muzyka są ideal-
nie dopasowane do nastroju 
filmu. 
Myślę że, każdy miłośnik 
filmów animowanych powi-
nien obejrzeć najnowszy 
odcinek Kung Fu Pandy  
i zobaczyć jak potoczyły się 
losy Po i innych dzielnych 
wojowników.  
 

Ola Dolecka 
(fot. oficjalny plakat filmu) 

,,Kung Fu Panda powraca’’ 

Członkowie grupy oddawali 
głosy do 15 kwietnia 2016 
roku. Głosowali na 11 blo-
gów w czterech kategoriach: 
sport, kultura, zwierzęta oraz 
moda i styl. Wiktoria starto-
wała w ostatniej kategorii. 
Zdobyła 13 głosów, co za-

pewniło jej zwycięstwo.  
Blogi prowadzą uczniowie 
klasy drugiej, oprócz konkur-
su internetowego polegające-
go na głosowaniu na Facebo-
oku, blogi ocenia jury z klasy 
pierwszej. Uczniowie wybie-
rają Blogera Roku, czyli oso-

bę, która ich zdaniem prowa-
dzi najbardziej wartościowe-
go bloga. Taki blog nie zaw-
sze jest popularny, co nie 
znaczy, że nie zasługuje na 
uznanie. W tym roku jury 
wybrało Kaję Czarnowusy  
i jej blog youandyourhor-

se.tumblr.com poświęcony 
pasji konnej. 
 
Wyniki głosowania w kate-
goriach: 
„Zwierzęta” - Kaja Czarno-

wusy 
„Sport” - Beata Kaproń 
„Kultura” - Emilka Domań-
ska i Ada Michalik (taka 
sama liczba głosów) 
„Moda i styl” - Wiktoria 
Janu. 
 
Jury miało trudne zadanie, 
ponieważ blogi były na prze-
ciętnym poziomie. 
 

MS, MK 

WIKTORIA I KAJA NALEPSZE W BLOGOWANIU 

Wiktoria Janu wygrała konkurs na bloga w głosowaniu 
uczniów klas dziennikarskich na zamkniętej grupie face-
bookowej. Jury z klasy 1D wybrało natomiast Kaję Czar-
nowusy na Blogerkę Roku. 
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KULTURA 

Liceum może być dla na-

stolatków zarówno najlep-
szym okresem w życiu, jak 
i najgorszym. Sara oraz 
troje innych uczniów zosta-
ją oskarżeni o psychiczne 
znęcanie się nad Emmą 
Putnam, która nie wytrzy-
mała presji otoczenia i po-
pełniła samobójstwo.  
 
Dla Sary życie się skończyło
- straciła chłopaka, przyja-
ciółkę, jej całe życie towa-
rzyskie legło w gruzach.  
W sklepach, na ulicach 
wszyscy nazywają ją potwo-
rem, mordercą. Sara niena-
widziła Emmy, gdy ta żyła. 
Po śmierci znienawidziła ją 

dwa razy bardziej. W dziew-
czynie nie ma ani krzty po-
czucia winy, które chcą wy-
wołać w niej inni. Czy uda 
jej się ruszyć z miejsca, cho-
ciaż czuje, że wewnętrznie 
umarła? Czy poczuje się 
winna śmierci Emmy Put-
nam? 
„Tease” jest debiutancką 
książką Amandy Maciel. 
Opowiada prawdziwą histo-
rię, co sprawia, że wszystko 
przeżywa się dwa razy moc-
niej. Podczas, gdy większość 
książek o tematyce znęcania 
się psychicznego wśród mło-
dzieży jest przedstawiona  
z perspektywy ofiary, Aman-
da Maciel ukazuje jak w 

takich sytuacjach 
czują się oprawcy. 
To temat,  
o którym się mówi, 
który wiele osób 
interesuje. Jest to  
bardzo poruszająca 
książka, napisana 
prostym językiem, 
co sprawia, że jest 
jeszcze bardziej 
realistyczna. W tej 
książce wszystko 
zaskakuje i czyta 
się ją z niedowie-
rzaniem. Książka 
jest godna polece-
nia, skłania do re-
fleksji. 
   Katarzyna Żydło 

„Ja jej nie zabiłam…” 

WattPad to darmowa apli-

kacja mobilna, którą może 
pobrać każda osoba posia-
dająca system operacyjny 
Android oraz iOS. Obecnie 
to najpopularniejsza apli-
kacja służąca do udostęp-
niania swoich autorskich 
tekstów oraz czytania ama-
torskich książek.   
 
Wattpad został określony 
przez twórców jako 
"YouTube dla e-booków". 
Posiada około 2 miliony pi-
sarzy, których teksty czytają 
aż 23 miliony czytelni-
ków! Mają oni do dyspozy-
cji 40 milionów opowiadań. 
 
Ogromną zaletą jest wybór 
kategorii: literatura dostępna  
jest w wielu językach. Każdy 
znajdzie tu coś dla sie-
bie.  WattPad daje czytelni-

kowi nieograniczone możli-
wości wyboru. Praktycznie 
każdy użytkownik znajdzie 
tu książki, których raczej nie 
znalazłby w bibliotece czy 
księgarni. 
Aplikacja ma również  wady. 
Jedną z większych jest to, że 
mały ekran jest niewygodny 
i niszczy wzrok, więc czyta-
nie książki okazuje się nie 
lada wyzwaniem.   
 
Wiele osób uważa, że aplika-
cja daje możliwości rozwoju 
początkującym pisarzom. 
Jedynym z najlepszych przy-
kładów jest Abigail Gibbs, 
19 letnia pisarka, posiadająca 
na swoim koncie miliony za 
wydane powieści. Napisała 
między innymi: „Mroczną 
bohaterkę. Kolację z wampi-
rem”. W wieku 15 lat zaczę-
ła publikować swoją książkę 

w aplikacji WattPad. 
  
Polecam tę aplikację, każdej 
osobie, która chce spróbo-
wać czegoś nowego. Może 

tam znajdzie książkę, któ-
ra ją  zainteresuje. 
 

 
Magda Krawczyk 

Darmowe czytanie na małym ekranie 
 
Poznaj WattPad 

techcrunch.com  
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Witam w kolejnym odcin-

ku „gazetkowej” szkoły 
jazdy na deskorolce! Sta-
ram się  opisać  najprostsze 
elementy związane z tym 
sportem.  Mam nadzieję, że 
podobają wam się te 
„tutoriale”  
 i z nich korzystacie. Tym 
razem omówimy kickflip. 
Nazwa znana chyba każde-
mu z gier o „Tony Hawku”. 
Czy dacie radę zrobić to 
sami? 
 
Ostatnio starałem się wyja-
śnić najprostszą technikę 
skoku. Jeśli skok jest już 
opanowany, teraz go można 
nieco zmodyfikować… 
Kolejnym bardzo efektow-
nym trickiem jest kickflip. 
Wydaje się to bardzo skom-
plikowane, lecz tak nie jest.  
 
Jak sama nazwa wskazuje, 
jest to „kick-kopnięcie”  
i „flip-obrót”. Nogi usta-

wiamy podobnie jak do 
ollie. Jedna noga stoi  na 
tail’u, druga przed przedni-
mi śrubkami. Ważne jednak 
jest to, że przednią stopę 
ustawiamy pod kątem 45 
stopni, tylną tak jak chce-
my. Jedni robią kąt, inni 
trzymają prosto, ja preferu-
ję ustawienie stopy lekko 
pod kątem.  
Kiedy nogi są już ustawio-
ne, próbujemy wykonać 
kombinacje. Kickflip od 
ollie różni się tym, że ko-
piemy do przodu, lekko 
skręcając nogą  
w bok.  
Standardowo, najpierw 
próbujemy to zrobić  
w miejscu, potem z jazdy. 
Najważniejsze jest to, aby 
pamiętać jak trzymamy 
stopy i jak kopiemy, żeby 
deskorolka nie uciekała  
w bok. Powodzenia! 
 

Cyprian Modliborski 

KICKFLIP 
Jazda na deskorolce 

Pół żartem, pół serio 
 
 

Skoro już piszemy na tej 

stronie o skokach, to prezen-
tujemy Wam jeszcze jeden 
rodzaj skoku! 
Nie będziemy zamieszczać 
instrukcji wykonania tego 
„tricku”, ponieważ jest on 
zabroniony. 
 
Takie obrazki widzimy czę-
sto podczas przerw. Mimo 
zakazu opuszczania terenu 
szkoły, nadal są tacy, którzy 
próbują wyjść… 
 

Kordian Korczyńskai 
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