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2 START

1 1 listopada Polska obchodzi Święto Odzyskania Niepodległości, dlatego też

w naszym nowym numerze gazetki nie zabraknie tematyki patriotyzmu. Czym

w zasadzie jest patriotyzm dla nas, młodych ludzi? Obawiam się, że nie dla

wszystkich jest to rzecz istotna. Gdybyśmy żyli wtedy, w czasie niewoli, czy

zdobylibyśmy się na odwagę i ruszyli do walki? Na to pytanie większość mo-

ich znajomych odpowiedziałaby: „Teraz jest inaczej '. Owszem, jest inaczej , ale

przywiązanie do ojczystego kraju, szacunek i gotowość do poświęceń powin-

ny pozostać takie same. Tymczasem my nie chcemy nawet uczestniczyć w ja-

kichkolwiek uroczystościach państwowych. Jedyne, co nas interesuje, to żeby

było wolne od szkoły. A duma ze swojego kraju? Zaginęła w akcji już dawno

temu – internet jest pełen negatywnych opinii, choć często niesłusznych, bo

wypowiadają się osoby, które nie mają na dany temat pojęcia. Nie pozwólmy,

by takie właśnie pokolenie kształtowało przyszłość.

tekst: weronika grochowska

Patriotyzm



Biały orzeł
– znak polskości
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tekst: WERONIKA IWAŃSKA

Biały, niczym pierwszy śnieg, który delikatnie

opada na zmarzniętąziemię. Jego pióra sączy-

ste, bez żadnej ciemnej skazy. Skrzydła ma

szerokie i silne, by bez problemu podnieść się

z błotnistego gruntu. Mocne szpony i dziób

barwy złocistej , umożliwiały przetrwanie w

świecie pełnym wrogów i fałszywych przyja-

ciół. Na szczycie głowy szlachetna korona,

symbol wolnej władzy, którą często musiał

wydzierać z obcych szponów. Obok niewinnej

bieli od wieków towarzyszyła mu krwista czer-

wień wielokrotnie plamiąca jego jasne pierze.

Nieraz także nieprzyjaciele próbowali nasycić

swój głód jego własnościami. Cieniste skrzy-

dła trzech czarnych orłów przyćmiły niegdyś

blask białych piór na ponad wiek. Niedługo

po odzyskaniu wolności ponownie pojawił się

agresywny ptak o czarnym niczym smoła

upierzeniu, wraz z orłem ociekającym krwią

ofiar „wielkiej rewolucji", z żądaniem skrytej

białym pierzem ziemi. Koronę złote szpony

wydarły dopiero niedawno, jednak nie pusz-

czają jej ani na chwilę. Do dzisiaj piękny i bia-

ły niczym marmur orzeł szybuje nad

nadwiślańską ziemią. I niechaj szybuje nad nią

już bez niepokojów...

-Kto Ty jesteś?

-Polak mały.

-Jaki znak Twój?

-Orzeł Biały



4 nasza twórczość

Modliłam się w duchu, żeby mnie nie zoba-

czył. Szybko usiadłam w ławce i przestałam

kłócić się z Klarą. Nachyliłam głowę i stara-

łam się zasłonić włosami jak największą część

twarzy.

- A tobie co? – zapytała zdziwiona Klara.

- Nic. Zamknij się i siadaj - dziewczyna była w

takim szoku, że aż zrobiła to, co kazałam.

Do końca dnia wszystkie przerwy spędziłam

w łazience, a na lekcjach udawałam, że mnie

nie ma. Może niekoniecznie mądry sposób, ale

przynosił efekty. Wszystko szło dobrze aż do

końca lekcji. Po ostatnim dzwonku wylecia-

łam jak z procy w stronę szatni. I to był błąd.

Na taki sam pomysł wpadł Piotrek. Zderzyli-

śmy się w drzwiach. Z racj i różnicy wagowej

ja wylądowałam na ziemi, a on stał przed wyj-

ściem i przez chwilę nie wiedział, o co chodzi.

Powoli odwrócił się w moją stronę. Zobaczy-

łam w jego oczach, że mnie rozpoznał, ale

oprócz tego było w nich coś jeszcze, coś bar-

dzo zaskakującego – strach. On się mnie bał.

- Co ty tu robisz? – zapytał, pomagając mi się

podnieść. Gdy tylko stanęłam na nogach,

wszyscy bez zastanowienia przepchali się

obok nas.

- Pomyślmy… Uczę się – musiałam mu poka-

zać, że nie jest już w stanie mnie zastraszyć.

Nie czekając na jego odpowiedź, prawie wy-

biegłam z klasy.

Czywarto uciekać?
tekst: JULIA jurczak
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Czywarto uciekać?

- Wiem, że pewnie nie uwierzysz, – czego on

ode mnie chce? – ale się zmieniłem. - Już nie

dręczę innych.

- Masz rację, nie wierzę ci.

- Nie musisz. Chciałbym cię tylko prosić, że-

byś nikomu nie mówiła o tym, co było kiedyś

– zignorowałam go i chciałam od niego

odejść, ale on chwycił mnie za ramię. Czemu

musiał złapać akurat za te? Syknęłam z bólu.

– Co się stało?

- Nie twoja sprawa. Odczep się ode mnie! Nie

powiem nikomu, tylko się odczep! – nie mia-

łam już siły, musiałam uciekać.

- Pokarz mi tę rękę!

- Nie rozumiesz, że masz się odczepić!? – wy-

rwałam mu się i pobiegłam do szatni.
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Kimże jesteś śmiertelniku?
Masz się za wielkie bóstwo,
A śmierci w oczy spojrzeć ci tak trudno.

Czymże jesteś śmiertelniku?
Jeśli nie kupą mięsa,
Co rybak na przynętę bierze –
To ja nie wiem.

Czym jest twa miłość śmiertelniku?
Jeśli ty jesteś marnością, to czym
Wobec ciebie może być ziemia –
Matka twoja, co cię
Poi i daje schronienie,
Co spładza pokarm, byś mógł żyć,
I niestrudzenie cię kocha.

Śmiertelniku, jeśli tę miłość docenić potrafisz,
To jesteś największym synem, jakiego ma.
I duma ją rozpiera, że to ona ciebie nosi.

Matka
tekst: emilia lisiecka



Duma
narodowa
– jesień polskich sportowców
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tekst: ZOFIA ROSIŃSKA

Wraz z nastaniem jesieni jak co roku powróci-

ły do nas sportowe emocje. Jak wszyscy za-

pewne wiecie, Polacy odnieśli ostatnio wiele

sukcesów na arenie międzynarodowej . Naj-

większe poruszenie wzbudził oczywiście

awans reprezentacj i Polski w piłce nożnej do

Finałów Mistrzostw Europy we Francji, po

świetnym meczu z Irlandią. Piłkarze również

postawili kropkę nad i podczas ostatniej wy-

granej z Islandią 4:2 na Stadionie Narodo-

wym. Okazję do dumy sprawiła nam również

Agnieszka Radwańska, najlepsza polska teni-

sistka, po zwycięstwie w prestiżowym turnie-

ju WTA Masters w Singapurze. Polka

pokazała swoje wielkie możliwości, pokonu-

jąc takie ikony światowego tenisa jak Simona

Halep czy Petra Kvitova. Możliwe, iż nie

wszyscy o tym wiedzą, ale sukces odniósł

również ostatnio żużlowiec Maciej Janowski.

Janowski zajął zaszczytną trzecią lokatę w

Grand Prix Polski, które miałam okazję obej-

rzeć na żywo z trybun toruńskiej Motoareny.

Tym samym zapewnił on sobie prawo do wy-

stępu wprzyszłorocznej edycji tej imprezy. Jak

widać, polski sport ciągle się rozwija. Moim

zdaniem z pewnością możemy wysnuć wnio-

sek, iż nasi rodzimi sportowcy tej jesieni przy-

noszą nam wiele powodów do dumy. Wierzę,

że na tym się nie skończy, oczywiście należy

dalej wspierać naszych reprezentantów na

drodze do dalszych zwycięstw.



Lekcja języka polskiego w przeciętnej klasie

gimnazjum. Już temat uczniowie potraktowa-

li podejrzliwie. ,,Chyba będzie wiersz” - zaświ-

tało w znękanych umysłach młodzieży.

Niewiele się pomylili, na stronie wskazanej

przez polonistkę znajdowała się oda. Część

klasy już śpi, reszta dzielnie walczy z głowami

opartymi na rękach. Większość niestety pole-

gła przed końcem utworu, tylko najsilniejsi

przetrwali do końca. Pada pierwsze pytanie.

Odpowiedź jest banalna, ale uczniowie mają

problem. Kto ma ją znać, skoro dobre trzy

czwarte klasy nie widziała tekstu na oczy, a po-

zostali nie mają zielonego pojęcia, co autor

miał na myśli, pisząc takie ,,bzdury”. Zostaje

tylko nadzieja, że jest w klasie osoba, która ma

jakiekolwiek pojęcie o poezji. Niestety, często

ta nadzieja jest płonna.

Może się wydawać, że to tylko jakaś zmyślona

historyjka, ale nie, to szara szkolna rzeczywi-

stość. Nie wiedzieć czemu większość mło-

dych ludzi z góry zakłada, że nic nie zrozumie

z omawianego na lekcji tekstu, zwłaszcza kie-

dy w grę wchodzi poezja i postanawia wyko-

rzystać taką lekcję na ,,pożyteczne” rzeczy np.

spanie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że

nie ma sposobu, by im pokazać, że się mylą.

Oni ,,wiedzą swoje i już”.

A przecież w każdym z takich utworów moż-

na znaleźć nawiązanie do sytuacj i zdarzających

się w życiu każdego z nas. Gdybyśmy tylko po-

myśleli, a nie z miejsca zakładali, że to nie ma

sensu, moglibyśmy nie dość, że zrozumieć po-

ezję, to jeszcze ją polubić. Uczniowie często

za to wolą udawać głupich, bo tak łatwiej . Le-

piej poczekać, aż ktoś inny użyje mózgu, niż

samemu to zrobić. Problem nie leży w skom-

plikowanym przekazie wiersza czy innego

tekstu, ale w nas samych. Jesteśmy po prostu

leniwi. Trwając w przeświadczeniu, że wszyst-

ko zostanie nam podane na tacy, nie zauważa-

my piękna i ważnych życiowych rad, które

zawarte są w utworach poetyckich.

Szczerze wierzę, że w końcu przestaniemy być

ślepi. Otworzymy oczy i co najważniejsze

umysły i zrozumiemy, że to, co wydawało się

nam straszne, tak naprawdę jest piękne i peł-

ne przestróg. Wiem, że nie tyczy się to wszyst-

kich, ale jednak większość uczniów zalicza się

do tej grupy.

Sennamagia
poezji

8 OKIEM UCZNIA

tekst: JULIA JURCZAK



W piątek wieczorem, 13 listopada doszło do

serii zamachów terrorystycznych ze strony

Państwa Islamskiego w Paryżu. Ze wstępnych

danych wynika, że w sześciu różnych atakach

ok. 129 osób zginęło, 352 są ranne, w tym 99

w stanie krytycznym. Cała Francja i świat są

pogrążeni w żałobie, tragedia ta wstrząsnęła

wszystkimi. Coraz częstsze ataki ze strony

ISIS oznaczają dla Europy jedno- jeżeli nikt

ich nie powstrzyma, możemy spodziewać się

III wojny światowej , która zgładzi świat. Ta-

kie przekonanie posiada już prezydent Fran-

cj i, który uważa zamachy za wypowiedzenie

wojny Europie i prosi władze sąsiednich

państw o sojusz w tej niezwykle ważnej spra-

wie. Sądzę, że w takiej sytuacj i przywódcy

państw powinni poważnie pomyśleć o do-

kładnym zabezpieczeniu naszego kontynentu

przed falą imigrantów, którzy wprowadzają

chaos w Europie. Pobłażliwe traktowanie i

przyjmowanie uchodźców tylko wzmacnia

pozycję Islamistów, którzy bezkarnie mordu-

ją ludzi w imię Allaha. Niektórzy z zamachow-

ców zostali zidentyfikowani i jak się okazuje,

wielu z nich jest właśnie imigrantami, którzy

zostali przyjęci za zgodą władz. Oznacza to,

że Europa sama zsyła sobie ogromne proble-

my, które mogą być tragiczne w skutkach. Ja

myślę jednak, że to dopiero początek działa-

nia ISIS w Europie. Liczne ataki i zamachy w

miejscach, gdzie przebywa najwięcej ludzi, są

początkiem ich planu doprowadzenia do dżi-

hadu (święta wojna) . Wielu muzułmanów

uważa, że ludzie, którzy dokonali zamachów,

nie są prawdziwymi wyznawcami islamu, jed-

nak jak wytłumaczą fakt, że samobójstwa w

ich religii są wyrazem ich głębokiej wiary?

Muzułmanie mieszkający na co dzień we

Francji potępiają działania swoich braci, mó-

wią o niewłaściwym rozumieniu założeń isla-

mu. Jak dowiadujemy się z mediów, ISIS już

zapowiedziało kolejne zamachy na Rzym i

Londyn. Ilu niewinnych ludzi jeszcze zabiją?

Tego nikt nie wie, ale mieszkańcy Paryża od

13 listopada żyją w strachu i niepewności o

swoją przyszłość. Jest to jednak bardzo po-

ważny i trudny do rozwiązania problem, bo

ludzie którzy nie mają sumienia, ani „rozu-

mu”, są jak dzikie zwierzęta-nieprzewidywal-

ne. Myślę, że nie należy pozwolić, aby

terroryści siali strach.

OKIEM UCZNIA 9

tekst: PATRYCJA TUROS

Tragiczny wieczór



Skądwzięło się Pani zamiłowanie do języ-

ka angielskiego?

Językiem angielskim zaczęłam się już intere-

sować w szkole podstawowej . Pamiętam, że

tłumaczyłam ulubione piosenki. Potem ma-

rzyłam o zawodzie stewardessy, dlatego po-

stanowiłam uczyć się angielskiego.

Czy ma Pani swojego ulubionego angiel-

skiego pisarza, muzyka? A jeśli tak, to kto

to jest?

Lubię powieści Jane Austen, ale też Aghaty

Christie, czy Karola Dickensa. Polecam rów-

nież Normana Daviesa. Dzięki jego książkom

historia Polski stała się bardziej dostępna czy-

telnikom na zachodzie.

Jakie książki Pani czyta? Są one w języku

polskim, czy może angielskim?

Lubię czytać. Kiedy tylko mam czas, czytam

kryminały, książki podróżnicze, powieści

obyczajowe. Niestety, muszę przyznać, że

częściej jednak czytam w wersj i polskiej .

Jeśli miałaby Pani zamieszkać na stałe w

Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczo-

nych, to w jakim mieście? Dlaczego?

Jeżeli miałabym wybierać, to mój wybór padł-

by na Nowy York. Miasto wielokulturowe.

Podobno mieszka tam 8,5 mln osób, które

posługują się 800 językami! Mówią o nim, że

jest stolicą wszechświata - centrum kultural-

nym i modowym. Dlatego bardzo chciałabym

kiedyś tam pojechać.

10 gwiazda miesiąca

WYWIAD Z. . .
PANIĄ EDYTĄ ZIENTARĄ!

TEKST: MARTA CHMIEL, BARBARA RYTEL
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Jak zachęciłaby Pani uczniów do nauki języka angielskiego?

No cóż, myślę ze w obecnych czasach młodzież jest na tyle rozwinięta i świadoma, że nie trze-

ba specjalnie jej zachęcać czy uświadamiać tego, że angielski jest potrzebny. Wystarczy, że włą-

czymy Internet, wyjdziemy na ulicę, angielski jest wszędzie. Przydaje się także na różnych

wycieczkach zagranicznych, itd. Dla ułatwienia sobie życia warto uczyć się języka angielskiego.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu. :)

Ja też dziękuję :)



12 FILM

Takie właśnie odczucia towarzyszą mi po

obejrzeniu najnowszego „Bonda”. Sam Men-

des jest również reżyserem wcześniejszego fil-

mu o agencie 007- „Skyfall”. W zestawieniu z

wcześniejszą produkcją „Spectre” wypadł le-

piej , lecz nie na tyle, żeby przebić inne filmy z

serii. W głównych rolach zobaczymy oczywi-

ście Daniela Craiga, ale też m.in. Christopha

Waltza (znanego z „Bękartów Wojny”) , Ral-

pha Fiennesa (tak to ten bez nosa w „Harrym

Potterze”) , Andrew Scotta (każdy kto widział

serial „Sherlock”, kojarzy go wyłącznie z rolą

Moriarty’ego) . Poza tym znalazł się również

zawodnik WWE o masywnej budowie ciała-

Dave Bautista.

Przejdźmy do fabuły. Prawdziwa akcja zaczy-

na się w pierwszej scenie, chyba że walka w he-

likopterze latającym nad paradą w Meksyku,

nie jest niczym spektakularnym. Zanim jednak

nabierze tempa, słyszymy znajomo brzmiące

zdanie, „Buenos Dias Senior Sciarra”. W ja-

kim polskim filmie pada podobna wypo-

wiedź? Z osób, które się do mnie zgłoszą (z

właściwą odpowiedzią) zostanie wylosowana

jedna, która dostanie nagrodę. Wracając do

fabuły, Bond trafia na trop prowadzący do ta-

jemniczej organizacj i „Spectre”. Po resztę hi-

storii zapraszam do kin.

Mimo łatwo przewidywalnej historii, twór-

com należy oddać honor za efekty specjalne i

soundtrack. Miłą rzeczą dla oka są też nowe

gadżety Bonda, szybkie samochody i jeszcze

szybsze naboje. Zauważalna jest charyzma Ja-

mesa, ale jego słabość do płci przeciwnej

również. Film nie jest trudny w przekazie, aby

go obejrzeć nie trzeba znać całej serii na pa-

mięć. Jednak, „Spectre” może „spolerować”

nam co wydarzyło się w poprzednich czę-

ściach, np.: zgony poszczególnych osób. W

skali 1 -10 film zasłużył na słabą 7.

Spectre
Reżyseria: Sam Mendes Gatunek: Sensacyjny Premiera (Polska): 06.1 1 .2015

tekst: PIOTR HERMANOWICZ

Zmieszany, niewstrząśnięty
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W końcówce listopada oraz w grudniu czekają na nas warte obejrzenia filmy jak na przykład:

- Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 (20 listopada)

- Most szpiegów (27 listopada)

- Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy (18 grudnia)

- Stare grzechy mają długie cienie (25 grudnia)

Co słychać w kinie?



tekst: KACPER DĄBROWSKI

14 KSIĄŻKA

Głównym bohaterem książki Michaela Gran-

ta jest 14-letni chłopak – Sam Temple. Podob-

nie jak duża część mieszkańców Perdido

Beach i szkoły z nim sąsiadującej posiada nie-

zwykłą moc. Razem z przyjaciółmi próbuje

rozwiązać zagadkę tajemniczego okręgu, któ-

ry nazywają ETAP’em. Odkrywają, że jego

centrum stanowi elektrownia, w której doszło

do wycieku promieniotwórczych substancji,

zatrzymanego przez nic nieświadomego pię-

ciolatka. Jednocześnie Sam przygotowuje się

do walki ze swoim bratem bliźniakiem, który

chce przejąć władzę nad miastem. Chłopak

musi się spieszyć, gdyż w dniu swoich piętna-

stych urodzin…zniknie.

Powieść Granta bardzo mi się podobała. Z

każdąstronąwzrastało napięcie i po prostu nie

było można się od niej oderwać, a to niema-

łych rozmiarów cegiełka. Według mnie to fa-

scynujące patrzeć na świat, w którym nie ma

dorosłych, a dzieci muszą nauczyć się funk-

cjonować same. Spodobała mi się też postać

Astrid – najlepszej przyjaciółki Sama i jej po-

dobieństwo do Hermiony Granger z słynnej

serii „Harry Potter”.

Podsumowując, książka „Gone: Zniknęli. Fa-

za pierwsza – Niepokój” była ciekawą i fascy-

nującą lekturą. Polecam każdemu jej

przeczytanie.

Nastolatki. Uczniowie. Niemowlęta. Nie ma nikogo oprócz nich. Telefony i
Internet przestają działać. Nie ma telewizji. Nikt nie wie, co się stało, a pomoc
nie nadchodzi. Najgorsze jest jednak to, że całe miasto i obszar wokół niego
otacza przezroczysta kopuła, przez którą nie da się przejść.

Gone: Zniknęli.
Faza pierwsza – Niepokój
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4 lata, 4 filmy, 2 reżyserów, ponad 2 mld $ w

boxoffice, miliony fanów - tak w skrócie moż-

na opisać serię Igrzysk Śmierci. Ale w tej serii

chodzi o coś więcej niż dobrze wyglądające

liczby. Poprzednie części Igrzysk Śmierci na-

leżą z pewnością do jednych z najlepszych,

najbardziej inteligentnych filmów skierowa-

nych głównie( ale nie tylko) do młodzieży. Nie

inaczej jest z najnowszą częściąhistorii o Kat-

niss Everdeen. Fabuła Kosogłosa cz. 2 nie

opiera się bowiem na pokazaniu spektakular-

nych scen bitewnych, lecz na konfliktach mię-

dzy ludzkich i walce o zachowanie siebie w

zakłamanym świecie. Nie znajdziecie tu wiel-

kich wybuchów i pościgów, ale jakże nietypo-

we dla amerykańskich blockbusterów gorycz

i smutek. Bardzo się cieszę, że poważnego wy-

dźwięku filmu nie zniszczył motyw trójkąta

miłosnego, któremu na szczęście reżyser nie

poświęcił zbyt wiele ekranowego czasu. Ta

część jest wg mnie najbardziej emocjonującą i

emocjonalną odsłoną Igrzysk. Podczas sean-

su nieraz autentyczne wzruszenie zaciskało mi

gardło ( a nie należę do osób, które często pła-

czą na filmach) . Dużym plusem filmu jest (

znowu) wspaniała Jennifer Lawrence. Dzięki

jej rewelacyjnej grze aktorskiej możemywczuć

się w sytuację Katniss i zrozumieć jej dylema-

ty. Świetnie wypada też Josh Hutcherson, któ-

ry wreszcie miał okazję pokazać, jak dobrym

jest aktorem. Warto również wspomnieć wy-

razistą Jene Melone i ś. p. Philipa Seymoura

Hoffmana. Oczywiście, każdy świetny boha-

ter potrzebuje świetnego wroga. Nie inaczej

jest w Kosogłosie cz 2 - Donald Sutherland

wydaje się być urodzony do roli podstępnego,

lecz niezwykle charyzmatycznego prezydenta

Snowa.

Łza kręci się w oku na myśl, że to już ostatnia

część historii dziewczyny, która igra z ogniem.

Niestety, ale wszystko się kiedyś kończy. Żal

ściska mi serce, kiedy myślę, że za 12 miesię-

cy nie usiądę znowu w sali kinowej, by zoba-

czyć kolejną odsłonę przygód Katniss

Everdeen. Oczywiście, są filmy, na które cze-

kam z wielką niecierpliwością, nie ulega jed-

nak wątpliwości fakt, że nie wypełnią one

pustki spowodowanej zakończeniem filmo-

wej serii Igrzysk. Polecam wszystkim wybra-

nie się na seans - nie tylko młodzieży. Teraz

zwracam się bezpośrednio do dorosłej części

czytelników mojej recenzji. Owszem, Igrzy-

ska Śmierci: Kosogłos cz 2 to nadal kino roz-

rywkowe, ale myślę, że warto poświęcić 2,5h,

by przekonać się, że kino rozrywkowe może

być też kinem dobrym.

Wszystko dobiega
końcatekst: MAJA MAZUR
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Czym jest sport, wie każdy. A e-sport? Przed-

rostek e- wyjaśnia wszystko. Jest to profesjo-

nalne granie w gry. Każdy, kto o nim nie

słyszał, pomyśli, że są to jakieś turnieje mło-

dzieżowe, organizowane dla przyjemności.

Jest to zdecydowanie nieprawda – pule nagród

największych turniejów wynoszą po kilka mi-

lionów dolarów. Oczywiście, jest wielu ludzi

uważających, że takich rozgrywek nie można

porównać do sportu prawdziwego. Nie mają

jednak do końca racj i – zawodnicy e-sportowi

poświęcają często więcej czasu na treningi niż

np. piłkarze. E-sport uczy współpracy i zgra-

nia bardziej niż zwykłe sporty drużynowe – w

wielu z nich jest miejsce na błąd, a w chociaż-

by meczu Counter Strike’a (o którym za chwi-

lę) – nie ma. W meczu piłki nożnej można

odrobić straty, kiedy drużynie we wspomnia-

nym CSie skończą się pieniądze na broń, to

wynik jest łatwy do przewidzenia. Przejdźmy

teraz do najpopularniejszych gier. O pierwszej

w tym rankingu wspomniałem przed chwilą.

Jest to historia licząca sobie ok. 17 lat – kiedyś

wszyscy zagrywali się w „jeden szóstkę”, póź-

niej przyszedł czas na Source’a , a dziś każdy

gra w Global Offensive. To właśnie Counter

Strike jest mocnym punktem Polaków. Mamy

kilka drużyn – niezrównani mistrzowie Vir-

tus.pro, trochę gorsze Gamers2 i mniej znany

Team eBettle. Ta pierwsza z nich wygrała w

2014 roku ogólnoświatowe mistrzostwa Intel

Extreme Masters (kolejny powód do dumy, bo

turniej odbywa się w Katowicach) . To właśnie

wtedy media rzuciły się na e-sport. W każdej

stacj i telewizyjnej można było usłyszeć coś na

jego temat, w gazetach pojawiały się artykuły.

W tym roku IEM również się odbył-Virtusi

odpadli w półfinale, pokonał ich obecny

mistrz świata, szwedzka drużyna fnatic. W

mediach również pojawiły się informacje – ty-

le że tym razem był to atak na gry. Gracz, któ-

rego zna prawie każdy, Jarosław pashaBiceps
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Jarząbkowski, powiedział na antenie Polsat

News: Gram w gry od 13 lat i wszystko zale-

ży od osobowości. Nigdy nie czułem chęci za-

strzelenia kogoś. Oczywiście, Counter Strike

nie jest jedyną grą e-sportową. Istnieje jeszcze

popularny głównie w Azji Starcraft. W co gra-

ją Polacy? Z gier popularnych została jeszcze

jedna – League of Legends. Tutaj Polacy od-

noszą mniejsze sukcesy, choć nie można po-

równać ich do CSa. Niestety, podobieństwo

e-sportu do zwykłego sportu nie kończy się na

pozytywach. Po IEMiejeden z graczy amery-

kańskiego Cloud9 przyznał, że cała drużyna

brała Adderall. Jest to lek psychotropowy na

ADHD, który w większych dawkach działa

pobudzająco. Cytując go: Na wszysko znaj-

dzie się pigułka. Wiele organizacj i e-sporto-

wych zapowiedziało już losowe testy

antydopingowe. To wszystko pokazuje, że e-

sport wkrótce stanie się nie mniej popularny

od np. piłki nożnej . Ma on jeszcze jedną zale-

tę – tutaj o wiele łatwiej jest zacząć karierę.

Przykład: człowiek dobrze grający w piłkę

nożną sam niczego nie zdziała – musi sobie

znaleźć drużynę. Człowiek grający w CSa –

wysyła mailem zgłoszenie na Eliminacje Mi-

strzostw Polski w CS:GO. I już. Jeśli ma talent

i dobrze mu pójdzie, to będzie mógł myśleć o

karierze.
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1 listopada 1946

Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie.

2 listopada 1925

Złożono prochy w Grobie Nieznanego
Żołnierza na Placu Saskim w Warszawie.

3 listopada 1992

Bill Clinton został  wybrany na prezydenta
USA.

4 listopada1922

Angielski archeolog, Howard Carter, odkrył
grobowiec egipskiego faraona
Tutenchamona.

5 listopada 1929

urodził się Lenart Johansson, szwedzki
działacz  sportowy,  prezydent europejskiej
federacj i piłkarskiej UEFA.

6 listopada 1953

Powstał polski Teatr Telewizj i.

8 listopada 1632

Sejm elekcyjny wybrał na króla Władysława
IV.

9 listopada 1989

Rozpoczęło się burzenie muru berlińskiego

10 listopada 1444

Miała miejsce bitwa pod Warną.

11 listopada 1918

Polska odzyskała niepodległość.

tekst: NATALIA MOCZULSKA

Kącik historyczny
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12 listopada 1922

Odbyły się pierwsze w historii wybory do
Senatu (w  wyborach do Sejmu głosowano 5
listopada) .

14 listopada 1982

Lech Wałęsa został zwolniony z
internowania.

15 listopada 1533

Francisco Pizarro w imieniu króla Hiszpanii
ostatecznie  pokonał państwo Inków,
zajmując ich stolicę Cusco.

16 listopada 1603

Urodził się Augustyn Kordecki, polski
zakonnik, paulin, przeor klasztoru na Jasnej
Górze (zm. 1673) .

17 listopada 1989

w Czechosłowacji rozpoczęła się aksamitna
rewolucja.

18 listopada 1247

Benedykt Polak powrócił z misj i na wielkiego
chana w Karakorum.

19 listopada 1969

Pelé strzelił swojego tysięcznego gola.

20 listopada 1945

W Norymberdze rozpoczęły się procesy
niemieckich zbrodniarzy wojennych.

22 listopada 1963

W zamachu zginął J. F. Kennedy.

23 listopada 1793

Na zamku w Grodnie zakończył obrady
ostatni sejm I Rzeczypospolitej .

24 listopada 1859

Opublikowano „O powstawaniu gatunków...”
K. Darwina.  

25 listopada  1867

A. Nobel opatentował dynamit.

26 listopada  1968

Na wniosek Polski Konwencja ONZ
wykluczyła przedawnienie zbrodni
wojennych.

27 listopada 1895

Alfred Nobel ustanowił Nagrodę Nobla.

28 listopada 1918

Utworzono polską Marynarkę Wojenną.

29 listopada 1830

W nocy młodzi słuchacze Szkoły
Podchorążych Piechoty w Warszawie pod
wodzą porucznika Piotra Wysockiego wraz z
cywilnymi spiskowcami  rozpoczęli
powstanie listopadowe.

30 listopada 1949

Utworzono Politechnikę Częstochowską.
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1 . Symbolizuje ją trzecia świeca w wieńcu adwentowym.

2. Łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, podczas której są
używane różowe szaty liturgiczne.

3. Łacińskie słowo adventus.

4. Świecący symbol adwentu.

5. Ułatwia dzieciom odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia.

6. Msza święta odprawiana tylko wAdwencie wczesnym rankiem.

7. Kolor szat liturgicznych używany podczas Adwentu poza jego
trzecią niedzielą.

8. Przydomek proroka bezpośrednio poprzedzającego
Chrystusa, syna Zachariasza i Elżbiety.

9. Prorok, z którego księgi odczytywane są pierwsze czytania
mszalne.

UWAGA!

Zmieniamy regulamin konkursu krzyżówkowego! Od teraz losowane będą 3 nagrody spośród

wszystkich osób, które poprawnie rozwiążąkrzyżówkę i przyniosą jądo WeronikiGrochowskiej

z IA SLO. Zgłoszenia krzyżówki można dokonać tylko w dniu sprzedaży gazetki!

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.




