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Wspinaczka jest jak medytacja - tylko ja i skała...

R: Czy lubi Pani zaszczepiać miłość do wspinaczki u młodzieży?
J: Uwielbiam.
R: Wiemy, że organizuje Pani wyjazdy na ściankę wspinaczkową również
dla uczniów naszej szkoły. Od jaki dawna i jak wygląda to obecnie?
J: Uczniów zabieram na ściankę od chwili, gdy uzyskałam kwalifikacje
instruktora wspinaczki. W zeszłym roku miałam bardzo mocną grupę
wspinaczkową- Jakub Maak (bardzo duży talent wspinaczkowy), Tobiasz
Korzonek, Maciek Flaga, Miłosz Kordzi. Zdobyłam z nimi 4 miejsce na
zawodach wspinaczkowych w Krzeszowicach i 1 miejsce w kategorii „Duch
Drużyny”. A konkurencja była duża- ok. 40 drużyn. 
W tym roku szkolnym na ściankę chodzą ze mną Agata i Iwona Baran
(wiem od pani Tokar, że bardzo podniosłą się ich sprawność fizyczna, co ma
wpływ na ich oceny z wf. Mogę też z dumą powiedzieć, że zaraziłam
wspinaniem najmłodsze szkolne pokolenie, czyli uczniów klasy 1 SP, a
nawet „0”. Na zajęcia uczęszczają: Adam Handzlik (ewidentny talent),
Hubert Warchoł, Jaś Sznajder i jego młodsza siostra.
R: Czy chciałaby Pani wspinać się na wysokie góry np. K2 czy Mount
Everest?
J: Na takie nie. To nieco inny rodzaj wspinaczki.
R: Dlaczego zdecydowała się Pani pracować w szkole a nie rozwijać swoja
pasję?
J: Kiedy zaczynałam pracę w szkole, wtedy nie miałam jeszcze tej pasji i
takie było moje wykształcenie.
R: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu zdobytych szczytów w górach,
życiu osobistym i edukacji młodzieży.

Ponieważ w naszej szkole wspinaczka wysokogórska jest bliskim nam
tematem ze względu na patronkę- Wandę Rutkiewicz, szczególnie w
okresie poprzedzającym Święto Szkoły, toteż uznaliśmy, że w
niniejszym numerze "Szczytu Wszystkiego" nie może zabraknąć
rozmowy z osobą nam bliską, naszą nauczycielką - p. Jadwigą Baściuk,
która rozwija w sobie podobną pasję.

R: Od ilu lat uczy Pani w szkole?
J: Od 18 lat, a chyba nawet już od 19-tu.
R: Jakie jest Pani hobby?
J: Wspinaczka, taniec.
R: Wspinaczka czy szkoła?
J: Gdybym miała wybierać, to jednak wspinaczka.
R: Jak rozpoczęła się Pani przygoda ze wspinaczką?
J: Byłam na rehabilitacji i pani, która ze mną ćwiczyła, powiedziała mi, że
najlepsza na rozciąganie jest wspinaczka. I wtedy zorganizowałam dla siebie
i trzech innych osób kurs skałkowy u pana Jakuba Rozbickiego- znanego
wspinacza.
R: Od ilu lat się Pani wspina?
J: Od pięciu lat.
R: Co Pani czuje podczas wspinaczki?
J: Wolność, satysfakcję, radość, skupienie i wyciszenie, to jak medytacja-
jestem tylko ja i skała.
R: Gdzie się Pani wspina?
J: Najbardziej lubię wspinać się w Dolinie Bolechowickiej (tam mam blisko) i
Słonecznych Skałach (urokliwe, przyjemne miejsce, nadaje się na piknik).
Miałam również okazję wspinać się w Grecji na wyspie Kalymnos.
R: Czy miała Pani jakiś wypadek spowodowany tym hobby?
J: Miałam wstrząśnienie mózgu i skręconą kostkę, kontuzję łokcia, i na tym
zaprzestańmy- myślę, że już więcej nie będzie.
R: Czy oprócz Pani w rodzinie ktoś jeszcze się wspina?
J: Zabieram moje dzieci na wspinaczkę. Mają wielki talent, ale nie czują w
tym pasji.
R: Jak odnosi się Pani rodzina do uprawianej przez Panią dyscypliny?
J: Pozytywnie, jest ze mnie dumna.
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Nogami w górach, z głową w chmurach

          "Kochano się w niej, doceniano determinację, elegancję, urodę i
wdzięk. Zarzucano wyrachowanie, dyktatorskie zapędy, a nawet oszustwa.
Historia Wandy Rutkiewicz pokazuje, jak ambicja, presja sponsorów i
mediów, a także kreacja własnego wizerunku zabierają radość życia i mogą
prowadzić do śmierci” - mówi Anna Kamińska, autorka biografii „Wanda”
       Jaka naprawdę była Wanda Rutkiewicz? Czego jeszcze o niej nie
wiemy? Co sądzili o niej inni?
           Dla jednych była wrażliwa, empatyczna, dla innych skryta, na swój
sposób samotna. Na pewno nietuzinkowa. Hanna Wiktorowska, wieloletnia
sekretarz Polskiego Związku Alpinizmu, podkreśla, że miała w sobie
ogromną siłę i równocześnie dużo słabości, a do tego była osobą
nieprzewidywalną, zarówno w górach, jak i na dole. Himalaiści mówili, że jest
dyktatorem, ale w telewizji pojawiała się jako subtelna i elegancka kobieta.
Miała wiele twarzy.
         Co zaprowadziło ją na Dach Świata? To ona ukuła hasło: „Każdy ma
swój Everest”. Była pierwszą Polką i Europejką na tej górze. A potem jako
pierwsza kobieta weszła na K-2. Himalaiści byli pod wrażeniem. Kiedy się z
nimi rozmawia, wielu wylicza słabości Wandy Rutkiewicz, niejednemu
zalazła za skórę, ale przyznają, że była kobietą niezwykłą.   
      Lubiła perfumy, elegancką bieliznę, piękne sukienki. W szafie przy
Sobieskiego zostały w 1992 r. jej białe bluzki z jedwabiu, nepalskie chusty,
czarno-biało-szare żakiety szyte w Katmandu, piękna biżuteria. Zresztą
ubrania były dla niej ważne i na dole, i w górach. Gdy komentowano jej żółty
kombinezon, który miała pod K-2, mówiła, że nie jest jej obojętne, jaki ma
strój, bo jest sobą nawet na ośmiotysięczniku. Miało dla niej znaczenie, jak
będzie wyglądać w telewizji.
       Od dzieciństwa była skupiona na zadaniach, celach i obowiązkach,
którym musiała sprostać. Ale nie miała kiedy nauczyć się budowania relacji.
Była ciągle w drodze. Ciągle coś było przed nią. Kochała wolność, lubiła
samotność i nie umiała żyć bez gór. Nie celebrowała życia tu i teraz. Miała
tego świadomość.
       Wanda Rutkiewicz nie chciała zginąć, ale wiedziała, jakim sportem jest
alpinizm. Miała odwagę, choć wiedziała, jak w górach wysokich giną ludzie;
chwila nieuwagi, lawina, ruchomy kamień, bryła lodu. W górach wysokich
śmierć mogła przyjść nagle, to było oczywiste, naturalne. 
       Nina, siostra Wandy, bała się o nią. I zapytała kiedyś: „Słuchaj, a jak się
coś wydarzy, nie wiadomo co, coś poważnego”. Wanda jej odpowiedziała:
„Jeżeli się to wydarzy, to znaczy, że tak miało być”.

                      Cytaty zebrała i złożyła w jedną całość
                       Małgorzata Kuśtrowska

.

.

"Punktem wyjścia jest miłość, a dopiero
później człowiek zastanawia się, czy to
wszystko ma sens."

                                                    Wanda Rutkiewicz

"Życzę wszystkim, którzy mnie słuchają, żeby
osiągali w życiu swoje Mount Everesty." WR
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A my krokiem tanecznym
zdobywamy świat!

Nasi wspaniali historycy!

      

      Jak co roku, uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnego rodzaju
konkursach, olimpiadach, czasami z lepszym czy gorszym wynikiem. We
wrześniu namawiam uczniów, żeby spróbowali swoich sił w konkursach
historycznych. Na początku zapał jest ogromny, ale do końca zostają tylko
najwytrwalsi…
       W tym roku szkolnym spora grupa uczniów wzięła udział w etapie
szkolnym  XXIII edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka
Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-
1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej"
      Do II etapu – rejonowego mogło zakwalifikować się nie więcej niż pięciu
uczniów z największą liczbą zdobytych punktów spośród tych, którzy
uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia. Z naszej szkoły
kwalifikację uzyskali: Dominika Baster, Aleksandra Bzukała, Mateusz
Kukułka, Wiktor Stachura i Piotr Szcządała. Na etap rejonowy jechaliśmy
optymistycznie nastawieni, ponieważ miałam pewność, że moi podopieczni
są przygotowani na sukces tzn. przejście do etapu wojewódzkiego, ale żeby
tak się stało, musieli uzyskać co najmniej 80 % punktów możliwych do
zdobycia. „Złota Trójka” szła jak błyskawica. Dominika, Mateusz i Wiktor 5
kwietnia usiedli z testem oraz pełną głową, żeby walczyć o status laureata
lub finalisty konkursu. Szczerze mówiąc, to finalisty raczej nie braliśmy pod
uwagę, poszliśmy na całość i cała trójka została Laureatami Konkursu,
uzyskując ponad 80% punktów możliwych do zdobycia. Byłam i jestem
bardzo dumna z naszych uczniów, praca z nimi to prawdziwa
przyjemność!!!
      Jako laureatom III etapu wojewódzkiego Konkursu przysługuje uczniom
prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej
szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto otrzymują dodatkowe punkty w
procesie przyjmowania do szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, a bonusem ode mnie będzie ocena celująca z
historii na koniec roku. Zatem zdobyli swój Everest.
      Może ta informacja zachęci innych uczniów do brania udziału w
konkursach, nie tylko historycznych, ale na koniec muszę przypomnieć
wszystkim starą prawdę ludową:
      „Bez pracy nie ma kołaczy”
                                                     Małgorzata Kuśtrowska

       Jak wiecie, od lat zespoły taneczne z naszej szkoły cieszą się
ogromną popularnością wśród uczniów i co roku zrzeszają coraz większą
ilość dziewcząt i chłopców. Niektórzy uczestnicy zajęć uczęszczają na
treningi już 5 lat!!
      W tym roku szkolnym prym wiedzie grupa młodsza, która odniosła już
wiele sukcesów. Młodzi adepci tańca- czyli grupa „EVEREST JUNIOR”-
nie schodzą z podium zawodów i turniejów tanecznych.
      
        Jakie mamy osiągnięcia? Jeśli śledzicie szkolnego Facebooka, to na
pewno już wiecie, ale przypomnijmy sobie te wspaniałe chwile:
II m. w X Balickim przeglądzie Małych Form Artystycznych
III m. w IV Otwartych Prezentacjach Tanecznych „Zadziw Świat Tańcem”
Wyróżnienie w Wiosennym Przeglądzie Artystycznym Szkół
Podstawowych.
       Dzięki temu, że zajęcia są prowadzone w ramach projektu „Tańcem
przez życie” współfinansowanego przez Gminę Zabierzów, mogliśmy
zakupić piękne stroje taneczne.
       Autorem choreografii i prowadzącą zajęcia jest p. Dominika Tokar
Przed nami kolejne turnieje i pokazy taneczne, toteż trzymajcie mocno
kciuki!!!

                                                Dominika Tokar

.
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Sukces naszych uczniów na
olimpiadzie kreatywności DI

     Uczniowie z Rząski już od wielu lat biorą udział w Destination Imagination
(DI), czyli programie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży stawiającym na
rozwój kreatywności, innowacyjności, adaptowania się do nowych
warunków, doprowadzania zadań do końca, pracy zespołowej, budowania
dobrych relacji, dostrzegania i wykorzystywania szans. Co roku wracali z
olimpiady z mniejszymi lub większymi sukcesami.
     W tym roku szkolnym, nasza drużyna “IMPULS”, w której skład
wchodzą:  Dominika Baster, Natalia Tarnowska, Kacper Kaleta, Michał
Morys, Bartosz Tarnowski i Bartosz Ziębiński, wybrała zadanie
konstrukcyjne polegające na zbudowaniu wolnostojącej konstrukcji, która
wytrzyma obciążenie spadających obciążników, a dodatkowo opowie
historię o pewnym nagłym zdarzeniem. Napływy inspiracji zrodziły
niesamowite pomysły, a ciężka praca umożliwiła przeobrażenie ich w
przedstawienie, które absolutnie urzekło oglądających, a scenariusz przez
ekspertów został okrzyknięty dziełem wartym Oskara. Dekoracje wywarły
niemałe wrażenie, czego skutkiem było zabranie ich na wystawę innowacji,
gdzie prezentowały się najlepsze elementy wizualne. Szczególną atrakcją
okazał się baner ukazujący drużynę jako Power Rangers wraz z trenerem-
p. Przemkiem w roli Zordona.
    Drugą częścią było wykonanie “Wyzwania na już”. W przypadku ich
poziomu wiekowego należało w ciągu 4 minut z przygotowanych materiałów
wybudować jak najwyższą i jak najbardziej kreatywną wieżę, a następnie
zaprezentować historię z uwzględnieniem budowli. Godziny ćwiczeń w
szkole pozwoliły na świetne poradzenie sobie z problemem i oczarowanie
ekspertów, którzy ostatecznie nagrodzili naszych reprezentantów
maksymalną ilością punktów. Nie zabrakło miłego akcentu prosto ze szkoły,
ponieważ w ciężkiej chwili, gdy konieczna była improwizacja, inspiracją stał
się Pan Jawień! Wprowadzenie elementów geografii do przedstawienia
okazało się strzałem w dziesiątkę.

"Patrz tam, gdzie inni patrzą
i zobacz to, czego inni
zobaczyć nie potrafią"

      Poza zadaniami uczniowie spędzali czas, zwiedzając Wrocław, poznając
pracę DJ-a z bliska na warsztatach muzycznych przygotowanych dla
uczestników DI, integrując się z osobami poznanymi w trakcie grudniowego
wyjazdu do Międzygórza na Euroweek.
       Przygotowanie mentalne do olimpiady wspomogła wizyta w
przepięknym mieście, jakim jest Kudowa-Zdrój. Widoki przewyższyły
wszelkie oczekiwania i wprawiły w niedosyt po powrocie - 2 dni to
zdecydowanie za mało na tak urokliwe miejsce. Drużyna odwiedziła również
Pragę. Zwiedzanie czeskiego miasta w towarzystwie przewodnika na pewno
zostało przez nich zapamiętane.
       Ostatniego dnia na zakończeniu, praca całej drużyny została
wyróżniona 2 miejscem, co jest dużym osiągnięciem. Niewiele brakło do
zdobycia pierwszego miejsca, co skutkowałoby wyjazdem do USA na
olimpiadę światową. Koniec końców, cała drużyna wspaniale wspomina ten
wyjazd, współpracę i czas spędzony razem. Oczywiście nic nie odbyłoby
się bez niesamowitego trenera. Wytrzymywał ze swoimi podopiecznymi w
najcięższych momentach, wspierał ich i poświęcił im bardzo dużo czasu
wolnego. Życzymy sukcesów przyszłej drużynie :)
                                                           
                                                               red. Dominika Baster
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OBRAZY INSPIROWANE SŁOWAMI

.

Było tak pięknie, że nie zauważyłem, że nie ma już wiatru,
że jest cicho jak makiem posiał. Patrzyłem na ogarniane
coraz bardziej słońcem góry... Jesteście coraz piękniejsze,
nic się nie zmieniłyście.

Po każdym wyładowaniu ciemność zdawała się jeszcze
groźniejsza. Byliśmy w środku burzy, nie w oku cyklona,
gdzie podobno najciszej, lecz gdzie właśnie skrzą się
najczęściej pioruny.

.

             Emilia Bator kl. 2A gim.

                                                  Jakub Letkiewicz kl. 2A gim

. .

        Amelia Szewczyk kl. 2A gim.  

 
                                       Magdalena Walkowska kl. 2A gim.

. .

. .
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WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Tymczasem halny szalał. Waliły się w reglach drzewa,
huczało, wiało, łomotało, nie było końca.

Dlaczego lubię zimę w górach? 
Bo mi pokazuje życie gór zakute w lód i śniegi, jakby
zamrożone dla przyszłości.

. .

. .

          Natalia Odrzywolska kl. 2A gim.

                                             Zuzanna Borowy kl. 2SP

           Maciej Pacek kl. 2A gim.

                                                Jan Tobiasiewicz kl.2SP

. .

. .
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Czterolistne Koniczynki z IB walczą o czyste powietrze

       Kiedy dowiedzieliśmy się o drugiej edycji gminnego konkursu
ekologicznego „Smog – zmieńmy to” bez wahania podjęliśmy decyzję, że
weźmiemy w nim udział. W naszej klasie zrodził się pomysł stworzenia
grupy ekologicznych Czterolistnych Koniczynek, przynoszących szczęście
przyrodzie  i podejmujących walkę z okropnym smogiem zatruwającym
powietrze. Aby nie tracić już więcej wspaniałych zimowych spacerów, 
postanowiliśmy zdobyć wiedzę o smogu i podzielić się nią z koleżankami i
kolegami z klas 0 – III.  
        Wszystkie nasze działania podsumowaliśmy na zorganizowanego
przez nas happeningu, podczas którego  zaprezentowaliśmy między innymi
wiersz „Smog” autorstwa naszej koleżanki - Emilki Ormian.  Zachęcamy do
lektury. 

                                                  Joanna Szpila- Szczypka

          Emilka Ormian

                                       Smog
                 W naszym mieście mieszka smog,
                 nie wawelski, lecz diabelski.
                 Gęsty, mroczny i widoczny.
                 Nie ma głowy ani nóg, ale robi straszny smród.

                 Straszy dzieci i dorosłych.
                 Dusi, gryzie, szczypie w oczy,
                 w maskach ludzi zmusza chodzić.

                 Walczmy dzielnie z tym potworem
                 on jest przecież naszym tworem.
                 Niech nam zniknie z oczu wreszcie.
                 Postarajmy się koniecznie.

                 Stare piece wymieniajmy,
                 śmieci do nich nie wrzucajmy.
                 Niech samochód czeka w domu
                 niepotrzebny jest nikomu.

                 Rower, tramwaj, bus, hybryda
                 w walce z smogiem nam się przyda.
                 Szybko, tanio i bezpiecznie
                 dojedziemy tam, gdzie chcemy.

                Gdy się wszyscy postaramy,
                gada wreszcie pokonamy.

.

. .

.
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Gminny Konkurs Ortograficzny

.

          Poniżej przytaczamy teksty dyktand, z którymi musieli zmierzyć się
nasi koledzy podczas konkursu. Sprawdźcie i Wy, na jakim poziomie jest
Wasza znajomość ortografii. 

                              'Zmagania z Turkami”
     W XVII wieku powa(rz/ż)nym zagro(rz/ż)eniem dla Polski stało się
państwo (T/t)ureckie. W 1672 roku (T/t)urcy wyko(rz/ż)stali (ch/h)aos
panujący w południowowschodniej (Rz/ż)eczpospolitej i
podpo(rz/ż)ądkowali sobie (P/p)odole oraz część (U/u)krainy. Rok
p(ó/u)źniej przeciwko (T/t)urcji r(u/ó)szyła armia dowodzona przez Jana
Sobieskiego. Pełnił on w(ó/u)wczas u(rz/ż)ąd (h/ch)etmana. Jego oddziały
rozbiły siły (t/T)ureckie pod (Ch/H)ocimiem. Mimo zwycięstwa (P/p)olsce
nie udało się odzyskać utraconych ziem. W uznaniu dla zasług Sobieskiego
szlachta wybrała go na kr(ó/u)la. Nowy władca obj(ą/o)ł tron jako Jan III.
(Wkrótce/w krótce) monarcha musiał ponownie stawić czoło potędze
tureckiej. Sułtan wysłał w(ó/u)wczas na sprzymierzoną z (P/p)olską
(A/a)ustrię olbrzymią armię. Rozpoczęła ona oblę(ż/rz)enie Wiednia.
Sytuacja obrońc(ó/u)w miasta była dramatyczna, dlatego cesa(rz/ż)
zwr(ó/u)cił się do kr(ó/u)la Polski z prośbą o pomoc. Sobieski ruszył na
ratunek. Decydująca bitwa rozegrała się 12 września 1683r. Zakończyła się
zwycięstwem, kt(ó/u)re rozsławiło imię i k(u/ó)nszt wojenny naszego
władcy. Dziś wydarzenie to nosi nazwę Wiktorii lub odsieczy
(w/W)iedeńskiej.

                              „Bitwa Warszawska”
     Bitwa (W/w)arszawska miała p(rz/ż)ełomowe znaczenie nie tylko dla
losu odrodzonej (Rz/rz)eczypospolitej, ale tak(rz/ż)e dla całej (u/ó)wczesnej
(E/e)uropy. Zwycięstwo (P/p)olak(u/ó)w nad (B/b)olszewikami zostało
uznane za jedno z decyd(u/ó)jących w dziejach świata. Za autora tego
s(u/ó)kcesu uznano naczelnego wodza – J(u/ó)zefa Piłsudskiego,
kt(u/ó)rego zasł(u/ó)gi w (D/d)r(u/ó)giej (Rz/rz)eczypospolitej
niejednokrotnie pr(u/ó)bowano pomniejszyć. Dziś (ch/h)istorycy
p(rz/ż)yznają, że wytyczył on strategię i brał za jej realizację
odpowiedzialność, (ch/h)oć wsp(u/ó)łpracował z wieloma doskonałymi
dow(u/ó)dcami. Wśr(u/ó)d nich byli generałowie J(u/ó)zef Haller i
Władysław Sikorski, a za gł(u/ó)wnodowodzącego (u/ó)znaje się generała
Tadeusza Rozwadowskiego, kt(u/ó)ry p(rz/ż)ygotował plan
kontr(u/ó)de(rz/ż)enia. Bitwa (W/w)arszawska była nazywana także  „(C/c)
(u/ó)dem nad (W/w)isłą”. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że określenie
to wymyślono, aby podwa(rz/ż)yć  kompetencję  Piłsudskiego.
S(u/ó)gerowano, że wobec jego nie(u/ó)dolności tylko (B/b)oska ingerencja
mogła uratować  (P/p)olskę. Z tego powodu, że decyd(u/ó)jąca część bitwy
została stoczona 15 sierpnia w (Ś/ś)więto (W/w)niebowzięcia (M/m)atki
(B/b)oskiej, określenie to nabrało z(u/ó)pełnie innego znaczenia. Wa(rz/ż)ne
zwycięstwo nad (B/b)olszewikami zaczęto łączyć ze wstawiennictwem
(M/m)atki (B/b)oskiej.

     W tegorocznym Gminnym Konkursie Ortograficznym w Zabierzowie
przebiegającym pod hasłem: ,,Z dziejów Polski", nasi uczniowie zdobyli aż 3
dyplomy - Gabrysia Molenda z kl. IV - 1 miejsce, Kamil Anuszkiewicz -
również 1 miejsce i Małgosia Kusa - 3 miejsce! Pozostałym uczniom
(Amelce Grabarczyk, Mai Wyleżoł z kl. VI, Marcelinie Malik - kl. IV i Glorii
Józefczyk  z kl. VII) zabrakło naprawdę niewiele punktów do podium. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i cieszymy się z ich sukcesów.
                        Nauczyciel j. polskiego - Teresa Antkowicz    

 Przedstawiamy Wam kilka zadań, z którymi musieli zmierzyć się
uczestnicy konkursu. Jednym z nich była krzyżówka, która składa się z
jedenastu haseł. Ale po co krzyżówka na konkursie ortograficznym?
Odpowiedź jest bardzo prosta. W każdym haśle znajduje się samogłoska u
lub ó. Zachęcamy do rozwiązania poniższej krzyżówki.
 1. Rządził krajem
 2. Miasto związane z Mikołajem Kopernikiem
 3. Wierzchni strój szlachecki
 4. Kraj nad Dunajem, jeden z zaborców
 5. Dawna siedziba władz miasta
 6. Szlachcic nosił je z wysokimi cholewami
 7. Rzeczny statek transportowy
 8. Dawniej Niemcy, jeden z zaborców
 9. Inaczej: autor dzieła
 10. Inaczej: walka
 11. Dawna stolica Polski

.
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Rap- czy naprawdę jest taki prosty?
      Rap, słysząc to słowo, myślimy o przekleństwach, wyzywaniu służb
porządkowych oraz ogólnym braku wykształcenia jego wykonawców. Czy to
prawda? Pisząc ten pseudo artykuł chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości,
ale może zacznijmy od początku, czyli historii.Mimo powszechnego
przekonania, rap nie narodził się w biednych amerykańskich dzielnicach
gettach, jego początki miały miejsce w Afryce. Zaczęło się od wędrowców
plotkarzy, którzy przemieszczając się między wioskami, rozpowiadali
wiadomości dotyczące muzyki.
    Tu pozwolę sobie na zacytowanie pewnego artykułu: „Dzieci zbierały się
wokół i słuchały tego człowieka, a on opowiadał im, co jest w modzie,
dostarczał rozrywki i najnowszych informacji oraz uczył historii". Takie
pojęcia, jak "The Dozens" i "Griots" określają styl mówionego śpiewu, którym
w Nigerii i Gambii posługiwano się w celu wykpiwania władców i młodych par
małżeńskich, lub wykorzystywano w tradycyjnych potyczkach słownych,
polegających na obrażaniu i ośmieszaniu przeciwnika. Zabawy takie przez
wiele dziesięcioleci należały do ulubionych rozrywek czarnej młodzieży.”
      Oczywiście następnie ten sposób „Rozrywki” przeniknął do Stanów
Zjednoczonych, by przeobrazić się w już nam znany gatunek muzyki. Tam
w wyniku panujących warunków kształtował się on w sposób „twardy”, gdyż
społeczność używała go do głoszenia swojego niezadowolenia z warunków,
w jakim przyszło im żyć. Stąd też pochodzi większość ww. stereotypów. 
      Następnym kluczowym elementem było nagranie numeru "The
Message", singla wydanego w 1982 r. przez grupę Grandmaster Flash &
The Furious Five. Był on odważny nie tylko ze względu na tekst, którym
zainteresowały się media, ale także na warstwę muzyczną, w której to po
raz pierwszy użyto dźwięków znanych jako Scratche.
Podczas gdy „The Message” osiągał szczyt swojej popularności, ważną
postacią w środowisku okazał się Bambaataa Kahyan Aasim. W czasach
wojen gangów założył on organizację Zulu Nation (1974). Kierując się ideą:
"Zamiast zabijać się na ulicach, lepiej powalczmy na rymy", skupiał wokół
siebie młodych adeptów sztuki rymowania, graffiti, scratchy oraz Break
dance.
      Te cztery elementy utworzyły sub-kulturę Hip-Hop, który w dzisiejszych
czasach mylnie jest nazywany gatunkiem muzyki.
Warto wspomnieć, że w tym czasie nasz gatunek był bardzo „uniwersalny”,
twórcy zawierali w nim brzmienia z heavy metalu, rocka i innych gatunków. 
       Mimo tak różnorodnych kierunków rozwoju gatunku nadal
najpopularniejszym z nich był „gangsta rap”. Jego popularność
zagwarantowały mu kontrowersyjne dla ludzi spoza środowiska gett często
niecenzuralne teksty. W tym momencie gatunek osiągnął szczyt swojej
popularności i z tego okresu wzięło się większość stereotypów. Mimo dużej
niechęci części społeczeństwa gatunek szybko się rozwijał, w USA (a
potem na całym świecie) szybko stał się jednym z najpopularniejszych
gatunków, a rapowe płyty stały się bestsellerami.
      W Polsce prekursorami rapu były takie grupy jak Molesta, Kaliber 44,
Paktofonika, JWP i inni. W większości przypadków były to brzmienia Old
schoolowe (gansta rap) i true schoolowe (real-talk, Storytelling)

      Tyle z historii, teraz poruszę temat szkół i sub-gatunków rapu.
                  True school:
     Jak sama nazwa wskazuje, jest to „prawdziwa szkoła”, kładzie duży
nacisk na teksty, proste bity bez syntezatorów i elektroniki, (lecz często
samplowane i oparte na elementach jazzu) oraz spokojne Flow (ang. Pływ,
mówimy tutaj o sposobie nawijania, trafianiu w bit/pętle, dynamice, tempie
etc.), Same teksty są tutaj bogate w różnego rodzaju środki językowe:
metafory, anafory, epifory, paralelizm, alegorie, hiperbole, porównania,
homonimy, follow-upy, rymy podwójne, potrójne, poczwórne, wielokrotne i
wiele więcej. Jako przykład można tu przywołać twórczość Bisza,
rapera/poety z Bydgoszczy. Większą popularność zapewniło mu wydanie
płyty pt. „Wilk Chodnikowy” skupionej na osobistych i bogatych w różne
zabiegi literackie tekstach. Sprzedała się ona w Polsce w ilości ponad 15 tys.
sztuk i uzyskała miano złotej płyty. Od tej pory uważany jest za jednego z
najlepszych Polskich tekściarzy (oraz rapera).
„To, co robię wielu nie będzie siedziało
Paradoksalnie sięgnę celu – będzie się działo”-Bisz – D.Y.H.A.
            Old school:
    Jest to oryginalna forma rapu z większym naciskiem na tekst (podobnie
jak w true schoolu) niż flow. Warstwa muzyczna jest w tym wypadku prosta,
głównie bębny i perkusje + sample. Aktualnie wyparta na rzecz łudząco
podobnego true schoolu.
            New school:
      Proste elektroniczne brzmienia, syntezatory, sample, różne efekty
nakładane na głos, różnorodne teksty i popularność na miarę Popu – to
wizytówka new shoolu.Kwestia tego gatunku jest o tyle ciekawa, że
najbardziej nie trzyma się konwencji Rapu, czyli rytmu i poezji. Jeżeli w
kwestii tego pierwszego jest dobrze, to znaczenia słowa liryka nie zna
większość popularnych newschoolowych wykonawców. Większość ich
tekstów opiera się na rzeczach typowo popowych: pieniądzach, świetnym
życiu, imprezach etc. Oficjalnie nazywa się to Hip Popem – zupełne
przeciwieństwo trueschoolu.
                                                Michał Janas IIIB

„Wziąłem wszystko, co było do wzięcia, bez problemów,
wyrywając przy tym swoje życie z gardła przeznaczeniu”- 
 O.S.T.R – Chciałem być..
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     POMAGAMY!                     DOPALACZOM
                           STOP!

.

         Hej, zwracam się do Was z ogromna prośbą. Mój tata w 2016 roku
zachorował na nowotwór krwi. Zdiagnozowano u niego Chłoniaka Hodgkina.
Stan był na tyle poważny, że tata nie mógł chodzić na nogi. Przeszedł dużo
cykli chemioterapii, które tylko chwilowo poprawiły jego stan zdrowia.
Chłoniak okazał się odporny na leczenie chemią, dlatego lekarze postanowili
włączyć lek BRENTUXIMAB. Wyniki wykazały małą poprawę. Lekarz podjął
decyzję o dodaniu leku nierefundowanego o nazwie NIVOLUMAB. Na
początek potrzebne są 4 dawki leku, żeby wzmocnić dotychczasowe
leczenie.
       Koszt tego leku to 52 tysiące złotych. To jego ostatnia szansa cofnięcia
się choroby i poddania się przeszczepowi szpiku kostnego, który da nadzieję
na życie. Mój tata przez wiele lat pracował jako strażak i pomagał ludziom,
dlatego teraz my pomóżmy jemu!
        Wszelką pomoc finansową na leczenie proszę kierować na konto
fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. Prof. Juliana
Aleksandrowicza w Krakowie, w której tata jest podopiecznym.
Można również przekazywać wpłaty z 1%.
Bank Pekao S.A 89 1240 4650 1111 0000 5145 3280
KRS : 0000088056
KAŻDA WPŁATA Z DOPISKIEM „Dla Bogdana Ciastonia”
    Wierzę, że dobro raz dane - wraca. Bardzo dziękujemy za każdą pomoc.

                                                                Daria Ciastoń

                      Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie!

       W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach o
substancjach, które posiadają psychoaktywne właściwości zbliżone do
działania narkotyków, powszechnie nazywanych dopalaczami. Pojawiają
się informacje o młodych ludziach, którzy z ostrymi zatruciami organizmu
trafili do szpitala. Dopalacze są wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia i
życia człowieka. 
       W trosce o naszych uczniów i rodziców apelujemy i ostrzegamy, aby
nie kupować i nie zażywać takich substancji. Zachęcamy do zapoznania
się z informacjami, czym są i jak działają dopalacze, jakie są objawy
świadczące o zażywaniu dopalaczy i gdzie szukać pomocy.  
         Wystarczy w google wpisać hasło STOP DOPALACZOM i możemy
obejrzeć filmy edukacyjne przygotowane przez Główny Inspektorat
Sanitarny czy informacje podane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną. 

                                                              
                                           Red.Patryk Nowak, Mateusz Chojna

„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile 
dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.
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Czego słucha dzisiejsza młodzież?KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH
                          MAJ 

1 maja - Ogólnopolskie Święto Kaszanki, Międzynarodowy Dzień
Chordofonu Szarpanego 
2 maja - Święto Polskiej Flagi 
3 maja - Dzień Słońca, Dzień bez komputera, Dzień Chorych na Astmę i
Alergię 
4 maja - Dzień Strażaka, Hutnika, Stolarza i Kominiarza 
5 maja - Międzynarodowy Dzień Położnika 
7 maja - Dzień Szampana Michaela z Biedronki 
8 maja - Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 
10 maja - Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 
12 maja - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 
13 maja - Światowy Dzień Chorego 
14 maja - Dzień Farmaceuty 
15 maja - Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Dzień
Bez Samochodu
16 maja - Dzień Straży Granicznej 
17 maja - Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji 
18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów 
19 maja - Międzynarodowy Dzień Mycia Brudnych Samochodów 
20 maja - Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, Dzień
Sąsiada 
21 maja - Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu 
22 maja - Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pac-Mana 
23 maja - Dzień Spedytora, Dzień Lśnienia Visty 
24 maja - Europejski Dzień Parków Wodnych, Dzień Cyrylicy
25 maja - Dzień Stemplarza, Piwowara, Mleka, Ręcznika, Dzień
Bezpiecznego Kierowcy 
26 maja - Dzień Matki 
27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
29 maja - Dzień Działacza Kultury 
31 maja - Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociana
Białego, Światowy Dzień Bez Tytoniu 

                                                         Red. Karolina Walkiewicz

.

     Trudno jest mi wybrać mój ulubiony gatunek muzyczny, gdyż słucham
zróżnicowanej muzyki i prawie każda przypada mi do gustu oprócz
klasycznej. Moimi ulubionymi wykonawcami z poszczególnych gatunków
muzycznych są: Rock – Linkin Park za dobrze brzmienie i łączenie różnych
gatunków, Rap - Taco Hemingway za jego literackość i idealnie przemyślane
albumy pokazujące jakąś historię, Pop – Ed Sheeran za według mnie
świetną grę na gitarze jak i wokal. Jest to moja ulubiona trójka wykonawców,
choćjest ich jeszcze wielu.
     Jednak jeśli miałbym wybierać ostatecznie mój ulubiony gatunek
muzyczny, to byłby to Rock, który powstał w połowie XX wieku w USA. 
Główną rolę odgrywają w nim gitary (basowe i elektryczne) oraz perkusja.
Główni przedstawiciele tego gatunku to: RHCP, The Beatles i ACDC. W
muzyce rockowej teksty są pisane najczęściej przez wykonawcę lub przez
zespół, a forma końcowa często nie przypomina wyjściowej, przez co
covery są trudne do wykonania. Muzyka ta towarzyszy mi od dzieciństwa,
kiedy to brat nagrał mi moją pierwszą płytę Linkin Parku, przez co i do
zespołu i do gatunku mam sentyment. Pamiętam, jak brałem tę płytę,
wkładałem ją do wieży i mogłem jej słuchać całymi dniami. Kilka lat później
postanowiłem kupić nową płytę, potem następną i jeszcze kolejną. Wtedy nie
widziałem żadnej innej muzyki, tylko tę. Pod koniec podstawówki zacząłem
bardziej zagłębiać się w inne zespoły Rockowe.
     I tak zacząłem słuchać zespołów: Green Day, Arctic Monkeys czy
RHCP. W tym samym czasie płyty przestawały być popularne a wszystko
przenosiło się do Internetu, dlatego te 3 płyty Linkin Parku są jedynymi jakie
mam. Były to moje najlepsze czasy z muzyką. Po wydaniu najnowszej płyty
nie byłem przeciwko temu, że zmienili styl muzyki, ale pozostałem ich
wiernym fanem. Bardzo chciałem iść na koncert odbywający się w
Krakowie, jednak nikt nie miał czasu oraz chęci na wydanie tylu pieniędzy na
bilet. Stwierdziłem, że może pójdę na następny. Załamałem się, gdy kilka
tygodni później dowiedziałem się, że wokalista popełnił samobójstwo a ja
nawet nie zdążyłem pójść na koncert i chociaż raz zobaczyć zespół na
żywo. 
     Dopiero w tym roku tak naprawdę zacząłem interesować się innymi
gatunkami muzycznymi oraz większą ilością wykonawców. Obecnie
słucham dosłownie wszystkiego, jednak najczęściej wykonawców
wymienionych na początku. Stało się to za sprawą Spotify, które daje łatwy
dostęp do poznawania nowej muzyki, co kilka lat temu było utrudnione.

.
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Wakacje tuż, tuż ...
A co niektórzy na to?

 A ty? Na co narzekałeś przez   
                     cały rok?

TAJEMNICA KOTA

                           Za niedługo wakacje 
       Od pierwszego dnia szkoły odliczaliśmy dni do następnych wakacji, do
kolejnego dwumiesięcznego wypoczynku i do następnego wielkiego
leniuchowania. I się doczekaliśmy! Pomyślcie o tym wspaniałym czasie,
który możecie przeznaczyć na co tylko chcecie. Dużo przygód, dużo
wspomnień i dużo, dużo lodów! Jednakże z drugiej strony, trochę smutno
będzie siedzieć w domu, bez koleżanek i kolegów ze szkoły. Może co
poniektórzy będą nawet tęsknić za sprawdzianami? Raczej tak, ale wracając
do koleżanek i kolegów, możecie się w wakacje codziennie spotykać w
lodziarni, na basenie lub w kinie. To świetny pomysł. Dobrze, że jakiś
geniusz wynalazł komórki, to łatwo się umówić na te lody :) 

P.S.: Nie pisałam o książkach, bo niektórzy nie lubią czytać, ale możecie
coś poczytać.
                                                E.H.

                       Wakacje z punktu widzenia Ananiasza
    Zbliża się ten okropny dzień- zakończenie roku szkolnego. Dwa miesiące
bez sprawdzianów, pytań i zadań domowych. Nudy! Na szczęście, są
podręczniki i lektury na przyszły rok. Można je wszystkie przeczytać w
wakacje. I przerobić wszystkie materiały. Będę miał mnóstwo czasu na
sprzątanie mojego pokoju. Ach, gdyby te wakacje można było odwołać. Ale
na razie, cieszmy się ostatnimi tygodniami intensywnej nauki. W końcu,
koniec roku oznacza ulubione sprawdziany i egzaminy.
                                             
                                              Ananiasz (kolega Mikołajka)
                                                   E.H

     Pewnego razu żyła sobie kocica. Nazywała się Sandi i miała syna
Urwisa. To były moje koty. A, przepraszam, nie przedstawiłam się,
nazywam się Anna Trzaska.

     Urwis poszedł na kotki, bo przecież jest wiosna. Ja i Sandi chciałyśmy
iść za Urwisem, ale zawsze gdzieś znikał. Następnego dnia urządziłam
Sandi imieniny. Przyniosłam stolik na trawnik i poszłam do domu, żeby
zrobić mapę na przyjęcie. Na mapie było napisane, że muszę przynieść
krzesła. Tak zrobiłam. Potem dałam świeczkę na stół. Zawołałam
wszystkich, żeby przyszli i dałam Sandi chrupki. Wkrótce było już po
imieninach
.
     Któregoś dnia Urwis wrócił do domu i miał pełno kleszczy. Pewnie gdzieś
się włóczył. Poszłam za nim razem z Sandi, ale on mnie nie widział. Nie
mogłam za nim nadążyć, ale jakoś mi się udawało. Szliśmy bardzo długo.
Bałam się, że wszyscy się o mnie będą martwić. Niesamowite, ale
doszliśmy w góry. O dziwo, odbywało się tam przyjęcie. Urwis zobaczył nas
i powiedział, że on odkrył te góry, to były Tatry. Razem z nim siedziała tam
owca, owczarek. Ognisko się paliło, był grill.

     Po niesamowitej nocy wróciliśmy do domu bardzo szczęśliwi. To miejsce
-to była tajemnica kota.
                                                         Ania Trzaska kl. 2SP

. .
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-Halo? Jesteś tam?
James otworzył oczy. Dopiero po chwili przypomniał sobie, gdzie jest. Wstał
i przekręcił klucz.
-Co jest?- spytał się Franka stojącego przed nim.
-Dyrektor chciał się z tobą widzieć- powiedział chłopak.
-Za chwilę przyjdę- James się odwrócił, ale Frank złapał go za ramię.
-Teraz. Nie później.
-Ehh... no dobra.
Ruszyli korytarzem. Przeszli przez Wielką Salę i weszli na górę po
spiralnych schodach. Dyrektor Hawk czekał na Jamesa w swoim gabinecie.
-Dzień dobry, Panie Dyrektorze.
-Witaj, James.
-Czy coś cię stało?
-Mam coś dla ciebie- dyrektor położył na biurku małe zielone pudełko.-
Zobacz, co jest w środku.
Po otwarciu pudełka, James ujrzał mieniący się, zielony szmaragd.
-Amulet!-James wpatrywał się w kryształ.
-Tak, jest twój.
Chłopak wyjął talizman z pudełka i założył go na szyję. Poczuł mrowienie,
czuł jak Amulet promieniuje mocą. Po jakimś czasie uczucie zastąpiło lekkie
ukłucie.
-Frank nauczy cię, jak z niego korzystać.
-Dziękuję - James wstał i wyszedł z gabinetu.
-Chodź na zewnątrz, potrzebujesz treningu w używaniu Amuletu- powiedział
Frank.
Zeszli do Wielkiej Sali , przeszli przez most oraz Strażnicę i zaczęli szukać
wolnych miejsc na trening. Nie było to łatwe, gdyż wszędzie znajdowali się
inni Rycerze. Gdy przechodzili obok posągu, który James już widział
wcześniej, usłyszał głos w myślach: „Stój!” James odwrócił się i stanął jak
wryty, ponieważ miecz nie był już wbity w postument jak wcześniej, lecz
unosił się w górę. Po chwili broń zniknęła. Zza hełmu Złotego Strażnika
widoczne były świecące oczy wlepione prosto w Jamesa. Zrobił krok do
przodu.
-Czego chcesz? - krzyknął chłopak. Spojrzał na Franka, ale ten był równie
zszokowany.
Kamienny rycerz znów zrobił krok w stronę Jamesa. Wyciągnął rękę w
stronę chłopaka, z której wydobyło się światło. James poczuł w sobie
energię. Strażnik odsunął dłoń od chłopca.
- Co mu zrobiłeś? - spytał Frank.
Posąg odwrócił głowę w stronę młodego rycerza.
-Napełniłem go mocą Źródła- usłyszał Frank.
-Czym ty jesteś?
-Kamiennym Rycerzem mającym serce z Orlego Kamienia, a za zadanie
mam bronić Braveland…
-Masz serce z Orlego Kamienia? - spytał Frank z niedowierzaniem.
-Tak.
Strażnik zrobił kilka kroków w tył i stanął na postumencie.
-Jeszcze jedno -Jamesa ciągle dręczyło jedno pytanie. - Mike Ardoon, mówi
ci to coś?
-Hmm... Mike Ardoon? Najlepszy rycerz z historii Braveland. Miałeś wielu
rycerzy w rodzinie -Złoty Strażnik wbił miecz w postument, a jego oczy
ponownie zgasły.
Przez chwilę James i Frank milczeli.
-To co, zaczynamy trening?- przerwał ciszę James.

                                        RYCERZE AMULETU
                               powieść w odcinkach CZĘŚĆ III

-Nie, najpierw trzeba powiadomić dyrektora - Frank był lekko zdenerwowany.
-O wszystkim wiem. I przyznam, że nigdy czegoś takiego nie widziałem-
dyrektor pojawił się przed nimi.- Ale daję wam zgodę na rozpoczęcie
treningu.
-Dobra, najpierw kilka bardzo ważnych zasad- powiedział Frank,
rozpoczynając trening.
-Ok.
-Zasada pierwsza: Używaj magii tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę
potrzebne. Zasada druga: Nie ryzykuj. Używaj takich zaklęć, które znasz i
wiesz, że zadziałają one poprawnie.
-Eeee...A co może się stać? - zapytał James.
-Jeden z Rycerzy użył kiedyś zaklęcia, które źle wymówił, przez co o mało
nie zginął. Zasada trzecia: Nie daj się za bardzo ponieść emocjom. W
przeciwnym razie zaklęcie nie zadziała w ogóle albo będzie zbyt mocne i
zadziała też na tego, który to zaklęcie użył. Oraz zasada czwarta: Nie
pokazuj zwykłym ludziom ani Amuletu, ani magii, ani nie mów im nigdy o
Rycerzach.- Frank odetchnął z ulgą.- A teraz można zacząć trening-
powiedział. –Dobra, najpierw zbroja. Spójrz.
Frank szepnął jakieś słowo i po chwili przed Jamesem stał rycerz w pełnej
zbroi. Chłopak usłyszał jeszcze raz szept, a zbroja znów zniknęła.
-Jak ty to robisz?
-Zamknij oczy- powiedział Frank, a James wykonał polecenie.-Teraz
pomyśl, że masz na sobie zbroję. Musisz się skupić.
Chłopak wyobraził sobie siebie w stalowej zbroi.
-Pamiętasz to uczucie, gdy założyłeś Amulet?
-Tak.
-Spróbuj użyć tej mocy.
James pomyślał o zielonym szmaragdzie wiszącym na jego szyi. Znowu to
czuł. Dotknął talizmanu i poczuł ukłucie.
-Niesamowite- słyszał jakby stłumiony głos Franka.
Chłopak spojrzał na swoje ręce. Był w zbroi. W lśniącej, stalowej zbroi.
-To już wiemy, co zrobił Złoty Strażnik- Frank był zdumiony.

                                                            Czarny Rycerz
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