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W czasie ferii możliwe jest uprawianie wielu nietypowych sportów zimowych.

Sport w sam raz na ferie!

Snow Tubing, jest
to zjeżdżanie na
okrągłych,
gumowych
pontonach po
torze
wyznaczonym na
śniegu. Snow
Tubing jest
bardziej popularny
wśród dzieci,
jednak jest to sport
bez ograniczeń
wiekowych.

Biathlon, czyli
nieco utrudniona
jazda na nartach.
Polega ona na

biegu na nartach
po określonej
trasie, na której w
dwóch lub w
czterech
miejscach
rozstawione są
strzelnice, na
których uczestnicy
muszą oddać po 5
strzałów z pozycji
stojącej lub
leżącej.
 
Curling,
precyzyjny sport
drużynowy. W
zawodach z
curlingu

mogą brać udział
czteroosobowe
drużyny.
Rozgrywki mają
miejsce na
prostokątnej tafli
lodu, a rywalizują
między sobą dwie
drużyny, których
zadaniem jest
poprowadzenie
ośmiu kamieni po
lodzie do celu,
który w tej grze
nazywa się „dom”.
Uczestnicy
dokonują tego
czyszcząc lód
specjalnymi

szczotkami.
Wygrywa ta
drużyna, która
jako pierwsza
doprowadzi swoje
kamienie do celu.

Bobsleje, to
dyscyplina
sportowa
polegająca na
zjeżdżaniu po
wyznaczonym
torze z dużą
prędkością. Do
tego sportu
powstają
specjalnie
skonstruowane

sanki. Początki
sportu sięgają
końca XIX wieku.

Były to przykłady
niecodziennych,
ale bardzo
interesujących
dyscyplin
sportowych. Jeśli
cenisz tradycję,
polecam narty lub
snowboard. Tym
akcentem
kończąc życzę
wszystkim miłych
ferii ;))

Anna Spalińska
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Kolejna rzecz, na która warto rzucić okiem...

Zapomniane gry

Przyznajmy,
każdy z nas gra
w gry, nieważne
czy na telefonie,
czy na
komputerze lub
konsoli, zawsze
nam
towarzyszą, ale
czy pamiętacie
gry, które były
świetne, ale
przez nowsze
oprogramowanie
i zaktualizowane
inne wersja
zanikły?

Zacznijmy od
klasyku
klasyków, czyli
"Dyna Blaster".
Zapewne nigdy
nie słyszeliście
o tej grze, ale
jest naprawdę
świetna. W
sumie to była,
bo
oprogramowanie,
które jest teraz,
nie wczytuje tej
gry i możemy o
niej tylko
poczytać. Jak
pisałam klasyk,
całkiem ładna
rozpikselowana
grafika 2D,
ciekawe postaci
(przeciwnicy)
oraz jeden cel -
uratować
księżniczkę
porwaną przez
chłopca niewiele
wyższego od
nas. Zapewne

jeśli wpiszecie w
Google,
wyskoczy wam
tylko opis gry,
bo jak mówiłam
oprogramowanie
już tego nie
wczytuje, a
ostatnio
znaleziony plik z
tą grą w moim
domu jest
aktualnie na
dyskietce. Jeśli
chodzi o moje
wspomnienia z
grą, zawsze w
weekendy
siadałam z
siostrą na łóżku
i patrzyłyśmy
jak tato gra i
przechodzi
poziomy. Żałuję,
że wszyscy
zapomnieli o tej
gierce.

Numer 2, który
zapewne znacie
- "Super Mario
Bros". Tego tez
chyba już nikt
nie pamięta.
Pomimo, że
znamy nazwę i
wiemy, o co
chodziło w grze,
to nikt w to nie
gra i cała
platformówka
zanika w
otchłaniach
Internetu (i
myślę, że
niedługo podzieli
los Dyna
Blaster'a). Mario

to też stary
klasyk, który
każdy kojarzy,
ale nikogo do
niego nie
ciągnie, pomimo
że kiedyś robiła
furorę i wszyscy
chcieli w nią
grać, a teraz?
Kiedy zapytam
o Mario, to
słyszę
zazwyczaj -
"No, coś obiło
mi się o uszy".
Nie będę już
tłumaczyć
zasad gry i jej
celu, bo i tak
każdy je zna –
trzeba uratować
piękną
księżniczkę
porwaną przez
smoka.

Teraz gra, którą
może znać
większe grono
osób, ale też już
zanika - "Plants
VS Zombies".
Tak, ta gra też
jest już
zapominana, a
została wyparta
przez między
innymi
"Fortnite". W
grze chodzi o to,
aby używając
swoich
zdolności
wyeliminować 

drużynę wroga i
zdobyć punkty.
Grałam w nią
kiedyś i dobrze
działała na nudę.

I ostatnia
pozycja, która
została ostatnio
odświeżona,
czyli "Kangurek
Kao". Gra, którą
powinna
kojarzyć
większość
czytelników.
Świetna, polska
platformówka,
która dla
niektórych

jest grą
dzieciństwa, nie
została
zapomniana!
Odświeżono ją i
można ją kupić
oraz zagrać i
powspominać.
W grze
wcielamy się w
kangurka, który
musi wrócić do
domu (do
Australii), z
którego został
porwany przez
kłusownika.
Cała gra jest
świetna i
wciągająca,
serdecznie
polecam.

 
Szkoda, że te
świetne gry
odeszły w
niepamięć, ale
dzięki temu
artykułowi
możecie
przypomnieć
sobie co nieco i
odświeżyć
informacje.

Anna Pelak

Dyskietka z grą! AP
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Opowieść
zaczyna się 22
września 3001
roku. Są to
urodziny Bilba
Bagginsa. Na
zakończenie
urodzinowej
uczty Bilbo
wkłada pierścień
na palec i
biegnie do
swojej norki,
gdzie czekają
na niego
krasnoludowie,
z którymi
wyruszy do
Rivendell, by
tam spędzić
swoją starość.
Również jego
siostrzeniec
Frodo kilka lat
później wyrusza
w podróż. W
przeciwieństwie
do Bilba, podróż
ta jest pełna
niebezpieczeństw,
bo hobbit
wyrusza do
Mordoru - kraju
złego
czarodzieja
Saurona, który
pragnie
zawładnąć
światem. W tym
celu chce
odnaleźć
Jedyny
Pierścień, który

trafił do hobbita.
Sauron niegdyś
przelał do niego
część swej
mocy i obrączka
skrywa w sobie
potężną, złą siłę.
Przyłączył się
również do
niego niegdyś
dobry czarodziej
Saruman Biały.
Sauron
zawładnął jego
myślami i
przeciągnął na
swoją stronę.
Aby uwolnić
świat od złej
mocy, Frodo
musi wrzucić
pierścień do
Szczeliny
Zagłady. Tylko
w jej ogniu
klejnot ulegnie
zniszczeniu.
Pierwszym
etapem podróży
było dotarcie do
Domu Elronda w
Rivendell, gdzie
odbyła się
narada, podczas
której wybrano
dziewięciu
członków
Drużyny
Pierścienia,
która miała
stawić czoła
dziewięciu
czarnym

upiorom. Kiedyś
byli oni ludźmi,
lecz Sauron
podarował
każdemu z nich
pierścienie,
które w razie
potrzeby miały
zostać
przywołane i
służyć swemu
panu. Klejnoty
zawładnęły nimi
i zmieniły w złe
potwory. 
W skład
Drużyny
Pierścienia
wchodziło:
czterech
hobbitów
(najwierniejszych
przyjaciół Froda,
który był
Powiernikiem
Pierścienia):
Samwise
Gamgee, który
był ogrodnikiem
Froda, Meriadok
Brandybuck i 
Peregrin Tuk
Dwóch ludzi: 
Boromir - syn
władcy Gondoru
(kraju
graniczącego z
Mordorem) i
Aragorn-
spadkobierca
Isildura, który
niegdyś
podczas bitwy 

odciął rękę
Saurona, na
której znajdował
się pierścień.
Rycerz
przywłaszczył
sobie klejnot i
nie zniszczył go.
Dzięki
temu potęga
Mordoru
przetrwała.
elf Legolas - syn
króla elfów
leśnych, 
krasnolud Gimli 
oraz Gandalf
Szary.
Droga przyjaciół
nie jest łatwa,

wiele razy
stawali oni przed
trudnym
wyborem. Raz
podczas próby
przedostania się
przez kopalnię
Morii drużyna
musiała stoczyć
walkę z
goblinami, które
zajęły
podziemny
pałac
krasnoludów. Po
wygranej bitwie
czekało ich
jeszcze większe
niebezpieczeństwo.
Z podziemi

wyszedł demon
Balrog. Tylko
Gandalf
używając magii
miał szansę go
pokonać, lecz
gdy potwór
spadał w
przepaść,
pociągnął za
sobą
czarodzieja,
który spadł
razem z nim. Po
śmierci
czarodzieja
przywództwo w
drużynie objął
Aragorn.

Jest to kontynuacja powieści Tolkiena pod tytułem „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 

J.R.R. Tolkien 
„Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia”
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WOŚP, 
czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Kompania udała
się do krainy
elfów -
Lórien, gdzie jej
władczyni
Galadriela
obdarzyła ich
magicznymi
podarkami.
Otrzymali od
elfów również
łodzie, którymi
płynęli po
Wielkiej Rzece.
Pewnego
nieszczęśliwego
dnia kompania
zatrzymała się
na brzegu rzeki.
Niestety
przechodziła
tędy armia
orków, których
wysłał Saruman,
by odnaleźli i
schwytali
hobbitów.
Doszło do walki,
podczas której
zginął Boromir,
który próbował
ocalić hobbitów.
Frodo uciekł
wraz z Samem i
od tej pory we
dwójkę szli do
Mordoru.
Meriadok i
Peregrin zostali
wzięci do
niewoli. Orkowie

myśleli, że jeden
z nich posiada
Pierścień i
prowadzili ich do
wieży w
Isengardzie-
siedziby
czarodzieja.
Gimli, Legolas i
Aragorn
podążali śladem
orków, by
uwolnić
uwięzionych
hobbitów.
„Drużyna
Pierścienia”
kończy się
niezbyt
szczęśliwie,
lecz mimo tego
uważam, że jest
to ciekawa i
warta
przeczytania
książka. Jest to
doskonały
przykład
literatury
fantasy, klasyk
gatunku. Polecam
obejrzeć
również film.

Monika Żołud

Organizacja ta
funkcjonuje już
od 1992 roku,
czyli od 27 lat.
Fundacja ma na
celu zebranie
odpowiedniej
kwoty na zakup
sprzętów
medycznych
dla chorych
dzieci oraz
młodzieży.
Wielką
Orkiestrę
Świątecznej
Pomocy

organizuje
Jerzy Owsiak,
wspomagają ją
wokaliści
polscy, np.
Margaret,
Sarsa,
Sławomir...
WOŚP odbywa
się w wielu
miastach
Polski. Każdy
kto pomoże i
wrzuci
pieniążek do
puszki, dostaje
naklejkę

w kształcie
serca z
napisem:
WIELKA
ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY. W
okresie
świątecznym
loga WOŚP
pojawiają się w
Internecie, na
autobusach i w
sklepach.
Naszym
zdaniem
Orkiestra

jest ważna,
ponieważ
możemy
pomóc chorym
i potrzebującym
dzieciom w
Polsce. Warto
pomagać.
SIEMA!!!

Julia
Maćkowiak i
Dominika Paul
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