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W tym
miesiącu
naszą szkołę
odwiedził 

Lech
Wałęsa

z okazji 101
rocznicy
Święta
Niepodległości. 
Pojawił się 8
listopada i
opowiedział
nam wiele
wspaniałych
oraz
ciekawych

historii ze
swojego
życia. 
Można było
mu też
zadawać
pytania, z
czego licznie
skorzystaliśmy. 
Wydarzenie 
nie mogło

się odbyć bez
wspaniałych
występów
artystycznych
naszych
uczniów.
Zaśpiewała
Helena Król
oraz wystąpili
w duecie
Adam Liley na
skrzypcach i 

Miron Łajming
na pianinie.
Zaprezento
wali się
fantastycznie
Lech Wałęsa 
był bardzo
zadowolony.
Na koniec
można było
zrobić sobie

zdjęcie z
naszym
gościem.  
Na długo
zapamiętamy
to spotkanie.

Autor: Zofia
Antczak
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Zakład
Patologii
Społecznej i
Resocjalizacji..

Brzmi strasznie,
ale to jeden z
wydziałów Nauk
Społecznych na
Uniwersytecie
Gdańskim!
Mieliśmy wielkie
szczęście móc
wziąć udział (w
ostatniej chwili)
w jednym z
wykładów
profesora
Roberta Opora.
Był to dla nas (
w większości )
licealistów
przedsmak tego
jak wygląda
studiowanie,
wykłady i próby
zanotowania
tego ogromnego
ciągu mądrych
słów. 
Tematyka, co
prawda tylko

dla niektórych
okazała się być
ciekawa, lecz
jak to mówią
„kto co lubi”.Dla
tych zaspanych
tego dnia, i tych,
którzy mimo
ogromnego
zainteresowania 
tematem nie
mogli wziąć
udziału w
wykładzie
profesora
Opora,
przywołam
pewne
schematy z tego
wykładu, jako
smaczek dla
prawdziwych
fanów
socjologii,
psychologii i
innych nauk
społecznych,
których jest …
tak wiele… ;3

Autor: Nela
Wójcik

Doroszczyk Anna
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Rozmawiam z
Panią Jolantą
Wojtynowską,
trenerką
wspinaczki
na ścianie
wspinaczkowej
Elewator w
Gdańsku.

Anna
Krawczyk.: 
Na czym
polega
wspinaczka
ściankowa?

Jolanta
Wojtynowska.:
To wspinanie
się po
umocowanych
na sztucznej,
specjalnie
przygotowanej
ścianie,
chwytach
wspinaczkowych.
W Elewatorze
dodatkowo
jako chwyty
wspinaczkowe
służą
fragmenty
prawdziwych
skał, imitacja
formacji
skalnych,
dziurki. 

Ile mierzy

najwyższa
ścianka
wspinaczkowa?
 Na ścianie
wspinaczkowej
Elewator
najwyższe
ściany mierzą
19 metrów
wysokości. Są
one najwyższe
w Trójmieście
oraz jedne z
najwyższych
ścian w
Polsce. 

 Co z
bezpieczeń
stwem?
Wspinaczka
postrzegana
jest jako sport
ekstremalny.
W przypadku
wspinaczki
„ściankowej”,
przy
zachowaniu
zdrowego
rozsądku,
podstawowych
zasad
bezpieczeń
stwaprzestrz
eganiu
regulaminu
ściany,
wspinając się
przy
najprostszej

asekuracji na
tzw. wędkę
(asekuracja
górna), ryzyko
odniesienia
kontuzji jest
znikome.W
Elewatorze
asekurację
wspomaga
system
TopStop.
Asekuracja na
wędkę (górna)
jest to
najprostsza
metoda
asekuracji,
zapewniająca
największe
bezpieczeństwo
i jest
najłatwiejsza
do nauki.
Polega ona na
przewieszeniu
liny przez
punkt
umieszczony
na szczycie
ścianki. 
Trzeba
pamiętać, że
do wspinania
potrzebne są
dwie osoby:
wspinacz +
asekurujący, a
role tych osób
zmieniają się
podczas 

wspinania. Do
jednego końca
liny
przywiązuje
się wspinacz,
a drugą część
liny
asekurujący
ściąga za
pomocą
przyrządu
asekuracyjnego.Osoby
wspinające się
pierwszy raz
przechodzą
naukę
asekuracji 
oraz węzła
(przy jego
pomocy
wiążemy się
do uprzęży),
przeszkolenie
zajmuje ok. 15
min. Po
przeszkoleniu, 
w specjalnych
uprzężach
mogą
rozpocząć
wspinanie. 
Gdy nie mamy
partnera, ale
chęci do
wspinania są,
można
boulderować.

A co to
takiego
boulder?

Boulder to
ścianka
wspinaczkowa
o niewielkiej
wysokości, na
którą możemy
wejść bez
asekuracji przy
pomocy liny.
Ewentualny
upadek
amortyzują
bardzo grube
materace.
Bouldery
zazwyczaj są
przewieszone,
posiadają dość
trudne chwyty,
a czasem
wspina się
nawet po
suficie.
Wymagają
znacznie
większej siły i
umiejętności,
ale nie
potrzebujemy
partnera, który
będzie nas
asekurował.

W jakim
wieku
przyjmujecie
klientów?
Nie ma limitu
wiekowego,
zarówno
dolnego, jak i

górnego do
wspinania.
Przychodzą do
nas dzieci,
nawet od 3
roku życia!.
Najstarszy
człowiek, który
spróbował w
Elewatorze
swoich sił we
wspinaczce,
miał 96 lat.
Czy Elewator
przyjmuje
również
osoby
niepełnosprawne
i z chorobami
przewlekłymi?
Tak,
gościliśmy już
osoby z
zespołem
downa,
uczniów szkół
specjalnych,
po ciężkich
chorobach,
osobę z
epilepsją.
Warunkiem
jest brak
przeciwwskazań
lekarskich.

Organizujecie
jakieś obozy
wyjazdowe?
Tak,  jesienią i
wiosną

organizujemy
wyjazdy do
Hiszpanii w
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Od jak dawna
się Pani
wspina?
Wspinam się od
6 lat, wcześniej
pracowałam w
urzędzie
skarbowym,
banku, za
biurkiem w
biurze.

To bardzo
odległa
dziedzina. Nie
bała się Pani
wspinać?
 Bałam się.
Paraliżował
mnie lęk
wysokości.
Czułam, że nie
dam rady
wspiąć się
nawet powyżej
dwóch metrów.
Strach
towarzyszył mi
bardzo długo.
 
Co sprawiło, że
postanowiła
Pani przełamać
swoje lęki? 
Przekonał mnie
mój brat -

właściciel
Elewatora.

Ile uczniów z
OLPI zapisało
się do was na
ćwiczenia?
 W bieżącym
roku szkolnym
na
cotygodniowe
zajęcia jest
zapisanych ok.
20 uczniów.

Podsumowując,
dlaczego warto
się wspinać?
Bo wspinanie
jest dla
każdego!
Wspinaczka jest
bardzo dobrym
ćwiczeniem
ogólnoroz
wojowym. W
czasie
wspinania
pracuje
praktycznie całe
ciało,
zaczynając od
dłoni, rąk,
poprzez barki,
plecy i brzuch, a
kończąc

na nogach i
stopach.
Uruchamia
pracę mięśni
głębokich. Świetnie
wpływa na
umiejętność
utrzymania
równowagi i
koordynacji
wzrokowo-
ruchowej.
Na atrakcyjność
wpływa również
fakt, że do
wspinaczki
zazwyczaj
potrzebujemy
drugiej osoby,
przez co
kształtuje
poczucie
odpowiedzialności
za partnera.
Pokonywanie
nowych
trudności,
wchodzenie na
nowy poziom –
to motywacja
sama w sobie.
Dziękuję za
rozmowę.

Z Jolantą
Wojtynowską

rozmawiała
Anna Krawczyk.

Pyszka

Waszczuk

Jacek

Antonio
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Około roku 2011,

zostałem zapoznany z

serią gier, która

wpłynęła na to, co

tworzę. Gier, które

wiele dla mnie znaczą,

i którym wiele

zawdzięczam. Chodzi

tu między innymi o

inspirację do moich

starych rysunków

związanym z moim

najbardziej

rozbudowanym

uniwersum. Tą serią

okazała się być

francuska seria gier –

RAYMAN. Jest to

seria zapoczątkowana

w 1995 roku przez

Michela Ancela i

wydawana przez

Ubisoft. 

>Gry,
które
wiele dla
mnie
znaczą i
którym
wiele
zawdzięczam<

Jednak w tej
luźnej recenzji
opowiem o
konkretnej
grze. Jest nią
właśnie
Rayman 2:
The Great
Escape.
Rayman 2 to
gra wydana w
1999 roku (w
2000 dla
konsol szóstej
generacji, tzn.
Playstation 2 i
Sega
Dreamcast, w
2008 dla
konsol siódmej
generacji, tzn.
Nintendo

3DS oraz PSP,
oraz 2010 dla
systemu iOS)
początkowo na
konsolę
Nintendo 64 i
na system
Windows. Jest
to również
pierwsza gra z
serii Rayman
wyprodukowana
w
trójwymiarze,
który był
inspirowany
ówczesnymi
produktami z
Japonii (tzn.
Super Mario
64, Banjo
Kazooie oraz
Ocarina of
Time). 

Fabuła
Raymana 2
jest dość
ciekawa,
przede
wszystkim, jest
prosta, dzięki
czemu gracz
nie pogubi się
w poruszanych
wątkach. Nie
jest wymagana
znajomość
wątków z
poprzedniej
gry, gdyż nie
są one
powiązane.Chcę
omówić fabułę
bardzo
szybko, gdyż
gorąco
zachęcam do
zakupu gry,

bądź
ściągnięcia
ROMa na
emulator.
Akcja toczy się
w świecie
uniwersum
Raymana
zwanym
Rozdrożem
Marzeń, który
został
opanowany
przez złych
robo-piratów
pod wodzą
Brzytwobrodego.
Zadaniem
głównego
bohatera jest
odzyskanie
wszystkich
swoich mocy,
by zniszczyć

okupację
piratów. 

"Reyman Revolution" (PS2) Screen
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Aby móc to
zrobić, musi
zbudzić
Polokusa –
boga
Rozdroża
Marzeń.
Jednak aby
tego dokonać,
musi zdobyć
Cztery Maski
ukryte w
tajemniczych i
zaczarowanych
miejscach.
Gra, może
odpychać
fanów ładnej
grafiki, ale dla
miłośników
modeli
poligonowych,
charakterystycznych
dla konsol
Nintendo 64,
czy
Playstation,
lub ludzi
wychowywa
nych wśród
konsol piątej i
szóstej
generacji (jak
np. ja!) gra jak
najbardziej
godna

polecenia.
Prawdopodobnie
najciekawszym
faktem jest to,
że gra jest
różna na
innych
platformach.
Za oryginał,
uznaje się
wersję
„pecetową”
i na Nintendo
64.

>Prawdopod
obnie
najciekawsz
ym faktem
jest to, że
gra
jestróżna
na innych
platformach<

Najmniej
różniącą się
od oryginału
wersją jest
prawdopo
dobniewersja na
Sega Dreamcast.
Różni się jedynie
położeniem
przeciwników
na planszach.

(nie wiem,
nigdy nie
przyglądałem
się dokładniej
wersji
na
Dreamcast).
Inną zupełnie
inną wersją
jest wersja na
Playstation 1
wydana
w 2000 roku.
Różni się
dialogami,
ilością
Lumków
(małych
żółtych
duszków, które
gracz zbiera),
a także
posiada
jednego
ekskluzywnego
bossa! Jest to
jednak
najmniej
przeze mnie
lubiana wersja
Raymana 2.
Najciekawszą
wersją jest
jednak inna
wersja na
Playstation 2,

również
wydana w
2000. Jest to
wersja, w którą
osobiście
grałem przez
wiele lat. Gra
ta miała
zupełnie inne
działanie
świata, wiele
dodatkowych
minigierek do
odblokowania,
angielski
dubbing,
„sklepy”,
gdzie Rayman
może zakupić
ulepszenia,
więcej
poziomów, aż
TRZEJ
ekskluzywni
bossowie, a
nawet inny
tytuł (Rayman
Revolution).
Revolution
pomimo tego,
że jest tylko
inną wersją
oryginalnej
wersji z
Nintendo 64,
nadal jest

uznawana
wśród fanów
serii, jednak
niestety nie
jest tak
popularna jak
oryginał...
Gra osadzona
jest w klimacie
fantasy z
przewagą
motywów
związanych z
magią i
czarami.
Humor w
dialogach jest
ekstremalnie
rzadki, wręcz
nieobecny w
przeciwieństwie
do następcy
gry – Rayman
3: Hoodlum
Havoc, który
niemal topił
gracza w
żartach, nawet
podczas
ostatniego
bossa.
(mógłbym
również kiedyś
omówić
Raymana 3)
Przez

ten fakt,
Rayman 2 jest
uznawany
przez fanów
za
najmroczniejszą
grę
z serii.
Najstraszniejszymi
momentami w
grze są:
• boss w
poziomie
„Jaskinia Złych
Snów”
• walka z
olbrzymim
pająkiem w
poziomie
„Sklepienie”
• ambient w
„Świątyni
Kamieni i
Ognia”
• poziom
„Świątynia
Lawy”
• poziom
„Grobowiec
Starożytnych”
• ikonka
kamery
(straszne! ;-;)
Gra ma już
swoje lata,
jednak, jeśli

ktoś poszukuje
klasycznych
 tytułów na
konsole z
epoki
Nintendo 
64, czy
Playstation,
Rayman 2 to
pozycja
obowiązkowa 
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na liście
każdego fana
gier
platformowych
z
wyśmienitą
muzyką i
wyglądem
poziomów. 
Co do
sterowania,
może być
różne na
niektórych
konsolach.
Jak mówiłem,
grałem tylko w
wersję na
Playstation 2,
więc nie mogę
za
bardzo
powiedzieć o
jakości
sterowania na
innych

konsolach.
Używanie
pada z PS2
wydawało mi
się bardzo
wygodnie i
zdecydowanie
zachęcam do
zagrania
właśnie w tę
wersję
korzystając z
pada. Gracze
emulatorów
mogą mieć
trudności,
gdyż
najważniejsza
jest wygoda
dla
obu rąk.
Gra dostępna
jest w
wersjach
językowych:
angielskiej,

francuskiej,
japońskiej,
hiszpańskiej,
włoskiej,
niemieckiej
oraz polskiej
(tylko na PC).
We wszystkich
wersjach,
postacie
rozmawiają
swoim
własnym
językiem, zaś
napisy w są w
wybranym
języku.
Wyjątkiem jest
Rayman
Revolution,
gdzie osobno
nagrano
dialogi
angielskie,
francuskie i
niemieckie(?).

Niestety polski
dubbing pojawi
się dopiero w
Rayman 3.
Podsumowując,
gra jest
naprawdę
świetna,
zwłaszcza jeśli
grało się w nią
w dzieciństwie;
element
nostalgii
zawsze mile
widziany.
Jeśli podobają
Ci się takie
tytuły jak Banjo
Kazooie, czy
Plok, z
pewnością
spodoba Ci się
również
Rayman 2.
Przy czym
serdecznie

zachęcam do
wypróbowania
zarówno wersji
na Nintendo
64, jak i na
Playstation 2.
Decyzja która
z tych wersji
jest lepsza,
zależy tylko od
Ciebie.
I nie
zniechęcaj się
faktem, że gra
ta nie
osiągnęła
takiej
popularności
jak Mario, czy
Zelda.
Czasami
spotykamy się
z mniej
znanymi
grami, które są
równie dobre,

a nawet lepsze
niż ich
japońscy
konkurenci.
Taką właśnie
grą jest
Rayman 2...
Autor: Antonio
Waszczuk

"Świątynia Kamieni i Ognia" Fragment poziomu
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.

Karina

.

Milewska
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