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Homecoming

Jak było na OKI H MECOMING?

Od dłuższego czasu polski RAP rośnie w siłę. Mieliśmy ostatnio okazję spotkania z jednym z twórców tej
muzyki, ponieważ duże wydarzenie muzyczne zorganizował w Lubinie OKI. 
Jak pewnie wiecie, ten raper pochodzi z naszego miasta i ostatnio dużo się o nim słyszy. Dotąd wydał aż sześć
płyt, które zyskały wielkie uznanie jego fanów. Najpopularniejsze z nich to „OIO” i “PRODUKT47”. Szczególnie
ta druga uznawana jest na tę chwilę za jego najlepszą płytę, która pokryła się podwójną platyną.

Koncerty pod nazwą OKI HOMECOMING raper zagrał 08 i 09 października 2022 r., w hali RCS. Fani z całej
Polski pojawiali się na długo przed ich rozpoczęciem. Po otwarciu bramek o godzinie 17.00 można było kupić
merch związany z twórczością OKIEGO i zrobić sobie fryzurę „na jeża”. 

Impreza rozpoczęła się rozgrzewką DJ i producenta muzycznego Phunk'illa, który zagrał piosenki Maty,
Travis’a Scott’a i Young Igiego. Główna część wydarzenia rozpoczęła się odliczaniem, w trakcie którego  na
scenę wszedł OKI z piosenką ,,POGO". Po niej wszyscy fani pokazali znak ‘jeże w górę’ i poleciał ,,SONIC
SKIT”.

Można było usłyszeć też ,,ADHD", niestety bez Taco Hemingwaya, z którym utwór został stworzony. OKI wrócił
też do wcześniejszych piosenek i zarapował ,,JUSTINA BIEBERA" i ,,WHOOP". Wśród wykonów można było
usłyszeć też ,,PERŁY", ,,PIENIĄDZE, DZIEWCZYNY, ZWROTKI", a także ,,AMERYKAŃSKIE TELEDYSKI",
,,PRZYPADKIEM", ,,MVP" i ,,WORKI W TŁUM", „JEŻYK” i „JAKIE TO UCZUCIE”.
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Społeczniaka

The Tour 
To End All Tours

Sabaton zorganizował trasę koncertową w 2023 "The
Tour To End All Tours", która odbędzie się w kwietniu,
zaczynając od Wielkiej Brytani, a kończąc  w maju na
Finlandii. Zanim przejdę do głównego tematu, to
pokrótce przedstawię Wam, czym jest Sabaton. 
Sabaton to heavymetalowa grupa muzyczna ze
Szwecji. Zespół działa od 1999 roku, a w skład
wchodzi: Joakim Brodén (wokalista), Tommy
Johansson (gitarzysta), Hannes Van Dahl
(perkusista), Pär Sundström (basista), Christoffer
Rörland (gitarzysta). Ogłosil, że jako gość specjalny
pojawi się (mój ulubiony) zespół BABYMETAL, który
będzie ich supportem oraz powiedzieli, że ich dobrzy
przyjaciele z zespołu Lordi będą rozpoczynać każdy
koncert ze świetnymi kostiumami i muzyką. Ogłosili,
że będą też występować w Polsce, a dokładnie w
Łodzi w Atlas Arena 9 maja! 
Jeśli jesteście zainteresowani kupnem biletu, to z
uprzedzeniem stwierdzam, że miejsc jest coraz mniej,
a jeden bilet kosztuje około 200 PLN. Wszystkim
polecam zapoznać się z twórczością Sabatonu i
rozkoszować się ich muzyką.

kapibara jeżone

Trasa koncertowa

Na scenie pojawili się zaprzyjaźnieni artyści rapera.
SOBEL wystąpił z utworem ,,DROBNA ZABAWA" i
,,RUTYNA” i razem z OKIM i YOUNG IGIM
zarapowali jeszcze ,,DZIELNEGO PACJENTA".
Kiedy SOBEL zszedł ze sceny, pozostali wykonali
„PLEASURE". Na końcu na scenę wszedł
OTSOCHODZI z piosenką ,,KFC".
Między kolejnymi utworami raper sporo rozmawiał z
fanami. Opowiadał jak powstawały niektóre utwory,
jak ciężko nagrać płytę i jak jemu się to udało.
Ważnym elementem było też wręczenie podwójnej,
platynowej płyty. Wybrani z tłumu fani mieli okazję
zaśpiewać na scenie ze swoim idolem. Ważnym
punktem całego koncertu było zagranie
„ZWARIOWANYCH MELODII”, które mówią o tym,
jak ważne w jego życiu jest to, skąd pochodzi.

Miałem okazję być na jednym z koncertów i uważam,
że panowała tam niesamowita atmosfera. OKI nie
zawiódł swoich fanów. Spełnił swoje marzenie, żeby
zagrać w mieście, z którego pochodzi, a około 10
000 ludzi miało okazję spotkać go, posłuchać i
przeżywać to razem z nim. To naprawdę duża
sprawa. 
Jeżyk47 (Teraz już każdy wie, dlaczego )
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Społeczniaka
Moby podzielę na kilka kategorii: pasywne, pasywne oswajalne, neutralne, neutralne oswajalne,
agresywne, bossowe i inne.

Lista mobów z Minecrafta

Moby pasywne
-aksolotl (jaskinie),
-bałwan (tylko tworzony przez
gracza),
-dorsz (ocean),
-kałamarnice (rzeki i oceany),
-krowa (prawie wszędzie),
-królik (pustynie i kwietne łąki),
-kurczak (prawie wszędzie),
-łosoś (oceany i rzeki),
-lis (tajga),
-strider (nether),
-mushroom (wyspa grzybowa),
-nietoperz (jaskinie),
-świecące kałamarnice (jaskinie),
-ocelot (dżungla),
-osadnik (wioski),
-owca (prawie wszędzie),
-panda (dżungla),
-rozdymka (ciepły ocean),
-ryba tropikalna (ciepły ocean),
-świnia (prawie wszędzie),
-wędrowny handlarz (wszędzie ale
bardzo rzadko),
-żółw (plaże),

Moby pasywne oswajalne 
-koń (polana),
-koń szkielet (pojawia się losowo),
-kot (wioska),
-muł (tylko poprzez związania
razem osła i konia),
-osioł (polana i łąka),
-papuga (dżungla),

Moby neutralne oswajalne
-lama (góry),
-wilk (tajga),

Moby neutralne
-delfin (ocean),
-enderman (wszędzie i w każdym
wymiarze),
-koza (góry),
- niedźwiedź polarny (biomy
lodowe),

Minecraft

-posuch (pustynia),
-przywoływacz (leśna
posiadłość),
-rozbójnik (raid),
-rybik cukrowy (end portal),
-szkielet (wszędzie, ale tylko w
nocy),
-shulker (end city),
-starszy i młodszy strażnik
(podwodna świątynia),
-szlam (bagno),
-tułacz (zimne biomy),
-utopiec (oceany),
-wiedźma (bagna),
-zoglin (hoblin po wejściu do
normalnego świata),
-zombie i jego warianty (w nocy)

Bossy
-ender dragon (end),
-wither (tylko tworzony przez
gracza)

Moby, które kiedyś będą
-lodoosadnik (lodowe góry),
-moobloom (kwietne łąki),
-wielbłąd (pustynia).

Indor z wonsem

-pająk i pająk jaskiniowy (tylko
w dzień, w nocy są
agresywne),
-piglin (będzie agresywny, kiedy
otworzysz blisko niego skrzynie lub
nie nosisz czegoś złotego),
-pszczoła (łąki itp.),
-pigman (nether),
-golem (wioska),

Moby agresywne
-Creeper (tylko noc),
-dewastator (tylko w raidzie),
-wex (w leśnym dworze),
-endermit (tylko przez rzucenie
perły z małą szansą pojawieni się),
-fantom (po 2 nieprzespanych
nocach),
-ghast (nether),
-hoglin (nether biom czerwony),
-magmacube (nether biom
bazaltowy),
-mroczny szkielet (forteca),
-warden (tylko w deep dark),
-windykator (w leśnej posiadłości),
- pająk i pająk jaskiniowy (tylko w
nocy, w dzień są pasywne),
-piglin brutal (bastion),
-blaze (forteca),
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Wywiad z pisarką, panią 
Pauliną Kopeć-Ziembowicz
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10 listopada spotkaliśmy się z
autorką "Bajek z Lądka" z okazji
wydania tej książki.
Zadawaliśmy pani pytania. Oto
kilka z nich!

Kiedy Pani zaczęła pisać
książki?

Moja pierwsza książka to właśnie
"Bajki z Lądka", zaczęłam ją pisać
2 lata temu i zajęło mi to pół roku.

Dlaczego akurat miejscowość
Lądek-Zdrój?

Dlatego, że urodziłam się tam i
mieszkałam 20 lat, to jest takie
moje "miejsce mocy".

Co natchnęło Panią do napisania
"Bajek z Lądka"?

To było moje marzenie od dziecka.

Skąd wzięły się pomysły na
postacie?

Część od brata, a część to
inspiracja z książek i bajek. Jak
jeżdżę rowerem, to przychodzą mi
do głowy niektóre pomysły, np.
sarenka przebiega mi przez drogę.

Jaka była Pani najlepsza podróż
gdziekolwiek?

Jednej nie było, wszystkie były
ciekawe, ale najbardziej to... Krym
albo Gruzja.

Czy coś Panią boli podczas
pisania książek?

Czasami boli mnie kręgosłup, albo
ręka, ale kiedy piszę do późna, to
najbardziej oczy…

Co się dalej stało z Pstrągiem
Kacperkiem, jednym z
bohaterów Pani książki?

Pstrąg Kacperek występuje w
jeszcze niewydanej II części bajek.

kapibara baranina

Pani Paulina Kopeć-Ziembowicz JZ
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