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WYWIAD Z PANEM MICHAŁEM ORMANEM
Mamy zaszczyt opublikować rozmowę z Wójtem gminy Mysłakowice. Pan Michał Orman opowie
naszym Czytelnikom, jakie wyzwania czekają na Niego w codziennej pracy oraz jak rozwija się
nasza gmina. Uchyli także rąbka tajemnicy, czy będziemy mieć nową szkołę… Zapraszamy do
lektury!
Od kiedy pełni Pan funkcję Wójta gminy Mysłakowice?

Od listopada 2014 roku.
Czym się Pan zajmował przed objęciem funkcji Wójta?
Byłem nauczycielem historii w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy
i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Prowadziłem zajęcia ze studentami
Karkonoskiej Państwowej

w

Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na kierunku Ratownik

Medyczny.
Czym właściwie zajmuje się Wójt? Na czym polega Pana praca?
Wójt pełni rolę organu wykonawczego gminy. Kieruje bieżącymi sprawami gminy,
reprezentuje ją na zewnątrz, wykonuje uchwały Rady Gminy, przygotowuje i realizuje budżet
gminy. Wójt nadzoruje funkcjonowanie szkół, przedszkoli, Gminnego Ośrodka Kultury
(GOK), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) i Ośrodka Zdrowia (SPZOZ). Wójt
jest również członkiem: zarządu Związku Gmin Karkonoskich (ZGK), zgromadzenia
wspólników Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadów (KCGO)
i Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji (KSWiK).
Koronawirus zdezorganizował życie na całym świecie. W jaki sposób pandemia utrudnia Pana
pracę?
Pandemia koronawirusa utrudniła realizację części inwestycji, a także ograniczyła, ze
względów bezpieczeństwa, możliwość kontaktu z mieszkańcami. Ważne sprawy
w urzędzie można osobiście załatwić dopiero po telefonicznym ustaleniu terminu i godziny
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wizyty. Większość spotkań Wójta odbywa się obecnie w formie wideokonferencji. Podobnie
pracuje Rada Gminy, której sesje i komisje odbywają się zdalnie (wideokonferencje).
Jakie wydarzenia, inwestycje, które miały miejsce w czasie Pana kadencji, uznałby Pan za
najważniejsze?
Wszystkie inwestycje mnie bardzo cieszą i chciałbym, żeby było ich jak najwięcej. Ale na
wyróżnienie na pewno zasługuje budowa boiska lekkoatletycznego, rozbudowa przedszkola,
park rekreacji „Tęcza” i najnowsza inwestycja- pętla autobusowa. Obecnie jesteśmy w trakcie
rozstrzygnięcia przetargu na skatepark, który powstanie koło ośrodka zdrowia
w Mysłakowicach.
Co będzie najważniejsze dla rozwoju gminy w najbliższych latach?
Na pewno zrównoważony rozwój, czyli inwestycje we wszystkich miejscowościach gminy oraz
utrzymanie

turystyczno

–

rolniczo-

przemysłowego

charakteru

gminy.

Pandemia

koronawirusa pokazała, jak ważna jest różnorodność gospodarcza w gminie.
Czy istnieje realna szansa na budowę nowej szkoły?
Tak, mamy już gotowy projekt budowlany z pozwoleniem na budowę. Na dzień dzisiejszy
szukamy nowych źródeł dofinansowania budowy.
Jak ocenia Pan oświatę gminną?
Na terenie gminy dobrze funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 2 publiczne przedszkola. Obecnie
do szkół podstawowych uczęszcza 636 uczniów. A do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
249 dzieci. Wybudowanie nowoczesnej szkoły w Mysłakowicach oraz powolny spadek ilości
uczniów spowodują potrzebę korekty sieci szkół i połączenie placówek w Mysłakowicach
i Kostrzycy.
Jakie są, według Pana, mocne i słabe strony gminy Mysłakowice?
Bogactwo zabytków (min. 7 pomników historii – najwięcej obiektów w jednej gminie na
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obszarze całej Polski), piękno i bogactwo krajobrazu, korzystne położenie geograficzne,
zróżnicowana baza noclegowa i gościnni mieszkańcy.
Odpływ młodych ludzi do dużych ośrodków miejskich, niewystarczająca sieć komunikacyjna,
duża ilość osób bezrobotnych, mało ścieżek rowerowych.
Gminy mają różny charakter, np. turystyczny, rolniczy… A naszą jak by Pan scharakteryzował?
Do końca XX wieku gmina miała charakter rolniczo – przemysłowy. Dzisiaj dominujący jest
charakter turystyczny i agroturystyczny z elementami rolnictwa i przemysłu.
Jakie korzyści czerpie gmina Mysłakowice z projektów Unii Europejskiej?
Od 2015 roku udało się pozyskać ze środków unijnych kwotę ponad 12 mln zł na inwestycje
w gminie, np. rozbudowę przedszkola w Mysłakowicach, termomodernizację szkoły
w Łomnicy. Liczę, że w nowej perspektywie 2021-2027 uda się pozyskać jeszcze większe
środki na planowane inwestycje. Niestety, złą informacją jest poziom dofinansowania
projektów w nowej perspektywie do 70% wartości inwestycji (obecnie do 85 %) z powodu
osiągnięcia przez województwo dolnośląskie średniej unijnej.
Zapewne Wójt często staje przed trudnymi decyzjami. Kto Pana bezpośrednio wspiera w ich
podejmowaniu? Z kim Pan najbliżej współpracuje?
Zarząd Gminy, czyli Skarbnik Gminy, Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy.
Na początku tygodnia spotykamy się na „zarządzie” – czyli spotkaniu roboczym, na którym
wspólnie z kierownikami referatów omawiamy pracę i zadania na bieżący tydzień.
Sprawowanie funkcji Wójta nie należy do najłatwiejszych… Jak Pan „ładuje akumulatory”,
relaksuje się?
Staram się uprawiać sport, nie zawsze jednak znajduję na to czas. Gram w siatkówkę, tenis
ziemny, jeżdżę na rowerze i wspólnie z rodziną chodzę po górach. Lubię obejrzeć dobry film,
przeczytać książkę i zagrać na komputerze.
Gdzie Pan chodził do szkoły podstawowej? Jak Pan wspomina te lata?
6

Chodziłem do 8 -klasowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu.
Wspominam ten okres dobrze, oprócz 6 - dniowego dnia nauki musiałem chodzić do szkoły
w sobotę z powodu dużej ilości dzieci .
Jakie życiowe przesłanie miałby Pan dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach?
Szkoła to okres Waszego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. Korzystajcie
z możliwości, jakie daje Wam szkoła i pamiętajcie, że to, czego się nauczycie dzisiaj,
zaprocentuje w przyszłości. Spędzajcie aktywnie jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu
i zakodujcie sobie, że Internet i komputer jest tylko dodatkiem do Waszego życia.
Z Panem Michałem Ormanem rozmawiała Maja Amborska

Wójt gminy Mysłakowice- Pan Michał Orman w czasie rozmowy z Mają Amborską.
Zdjęcie z archiwum Mai Amborskiej.

7

BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Nasza szkolna biblioteka zaopatrzyła się w nowe książki warte przeczytania. Panie bibliotekarki
zapewniają, że każdy czytelnik znajdzie dla siebie coś ciekawego. Poniżej prezentujemy wybrane
pozycje książkowe, zachęcając do zapoznania się z nimi.
„Kluseczka” Julie Murphy
Książka opowiada o nastolatce o imieniu Willowdean. To wygadana i korpulentna
dziewczyna z małego teksańskiego miasteczka, którą znajomi nazywają Will, a mama
- Kluseczką. Will z dużą pewnością siebie zbywa docinki na temat swojej nadwagi i nałogowo
słucha piosenek Dolly Parton. Nie przejmuje się wyglądem, dopóki nie spotka chłopaka, w którym
się zakochuje- z wzajemnością.
Żeby odzyskać pewność siebie i przeciwstawić się mamie, byłej królowej piękności, Will
zgłasza się do organizowanego przez nią konkursu na Miss Nastolatek. Ta odważna decyzja
inspiruje innych do pójścia w jej ślady. Więcej nie zdradzam... Dowiedzcie się sami, czytając
ciekawą przygodę Will.
To książka dla każdego, kto kiedykolwiek czuł się źle we własnej skórze. Pełna humoru
powieść o pokochaniu siebie.
Martyna Dembińska
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"Zaklinaczka próba ognia” Lene Kaaberbøl
Powieść opisuje losy dwunastoletniej Clary. Nastolatka jest nieśmiała i walczy z brakiem
pewności siebie. Z pozoru jest zwykłą dziewczynką. Jednak pewnego dnia, napada na nią czarny
kot, który rani bohaterkę. Dziewczyna zaczyna gorączkować. Nastolatka wraca do zdrowia, jednak
szybko ma kolejną dziwną przygodę. Wraz z przyjacielem, Oscarem, natrafiają w wyjątkowo gęstej
mgle na cudaczną i zarazem złowrogą postać ze skrzydłami. To nie był żaden anioł, jak sądzi Clary,
tylko niebezpieczna była zaklinaczka zwierząt - Chimera. Clary słyszy myśli zwierząt. Bohaterka
uczy się używać swojego daru od swojej ciotki Isy, która jest zaklinaczķą. Kiedy umacnia się jej
umiejętność, dziewczyna bierze na siebie coraz większą odpowiedzialność.
„Zaklinaczka. Próba ognia” to pierwszy tom cyklu duńskiej pisarki Lene Kaaberbøl
o przygodach Clary. To powieść fantasy o magicznej stronie świata, ukrytej przed oczami
niewtajemniczonych. Jest to opowieść o odkrywaniu siebie i swoich talentów, o dojrzewaniu,
nabieraniu świadomości własnej wartości i walce z kompleksami, o sile przyjaźni. O pięknej,
ale i groźnej stronie świata przyrody, zwierząt i magii.
Weronika Pieniądz

Źródła: https://ksiazkiuani.pl/
www.biblionetka.pl
Grafika Google
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RECENZJA KSIĄŻKI „STAR WARS ASHOKA”
Była pewna, że jej wojna dobiegła już końca… Nowa walka dopiero się jednak rozpoczyna.
Ahsoka Tano, niegdyś lojalna padawanka Anakina Skywalkera, chce spędzić resztę życia w
służbie zakonowi Jedi. Niestety, bolesna zdrada sprawia, że opuszcza jego szeregi i postanawia
kroczyć własną ścieżką. Mimo to Anakin i inni Jedi zawsze będą na nią czekać, gotowi ją przyjąć,
gdyby potrzebowała ich pomocy lub gdyby to oni potrzebowali jej. Wówczas władzę w galaktyce
obejmuje Imperator, a Jedi zostają bezlitośnie wymordowani z jego rozkazu. Zdana na samą
siebie Ahsoka wątpi, czy kiedykolwiek jeszcze zdoła znaleźć sobie miejsce we wszechświecie.
Zaszywa się na niepozornym rolniczym księżycu i zaprzyjaźnia z dziewczyną imieniem Kaeden.
Zamierza tu wieść skromny, spokojny żywot… Okazuje się jednak, że nie zdoła uciec ani przed
przeszłością, ani przed Imperium. Gdy na księżycu zjawia się imperialny okupant, Ahsoka musi
wybrać: kryć się czy stanąć do walki, nawet jeśli oznacza to konieczność ujawnienia własnej
tożsamości. Ta decyzja zmieni życie wszystkich jej bliskich… i przyniesie galaktyce nową nadzieję.

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce (w moim domu) przeczytałem fantastyczną
powieść E.K. Johnston ze świata Gwiezdnych Wojen. Zapewne każdy fan Star Wars, gdy
dowiedział się, że będzie nowy serial „Rebelianci”, w którym wystąpi Ahsoka, zastanawiał się, jak
przeżyła rozkaz 66 i jak ma się w tym serialu pojawić. Ostatni raz słyszeliśmy o bohaterce
w „Wojnach klonów”, jak odeszła z zakonu Jedi.
Dowiadujemy się z książki, że Ahsoka musiała uciekać przed Imperium Galaktycznym pod
władzą Dartha Sidiousa, gdyż ono poszukiwało Jedi, którzy przeżyli straszliwy rozkaz 66.
Przypadkiem trafiła na planetę rolniczą na Zewnętrznych Rubieżach Raadę. Chciała na niej
spokojne żyć, lecz Imperium przyleciało również na Raadę i sprawy się skomplikowały…
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Moim zdaniem książka Johnston jest naprawdę fantastyczną lekturą pokazującą
metamorfozę głównej postaci- jak dojrzewa, określa ideały i wartości, o które pragnie walczyć.
Brakuje mi trochę informacji o tym, jak Ashoka uciekła przed rozkazem 66, ale to jedno
niedomówienie nie zmieni mojego zdania, że warto sięgnąć po tę lekturę. Powieść polecam nie
tylko fanom „Gwiezdnych wojen”, lecz także osobom, które dopiero zaczynają przygodę ze Star
Warsami.
Dominik Kwiecień

Ahsoka z ,,Wojen klonów’’

Ahsoka z ,,Rebeliantów’’

Źródła: http://katedra.nast.pl/ksiazka/15704/Johnston-E-K-Ahsoka/
Grafika Google
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PONADCZASOWOŚĆ BAJEK
Czy wiecie, że bajka w pierwotnym zamyśle miała dwa zadania: uczyć i bawić? Twórcy
bajek, można by rzec, rywalizowali ze sobą, gdyż każdy chciał osiągnąć te cele i przyciągnąć jak
najwięcej czytelników. Ważnym było, aby bajka miała charakter nie tylko dydaktyczny, ale
i moralizatorski. A jak wiadomo, najlepsza jest nauka przez zabawę (również słowem). Uważam, że
bajki w doskonały sposób odzwierciedlają zachowania ludzkie, które niewiele zmieniły się na
przestrzeni wieków. Postaram się Was do tego przekonać i udowodnić swoje zdanie, które poprę
kilkoma przykładami ze znanych mi bajek.
Na początku

pragnę zapoznać Was z pojęciem bajki epigramatycznej, która (mówiąc

pokrótce) charakteryzuje się formą- wymianą kwestii między dwojgiem bohaterów. Może być
również zapisana w formie pytania i odpowiedzi. Mistrz oświecenia – Ignacy Krasicki w bajkach
epigramatycznych doskonale obrazuje czytelnikom prawdziwe zachowania ludzi.
Przyjęło się przekonanie, że młody człowiek ma w sobie bardzo wiele zapału, ale nie jest do
końca rozważny. Często pochopnie podejmuje decyzje, bo brakuje mu życiowego doświadczenia.
Dojrzały człowiek ma już ukształtowany system wartości, zna swoje cele i wie, do czego dąży.
Potwierdzenie tych słów można odnaleźć już w oświeceniowej bajce. W utworze „Potok i rzeka”
rwący potok jest symbolem wcześniej wspomnianego przeze mnie młodego człowieka, a rzeka
swoją postawą przypomina spokojną i dorosłą istotę ludzką. Rzeka ma za zadanie wyjaśnienie
czytelnikom, że w życiu najważniejsze jest doprowadzenie spraw do końca, nawet jeżeli miałoby to
trwać długo. Rwący potok natomiast jest zdania, że uda mu się osiągnąć więcej, bo wyprzedza
rzekę. Takie sytuacje znajdują również odzwierciedlenie w świecie ludzi, gdzie wiele osób nie zdaje
sobie sprawy z tego, że priorytetem nie może być pośpiech czy brak rozwagi, a posiadanie celu w
życiu.
Drugim przykładem

będzie bajka pt. „Syn i ojciec”. Również w tym utworze autor

pokazuje, że nie ma takiego momentu w życiu człowieka, żeby był w pełni szczęśliwy. Zarówno
w bajce jak i w rzeczywistości młodzi ludzie narzekają, że muszą uczyć się nieprzydatnych im
w życiu rzeczy. A stary człowiek tęskni właśnie za młodością i siłami, energią, które wtedy
posiadał. Z tego utworu Ignacego Krasickiego wynika, że bez względu na wiek, nie da się
człowiekowi w pełni dogodzić. Powołam się tu na cytat z utworu, aby potwierdzić swoje zdanie:
„Każdy wiek ma goryczy (smutki, troski), ma swoje przywary (słabe strony)”.
Od wieków między ludźmi są konflikty, również współcześnie z takimi zachowaniami się
spotykamy. To nieodłączny element życia każdego z nas. Często kłótnie wynikają z błahych
powodów czy z różnicy poglądów. Aleksander Fredro w bajce pt. „Koguty” na prostym przykładzie
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przedstawił sens konfliktów międzyludzkich. Owszem, cała sytuacja przedstawiona w utworze jest
dosyć absurdalna, gdyż dwa koguty zaczęły się bić bez poważniejszej przyczyny. Dopiero indyk
okazał się być mądrzejszym i bardziej rozważnym, próbował załagodzić spór. Takie zachowania
spotykamy również we współczesnym świecie, gdzie mądrość powinna wiązać się z umiejętnością
panowania nad sobą i zachowaniem własnych refleksji dla siebie, aby nie nasilać konfliktów. Każdy
z nas przecież zna kogoś, kto jest albo wybuchowy i nieroztropny, albo zaś rozważny.
Czy spotkaliście się w swoim życiu z kłamstwem, oszustwem? Czy poznaliście kogoś, kto
obiecał Wam „gruszki na wierzbie”? Czy może poznaliście złodziei? A może byliście świadkami
wyłudzenia? Wszystkie te pytania wiążą się z niebezpieczeństwem dnia codziennego, nie mamy
przecież wpływu na to, co się wydarzy i jakich ludzi poznamy. W bajce „Lis i jaskółka” autorstwa
Jana Brzechwy jest wyraźnie pokazane na przykładzie wskazanych zwierząt, jak łatwo we
współczesnym świecie można zostać oszukanym. Takie zachowania są często spotykane – nie warto
wchodzić w układy z nieznajomymi, aby nie dać się zmanipulować. I ta zasada będzie
obowiązywała do końca świata. Przykładem oszustwa z życia codziennego może być zakup
towarów przez strony internetowe. Zgodzicie się ze mną, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie
wykonacie przelew, a towar, który otrzymacie, jest niezgodny z opisem i nie ma nic wspólnego
z zamówionym sprzętem.
Z przedstawionych argumentów wynika, że zachowania i cechy ludzi przedstawione
w bajkach można zaobserwować również współcześnie. Na podstawie moich rozważań możliwe
jest wyciągnięcie wniosku, że od najwcześniejszych epok aż do teraźniejszości są w społeczeństwie
obecne takie same wartości, zalety i wady ludzkie. Człowiek pozostaje niemal taki sam od
momentu, jak został stworzony. I obserwujemy to nie tylko na przykładach z dnia codziennego, ale
również w utworach literackich.
Kajetan Perliński
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CZY WARTO MIEĆ PASJĘ?
W poniższym artykule chciałabym przybliżyć Wam, czytelnikom gazetki, co to jest pasja
i jak ją odkryć w sobie.
Pasja to nic innego jak hobby, które sprawia człowiekowi radość, daje przyjemność
i mocno nas angażuje w jego dalsze odkrywanie. Każdy ma pasję, lecz nie każdy ją jeszcze
w sobie odnalazł. Nie musi to być koniecznie malowanie czy śpiewanie. Są różne nietypowe pasje,
które dają satysfakcję, np. zdobywanie autografów znanych ludzi czy kolekcjonowanie zdjęć
z niespotykanymi gadami!
Jest również wiele książek o tym, jak znaleźć swoje zainteresowanie. Ale dam Wam swoje
rady:
1. Po pierwsze – zastanówcie się, co lubicie robić w wolnym czasie.
2. Po drugie – zrealizujcie plany. Jeżeli lubicie tańczyć, to możecie zapisać się na kurs tańca
czy potrenować w domu z pomocą YouTube.
3. Po trzecie – nie poddawajcie się! Jeżeli coś Wam się nie uda, idźcie dalej! Nie przejmujcie
się porażkami. One są wpisane w nasze życie, a my uczymy się na błędach. To, co dziś było
płaczem, jutro będzie wspomnieniem dnia wczorajszego.
Pamiętajcie, że nie każdy znajduje od razu pasję. Czasem zajmuje to kilka lat. Ale warto jej
szukać w sobie i w swoim otoczeniu.
Dla przykładu mogę Wam opisać moje hobby. Jest to zbieranie magnesów z całego świata. Gdy
jadę na wycieczkę, wakacje czy poza granicę państwa, przywożę stamtąd nowe, oryginalne
magnesy. Moja kolekcja jest już dość pokaźna. Posiadam ich około 150. Wieczorami wspominam,
w jakim miejscu byłam i jak tam było pięknie. W planach mam zwiedzenie kolejnych zakątków
świata, by moja galeria magnesów „rosła w siłę”.
Mam nadzieję, że ten artykuł dał Wam motywację do znajdowania czy poszerzania Waszych
pasji. Taka forma spędzania wolnego czasu jest zdecydowanie lepsza niż np. ciągłe przebywanie
przed monitorem komputera. Życzę Wam, aby wszystkie Wasze cele i hobby się powiodły.

Pola Barnowska
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DRUK 3D
W

dzisiejszym

artykule

postanowiłem

Wam

opowiedzieć o technologii druku 3D. Może Wam się to
wydawać skomplikowane, ale w rzeczywistości tak nie jest.
Na początku przedstawię sposób działania takiej
maszyny. Tradycyjna drukarka ma w środku szynę, po
której jeździ wózeczek i nakłada toner. W drukarce 3D są
trzy szyny zamiast jednej- pierwsza prowadzi wózek w górę
i w dół, druga – w lewo i prawo, a trzecia – w przód i tył.
Drugą różnicą jest to, że tradycyjna drukarka drukuje tonerem na papierze. Jako iż toner jest płynny,
nie może zostać użyty w drukarce 3D, dlatego jej dysza wypluwa plastik, który kupuje się
w formie linek na szpulach.
Skoro omówiłem działanie tego sprzętu, to teraz opowiem
o kosztach. Pewnie wydaje się Wam, że jest to bardzo drogie, lecz
taką drukarkę można już kupić za 800 zł; są też droższe modele,
które kosztują nawet po 10000, 20000 zł.
Dzięki takiemu urządzeniu możemy wykonać wiele
ciekawych gadżetów przy niskich kosztach, np. wydrukować
zawieszki do kluczy lub jakieś ciekawe mechanizmy. Jedyne, co nas ogranicza, to rozmiar pola
roboczego naszej drukarki.
Na szczęście nie musimy wszystkiego projektować sami, możemy pobrać interesujące
projekty z internetu.
Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresował. Ta technologia naprawdę nie jest tak
skomplikowana, jak może się wydawać, dlatego z takiej drukarki może korzystać każdy.
Kajetan Perliński

Zdjęcia z archiwum Kajetana Perlińskiego.
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XBOX

Na początku XX wieku na rynku konsol Sony wydawało się nie mieć sobie równych
w kwestii tego typu urządzeń podłączanych do telewizora, jednak Microsoft postanowił spróbować
swoich sił w tej dziedzinie. W 2001 r. na rynek trafiła ich pierwsza konsola- Microsoft Xbox.
Pierwszy Xbox pojawił się na rynku już po premierze PlayStation 2, jednak udało mu się
wejść jeszcze przed GameCube’a od Nintendo. Warto zauważyć, że podczas debiutu Xbox był
jedynym produktem amerykańskiej produkcji w tym zdominowanym przez Japończyków
segmencie rynku. Pierwszy raz konsolę ogłoszono w 2000 roku- wyszła rok później,
w listopadzie 2001- ale tylko w Ameryce. Pozostała część świata musiała na pierwszego Xboksa
czekać trochę dłużej- do wiosny 2002 r. Jako że Europa wciąż znacznie chętniej grała na
komputerach, najpierw wprowadzono konsolę na rynek japoński.
Pierwszy Xbox wprowadził spore zawirowanie. Bardzo dobre części, wbudowany twardy
dysk, płatna usługa sieciowa i zestaw rozwiązań, które na tamte czasy były prawdziwą nowością.
Do 2006 r. sprzedano blisko 25 milionów urządzeń, ale jak pokazała historia- był to dopiero
początek rewolucji.
Xbox 360 ukazał się na rynku jesienią 2005 roku. Bezprzewodowe kontrolery, rozbudowane
usługi online, przetarcie kroków w kwestii cyfrowej dystrybucji oraz streaming- tak wyglądały
początki życia Xboxa 360.
Xbox One miał być rewolucją- przyporządkowanie gier do konsoli, sprawdzanie licencji,
a więc częste logowanie się on-line, by móc cieszyć się tamtejszymi przywilejami. Jak można się
było spodziewać- gracze byli na ”nie” i dość szybko dali znać, co myślą na ten temat. Podczas
trwających wciąż targów E3, gigant z Redmond zaczął się więc wycofywać z tych deklaracji
- zamiast konsoli opartej przede wszystkim na usługach, zaserwował… to samo co konkurencja.
Sytuacji nie poprawiała też kwestia zakupu konsoli Xbox One z ulepszonym kontrolerem Kinect,
który znacząco podnosił cenę całego zestawu. Xbox One zadebiutował na rynku w listopadzie 2013
r.- podobnie jak jego największy konkurent, czyli PlayStation 4.
Moim zdaniem Xbox to bardzo dobra konsola od Microsoft, choć bardziej preferuję
PlayStation. Widać, że Microsoft włożył wiele wysiłku w stworzenie tego urządzenia. Myślę, że
fenomen tej konsoli polega na nowoczesnym, futurystycznym wyglądzie, możliwości grania
w ekskluzywne gry przeznaczone wyłącznie na Xboxa.
Alek Popławski
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Źródło:https://antyweb.pl/microsoft-xbox-historia-rodziny-konsol/
Grafika Google
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MONOPOLY
Gra ta została wymyślona w Stanach Zjednoczonych w okresie Wielkiego Kryzysu przez
Elizabeth Magie. Monopoly to klasyczna gra polegająca na handlu nieruchomościami. Daje
graczom szansę obracania wielkimi pieniędzmi i szybkiego wzbogacenia się. Rozpoczynając od
pola START, należy okrążać planszę, kupując i sprzedając nieruchomości, budując domy i hotele.
Za wejście na nieruchomości innych graczy płaci się czynsz. Sukces zależy od udanych inwestycji
i mądrze przeprowadzonych transakcji. Gra ta została opatentowana 31 grudnia 1935 roku.
Monopoly uczy przedsiębiorczości oraz tego, jak w mądry sposób zarządzać pieniędzmi.
Jest to również świetny trening oszczędzania. Poza tym, jak wiele innych gier planszowych
i zabawek edukacyjnych, Monopoly pokaże graczom, że zasady są ważne i przestrzegając ich,
możemy odnieść sukces. Koniecznie zagrajcie!
Vanessa Bażan

https://cobi.pl/blog/art,63,dlaczego-warto-grac-z-dziecmi-w-monopoly.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monopoly
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K-pop, czyli koreański pop
Wszyscy wiemy, czym jest muzyka popowa, ponieważ na co dzień możemy jej słuchać
w radiu, internecie, czy też w telewizji. Natomiast pojęcie „muzyka k-popowa” może wzbudzić
zaciekawienie, ponieważ jest mniej popularna, ale to nie znaczy, że nie ma miłośników.
To nic innego jak koreański pop. Ten rodzaj muzyki jest synkretyczny- stanowi pomieszanie
gatunków: dance-pop, electro-pop, hip-hop, rock. Możemy odnaleźć w niej też elementy jazzu,
muzyki klasycznej, pop opery. Zadziwiające jest to, że z połączenia różnorodnych gatunków
muzycznych powstaje spójna całość. Teledyski są pełne układów tanecznych, kolorów oraz innych
efektów przyciągających uwagę. Nie zawsze tak jest, że piosenki są pełne entuzjazmu, nadziei na
lepsze jutro, powstają też utwory o tematyce poruszającej problemy dnia codziennego. Muzykę kpopową tworzą zarówno zespoły, jak i

sami wokaliści. Jednym z pierwszych zespołów

promujących ten gatunek muzyki jest Seo Taiji and Boys.
Każdy z nas chociaż raz słuchał muzyki tego gatunku nawet nieświadomie- zapewne kojarzycie
utwór pt. "Gangnam Style", otóż jest to utwór k-powy!
Kolejna cecha, która wyróżnia k-pop, jest widoczna m.in. na teledyskach- mężczyźni noszą
makijaż, a ubrania „nie mają płci”. Wg fanów tego gatunku muzycznego taka moda uczy tolerancji.
Podsumowując, k-pop jest rodzajem muzyki ciekawym, oryginalnym. Inspiruje się wieloma
gatunkami muzycznymi, co daje interesujące efekty. Warto posłuchać!

Weronika Dziedzina
Źródło: Wikipedia

19

WYSOKI KAMIEŃ
Jest to szczyt w Sudetach Zachodnich położony w Wysokim Grzbiecie, tuż nad Szklarską
Porębą. Ze szczytu rozciąga się panorama na Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie oraz
Rudawy Janowickie. Położony jest na wysokości 1058 m. n. p. m. Grzbietem tym biegnie szlak
czerwony.
Już w czasach kiedy to pierwsi Walonowie przemierzali góry w poszukiwaniu skarbów,
Wysoki

Kamień

był

punktem

orientacyjnym

w

terenie

i

zalążkiem

wielu

legend.

W 1837 roku rodzina Schsffgotschów ze Świeradowa Zdroju, jako ówcześni właściciele tych
terenów, dla obsługi turystów wybudowała na szczycie Wysokiego Kamienia drewniane schronisko
(w tym samym czasie i według tego samego projektu przygotowano schronisko bliźniacze nad
Śnieżnymi Kotłami). W 1841 roku zawitał tu nawet król pruski Fryderyk Wilhelm IV.
Dla uatrakcyjnienia tego miejsca wybudowano drewnianą wieżę widokową. Wiosną 1882
roku schronisko doszczętnie spłonęło.
Postanowiono je odbudować i jeszcze
tego samego roku zaczęto budowę
nowego, opierając się na zdobytych
doświadczeniach.
światowej

Po

II

wojnie

kilkakrotnie

było

okradzione i zdewastowane. Powoli
popadało

w

ruinę

i

groziło

zawaleniem. W 1963 roku schronisko
rozebrano, a teren zrównano z ziemią.
W 1996 roku został ogłoszony przetarg na kupno tego terenu. Wygrała rodzina Gołbów ze
Szklarskiej Poręby. Od tego roku nastały czasy ciężkiej i żmudnej pracy. Uporządkowano teren,
wybudowano budynek gospodarczy, poprawiono drogę dojazdową i rozpoczęto budowę nowego
schroniska.
Polecam to miejsce, szczególnie tym, którzy lubią chodzić po górach i podziwiać piękne
widoki.
Sebastian Stępień
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoki_Kamie%C5%84
https://www.wysokikamien.com.pl/pl/
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POWSTANIE STYCZNIOWE
22 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest ogłaszający powstanie
i powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. "Nikczemny rząd najezdniczy rozwścieklony oporem
męczonej przezeń ofiary postanowił zadać jej cios stanowczy - porwać kilkadziesiąt tysięcy
najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrońców, oblec w nienawistny mundur moskiewski i pognać
tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie. Młodzież polska poprzysięgła sobie zrzucić przeklęte
jarzmo lub zginąć. Za nią więc narodzie polski, za nią! Po straszliwej hańbie niewoli, po
niepojętych męczarniach ucisku, Centralny Narodowy Komitet, obecnie jedyny legalny Rząd twój
Narodowy, wzywa cię na pole walki już ostatniej, na pole chwały zwycięstwa, które Ci da i przez
imię Boga na niebie dać poprzysięga" - napisano w Manifeście.
Powstańcy, mimo niewystarczającego uzbrojenia i braków kadrowych, atakowali rosyjskie
placówki praktycznie na terenie całego Królestwa Polskiego. Władze zrywu wzywały do udziału
w nim również "braci Litwinów i Rusinów", co spowodowało rozszerzenie obszaru walk na
wschód. Jak oceniają historycy, podczas powstania miało miejsce ponad tysiąc starć, a w siłach
polskich uczestniczyło w sumie ok. 200 tys. osób. Pomimo pewnych sukcesów oddziałów
powstańczych, w związku z przewagą armii rosyjskiej, siły zaborcze zaczęły uzyskiwać przewagę.
Pod koniec 1863 roku łączny stan wojsk rosyjskich wynosił ponad 400 tysięcy żołnierzy, 170
tysięcy w Królestwie Polskim, na Litwie 145 tysięcy, a na Ukrainie - 90 tysięcy. Rząd Narodowy
miał w polu jednocześnie nie więcej niż 10 tysięcy partyzantów. Rosjanie palili wszystkie
miasteczka, które udzielały pomocy powstańcom. Powstanie zaczęło upadać.
Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków
szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, a przede
wszystkim aktywna rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć co
najmniej 669 osób. Na zesłanie skazano przynajmniej 38 tysięcy Polaków. Po klęsce powstania
język polski wycofano ze szkół i urzędów, zamknięto Szkołę Główną. Ze sprawą polską przestano
się liczyć na arenie międzynarodowej.
Wiktor Hołyński

Źródło:
-https://paczka-wiedzy.pl/powstanie-styczniowe-ciekawostki/
-https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-wybuchu-powstania-styczniowego
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WANILIA
Wanilia to rodzaj roślin jednoliściennych z rodziny storczykowatych. Liczy ona 109
gatunków występujących w strefie tropikalnej. Owoce wanilii płaskolistnej są źródłem przyprawy
zwanej laskami wanilii. Jest ona jedną z najdroższych przypraw na świecie. Za jej wysoką cenę
odpowiadają między innymi pochodzenie i właściwości.

Wanilia nadaje bowiem wyjątkowy smak i aromat, przez co znajduje zastosowanie w kuchni.
Aromatu nabiera dopiero po zerwaniu, gdy jest poddawana fermentacji i suszeniu. Laski wanilii nie
tylko pięknie pachną, lecz także nabierają ciemnej barwy z delikatnym białym nalotem waniliny. To
właśnie wanilina odpowiada za charakterystyczny smak i zapach.
Zosia Zielińska

Źródło: Wikipedia, poradnikzdrowie.pl, Grafika Google.
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„Tuż przed ucieczką”
Gwar panujący na zewnątrz zmusił mnie w końcu do opuszczenia kryjówki. Czarnowłosa
stała dumnie w tłumie, uśmiechając się.
- Przepraszam za to szkło, ale chciałam was zmusić do wyjścia - zaśmiała się.
Przebiegła wzrokiem po zebranych ludziach, zatrzymując go w końcu na mnie. Skinęła głową, bym
za nią podążał. Zrobiłem to bez zastanowienia. Dziewczyna wzbudzała we mnie spokój, a gdzieś w
środku czułem, że można jej zaufać. Zaimponowała mi zresztą tym, jak podeszła do problemu.
Kiedy w końcu oddaliliśmy się od tłumu, uśmiechnęła się pewnie.

Rys. Maria Engel

-Jakim cudem sama odpędziłaś tamtego potwora? – zapytałem.
-Schowałam się na drzewie - odparła ze śmiechem. - Nic trudnego.
23

Po chwili twarz dziewczyny spoważniała, a ona sama skrzyżowała ręce na piersi.
-Wiesz, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że skądś cię kojarzę - powiedziała, patrząc w bok.
Gdy się jej przyjrzałem, właściwie poczułem się podobnie. Imię wypowiedziane przez jednego z
cywili brzmiało nad wyraz znajomo.
-To sprawia, że czuję, iż jesteś godny zaufania, dlatego muszę ci o czymś powiedzieć - mruknęła
niepewnie. - Od dłuższego czasu zbieramy części z różnych rozbitych tu wehikułów. Planujemy
ucieczkę stąd, tylko jest jeden problem. Nie damy rady ewakuować wszystkich... Stąd pojawia się
pytanie, czy chcesz uciec z nami.
Automatycznie zmarszczyłem brwi. Perspektywa ucieczki stąd była całkiem kusząca. Skinąłem
głową na tak. Dziewczyna odpowiedziała szerokim uśmiechem.
-W takim razie, chodź - złapała mnie za rękę, ciągnąc poza obszary wioski.
Udaliśmy się do jednej z jaskiń, która robiła wrażenie. Wyglądała jak nieco zacofane laboratorium.
Rozumiałem jednak, że nie było sposobu, by dobrze je rozwinąć. Mimo wszystko był to
imponujący widok. Z niecierpliwością czekałam, co zaraz się wydarzy…
Nikola Szumowska
Ciąg dalszy nastąpi
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