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Wydanie Czerwcowe

Czerwiec 2012

Gazetka Szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu

Bezpiecznych, ciekawych
i udanych wakacji
życzy
redakcja Gazetki Szkolnej
QQryQ!
Do zobaczenia we wrześniu!
Bawcie się dobrze ☺
PS A jak widać na zdjęciach
– my będziemy czuwać!
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- Co robi piłkarz na ulicy?
- Stoi w korkach.

Suchary na upalne dni ☺

Jak nazywa się miejsce
gdzie idą stopy po
śmierci?
- Rajstopy.

- Co robi traktor w salonie
fryzjerskim?
- Warkocze.

Rozmawiają dwa ślepe
konie:
- Słuchaj, podobno jutro są
jakieś zawody.
Startujemy?
- Nie widzę przeszkód.

- Jak się nazywa żona
Oskara?
- Oskarżona.

- Dlaczego Asterix nie
wpuszczał Rzymian do
wioski?
- Bo nie byli ubrani na
galowo.
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Banach jak zwykle najlepszy!
W maju, kiedy gimnazjaliści
wybierają gdzie dalej chcą się
uczyć, powstają najróżniejsze
rankingi
szkół
ponadgimnazjalnych. Jednym z
takich rankingów, o ile nie
najważniejszym, jest „Ranking
Perspektyw”.
W
kategorii
liceów ogólnokształcących, na
prawie 60 szkół z województwa

lubuskiego,
nasza
szkoła
zajmuje dobre 12 miejsce.
Jednak, jeżeli weźmiemy pod
uwagę tylko szkoły publiczne w
powiecie żarskim i żagańskim,
to LO im.Stefana Banacha jest
najlepsze! Dokładnie to samo
pokazuje
ranking
liceów
według Gazety Lubuskiej.

Drodzy banachowicze, cieszmy
się, że uczymy się w tak dobrej
szkole, bo to dzięki naszym
nauczycielom i nam samym
nasze liceum jest tak wysoko w
rankingach!
Zachęcajmy
gimnazjalistów do przyjścia do
najlepszej szkoły w regionie!

Bliżej Afganistanu
24 kwietnia 2012 roku, klasa I”c” wraz p. Agatą Słomką oraz p. Małgorzatą Bąk, brała udział w wykładach p.
Olgi Mielnikiewicz pt.: „Afganistan – obalanie stereotypów i życie na misji” na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Uczniowie wysłuchali opowieści o Afgańczykach i ich tradycjach m.in. noszenia burek przez kobiety. Po
(M.)
wykładzie obejrzano krótki film, obrazujący problemy tamtejszej młodzieży.
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Cudze chwalicie, swego nie znacie
- wywiad z Erykiem Kucem, członkiem żagańskiego zespołu ,,Znienacka".
Spory: Jak zaczęła się twoja przygoda z grą w zespole? Kto wpadł na pomysł wspólnego grania?
Eryk Kuc: Moja przygoda z graniem w zespole wzięła się stąd, że razem z Kołkiem (Damian Kołtan –
tegoroczny absolwent z Banacha – przyp.red.) i Tomkiem Rybakiem (również absolwentem Banacha)
wpadliśmy na pomysł założenia zespołu. Kołek grał na gitarze, Rybak też, więc na mnie padło, że będę grał na
basie. Potem się przypałętał ten Jędrzej, bo chciał się nauczyć przy nas grać na gitarze i kiedy szukaliśmy
perkusisty, to on spytał się Tomka, czy będzie mógł z nami grać. Tomek się zgodził. Później, nie wiedząc,
czemu, Jędrzej myślał, że jest też w zespole. Nie była prawda i postanowił, że stworzy sobie własny zespół. Po
roku grania odszedł Rybak, bo stwierdził, że mamy różne gusta muzyczne (zbyt ostro gramy jak dla niego) i
poszedł ćwiczyć… szermierkę. Po roku wegetacji i szlifowania technik gry na instrumentach doszedł w końcu
do nas Krycha, który odszedł z "niby-zespolu" Jędrzeja, gdzie nic nie grali. Świetna gitara solowa, ale też
niestety odszedł od nas po roku, bo wyjeżdżał na studia. Fajnie się z nim grało i dużo kawałków się z nim
wymyśliliśmy. Później doszła do nas Kaśka, ale to już inna historia…
S: Kto wymyślił nazwę waszego zespołu?
EK: Nazwa Znienacka wzięła się stąd, że potrzebowaliśmy nazwy na pierwszy nasz koncert… Chyba to było
pod koniec 2008 roku, zima albo początek 2009 . Graliśmy na konkursie zwanym Pro-Arte. No i ja rzuciłem
nazwę Znienacka. Próbowaliśmy jej angielskiej wersji - Out of the Blue. Później jednak wróciliśmy do polskiej
nazwy i tak zostało.
S: Co, według ciebie, wyróżnia wasz zespół spośród innych, co jest szczególnego w waszej muzyce?
EK: Spośród innych zespołów wyróżnia nas to, że nie trzymamy się wyznaczonych schematów, i gramy swoją
muzykę.
S: Jakie macie plany na przyszłość?
EK: Na razie przygotowujemy się do nagrania naszego dema w studiu.
S: Kiedy będzie można wysłuchać waszego dema?
EK: Naszego dema będzie można posłuchać być może juz w najbliższym tygodniu.
S: Dziękuję za wywiad.

Znienacka – koncert
w Żaganiu na
majówce
04.05.2012
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Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły...
Czerwiec na szczęście ciągnie za sobą koniec szkoły. Z początkiem tego miesiąca
kojarzył mi się Dzień Dziecka. Tak, właśnie teraz wszystkie dzieci miały swoje
święto.
Tak więc Drogie Dzieci - wszystkiego najlepszego - oby jak najdłużej tkwiła w was
(KH)
natura dziecka i nie było wam śpieszno do dorosłości!

Euro-Refleksja 2012
Wszędobylskie Euro atakuje mnie z każdej strony. Wyskakuje z lodówki w postaci
etykiety na kartonie soku. Z szuflady patrzy na mnie oczyma biało-czerwonych tictac’ów, a z półki machają do mnie uśmiechnięci Slavek i Slavko z kubka dołączonego
gratis do, bodajże, herbaty. Nie wspominając już o sklepowych półkach, na których aż roi
się od produktów w opakowaniach z limitowanej edycji Euro 2012. Czekoladki w
pudełku w kształcie stadionu, Cola w ‘świątecznej’ oprawie, Żelki-piłki, Chrupki Kibica,
a także zabawki produkowane specjalnie na tę okoliczność.
Przesada! Przyznaję, że nie jestem zwolenniczką piłki nożnej.
Możliwe, że obejrzę zmagania Polski, ale to raczej dlatego, że będzie to robić reszta
rodziny. Jestem w stanie zrozumieć, że Euro to ważna impreza dla Polski, że przyniesie
wiele zysków, ale czy ‘ci z góry’ nie mogą zrozumieć, że nie wszyscy są tym
zainteresowani?! Jestem w stanie pojąć korzyści płynące z mistrzostw, kasę, którą
przecież można zarobić na wszystkim, ale dokąd to zmierza? Przecież Euro kiedyś się
skończy. (Obawiam się, że dla niektórych to tak, jakby skończył się
świat!) A co potem? A potem zostaniemy na kolejne pół roku z
milionem butelek Pepsi z podobizną Szczęsnego, czy półkami pełnymi
dwukolorowych, ‘patriotycznych’ cukierków. I będziemy wspominać…
Tylko, czy będzie co wspominać?! Oby tylko coś
więcej niż narzekania europejczyków na stan polskich
dróg czy organizację imprezy. Oby coś więcej niż
mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Oby
więcej niż Wiadomości na żywo ze Stadionu Narodowego. Chciałabym, żeby po tych
mistrzostwach można było wspominać znacznie więcej – wygrane spotkania Polaków, grę
fair-play czy zadowolenie europejczyków z pobytu w naszym pięknym kraju. A na czas Euro
życzę wszystkim fanom futbolu wielu pozytywnych, sportowych emocji, a tym mniej
zapalonym kibicom i sobie życzę tego, abyśmy przetrwali Euro i mogli znów cieszyć się
spokojem. A z drugiej strony życzę, żebyśmy w czasie naszych wakacyjnych wyjazdów
dostrzegli te dobre strony Mistrzostw – kawałek autostrady więcej, parę dziur w drogach
mniej, może nawet Polacy będą dla siebie milsi? Oby!
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Holiday come on!
Już niedługo wakacje! Ta
wiadomość zadowala każdego
ucznia. Chęć odpoczynku i
wstawania o godzinie dziesiątej
jest silniejsza niż pragnienie
nauki. Ciągnie nas do "nic-nierobienia" - taka już natura
człowieka, ale dopóki możemy,
to odpoczywajmy.

Wiadomo, że z początkiem
wakacji wiąże się też koniec
roku i podwojona praca w celu
uzyskania tych "odpowiednich"
ocen. Oczywiście, każdy uczeń
naszej szkoły chce zdobyć jak
najwyższe oceny i mieć na
świadectwie
wymarzony
czerwony pasek, więc staramy
się!
Co do wakacji, to każdy będzie
spędzał je inaczej. Wiadomo:
wyjazdy ze znajomymi, z
chłopakiem lub dziewczyną,
albo i nawet z rodzicami, bądź
do rodziny. Choć jestem pewna,
że nie każdy tak spędzi

wakacje, wielu z nas ma zamiar
iść na te dwa miesiące i zarobić
trochę "kaski", na drobne
wydatki. Pewnie - trzeba
korzystać z chwili.
Wraz z redakcją QQryQ
życzymy jak najlepszych ocen
na świadectwie i oczywiście
miło spędzonych wakacji w
Do
gronie
najbliższych.
zobaczenia po feriach letnich.
Mamy również nadzieję, że
nasz skład dziennikarzy od
września wzbogaci się o
nowych
członków.
Do
zobaczenia za dwa miesiące!
K.H.

Sportowe życie szkoły
15 maja w Szprotawie odbyły się lekkoatletyczne powiatowe zawody żagańskiej licealiady. Rywalizacja byłą
bardzo zacięta nikt nie odpuszczał każdy dawał z siebie wszystko. Dziewczęta z naszej szkoły uplasowały się
na III miejscu a chłopcy na pozycji IV, te miejsca pozwoliły im utrzymać pozycje lidera w Żagańskiej
Powiatowej Licealiadzie Młodzieży . Oprócz zachowania pozycji lidera trojgu naszym zawodnikom udało też
się zakwalifikować na etap wojewódzki:
Hennig Marta – bieg na 100m
Gorzkiewicz Eryk – bieg na 100m
Królewicz Michał – bieg na 800m
Klasyfikacja szkół w Żagańskiej Powiatowej Licealiadzie Młodzieży:
Szkoła
ZSO Żagań
ZSZ Szprotawa
ZSP Szprotawa
ZST-H Żagań
ZSTiL Żagań
ZSP Iłowa

Łączna liczba pkt
146
142
132
121
114
60

Miejsce
I
II
III
IV
V
VI
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Szkoła kontaktu z Bogiem!
Z serii ‘pomysł na wakacje’.

Już po raz kolejny Jezuici zapraszają na trzy i
pół dniowe rekolekcje wakacyjne, oparte na
duchowości św. Ignacego Loyola. W ciągu tych
dni uczestnik ma czas na wyciszenie, medytację
i naukę modlitwy. Więcej znajdziecie na:
www.skb.vel.pl
M.

Na zdjęciu Dorota Winczaruk zeszłoroczna uczestniczka
rekolekcji)

Zgadnij kto to?!
Nowy miesiąc, nowa zagadka. Jak
myślicie, kim jest ta dziewczynka na
rękach u swojego starszego kuzyna?
Odpowiedź znajdziecie na końcu
numeru.
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Kto czyta, żyje podwójnie

Z racji wolnego tygodnia
majowego postanowiłam nadrobić
braki w lekturze. Nie to, żebym
jakoś specjalnie zostawiała sobie
książki na „potem”, ale w ciągu
pracowitego tygodnia udaje mi się
wysupłać na czytanie tylko parę
chwil, za to, kiedy jest wolne,
odbijam to sobie i potrafię
‘odpłynąć’ na kilka godzin. Już w
poniedziałek wybrałam się do
biblioteki (swoją drogą to pani
nieźle
zrugała
mnie
za
przetrzymanie
książek
wypożyczonych jeszcze w czasie
przerwy bożonarodzeniowej – cóż,
zapomnieć każdemu się zdarza).
Wybrałam sobie kilka książek, a że
nigdy w bibliotece nigdy nie
czytam tego, co jest na końcu,
kieruję się raczej tytułem i
okładką, zawsze czekają mnie
niespodzianki. Fakt, często bywa
tak, że książka o fascynującym
tytule i świetnej okładce okazuje
się kompletną kichą i rezygnuję z
niej już po paru stronach. Tym
razem jednak udało mi się
‘wyłowić’ coś całkiem fajnego.
Na początek przeczytałam
„Paulinę w orbicie kotów” Marty
Fox. Autorkę tę lubię bardzo,
uważam ją za jedną z najlepszych
pisarek książek dla młodzieży
(klasyfikuję ją gdzieś pomiędzy
Małgorzatą
Musierowicz
i
Krystyną Siesicką). Okazało się, że
ta
książka
to
kontynuacja

czytanych przeze mnie książek
„Magda.doc” i „Paulina.doc”.
Lektura całkiem sympatyczna,
taka, jaką lubię na wiosenne
leniuchowanie. Trzy godzinki i po
książce. Polecam ją tym, którzy
lubią czytelnictwo ‘lekkie’, acz
zachęcam do tego, żebyście
najpierw przeczytali „Magdę.doc”
i „Paulinę.doc” – myślę, że warto!
Po „Paulinie…” przyszła
kolej na książkę Izabeli Sowy
„Blagierka”. Coś mi świtało, że

czytałam coś tej autorki. Musiałam
pogrzebać w bibliografii Sowy, ale
już po tytułach rozpoznałam to,
czym zaczytywałam się w
gimnazjum – „Herbatniki z
jagodami”, „Cierpkość wiśni”,
„Smak
świeżych
malin”
i
„Agrafka”. Trzeba przyznać, że nie
brakuje jej pomysłów na książki,
acz przyznam, że poprzednie
pozycje podobały mi się o niebo
bardziej. „Blagierka” jest strasznie
odrealniona, zauważyłam trochę
niekonsekwencji w fabule, jakby
powieść ta była pisana gdzieś
między kuchnią a łazienką. A
może to ja już wyrosłam z tego
typu książek? Niby główna
bohaterka ma osiemnaście lat,
przedstawione są sytuacje z klasy
maturalnej, ale mnie wydały się

trochę dziecinne i infantylne.
Przeczytałam do końca, fakt
faktem, że zakończenie mogłoby
być bardziej ‘podrasowane’, ale
ogólnie, pamiętając o poprzednich
książkach Sowy, nie mogę
powiedzieć, żeby to była jakaś
kompletna porażka. Mogę ją nawet
polecić,
ale
raczej…
gimnazjalistkom.
Było w przyniesionych
przeze mnie z biblioteki zbiorach
kilka jeszcze książek, ale nie chcę
Was zanudzić. Wspomnę jeszcze
tylko o „Chaszczach” Jana
Grzegorczyka. Wspomnę i polecę.
Bo dawno już nie czytałam czegoś
tak…
zagadkowego?
Niby
wszystko ok, jest tajemnica, jest
mężczyzna, jest kobieta, jest nawet
ksiądz. Ale od początku coś mi w
tej całej historii nie grało. Nie
powiem tylko, co! Sprawdźcie
sami – tylko przygotujcie sobie
trochę więcej czasu, bo ta książka

może trochę się ‘dłużyć’.
Pozwolę sobie zakończyć słowami,
które znalazłam na okładce książki
„Chaszcze”: „Czytaj, ile dusza
zapragnie!
Bo
najważniejsze
rzeczy dzieją się w duszy.”

Ola

8

„Zwyczajne życie”, Kraków i dużo stresu
opowiedzieć
o
swojej pracy, a
później
komisja
zadawała mi 3
pytania.

Tak
najkrócej można opisać to, co
związane było z konkursem
„Losy bliskich i losy dalekichżycie Polaków w latach 191489”, w którym brałam udział.
Najpierw musiałam napisać
pracę, o kimś, kto przeżył w
tych latach coś, co by mi
zaimponowało. Zdecydowałam
się napisać o dwóch osobach,
porównać ich życiorysy, bo,
mimo że przeżyli bardzo różne
rzeczy, niektóre wątki są
podobne. Jedną z tych osób,
była osoba bardzo mi bliska –
moja prababcia, drugą osobą
był ktoś zupełnie mi obcy - pan
Izydor Budzyna. Swoją pracę
zatytułowałam
„Zwyczajne
życie”, ponieważ bohaterowie
mojej pracy twierdzą, że mieli
zwyczajne życie. Do kolejnego
etapu, ustnego, przechodziło
tylko parę osób z województwa,
więc kiedy dowiedziałam się, że
przeszłam
bardzo
się
ucieszyłam,
ale
byłam
jednocześnie
przerażona.
Odbywał się on w Krakowie, w
starym, elitarnym liceum, gdzie
miałam
10
minut,
aby

Piątek, 1 czerwca,
godzina
15:28,
wyjeżdżamy
do
Krakowa. Jedziemy
w czwórkę: ja, pan
Szymczak
oraz
uczennica
i
nauczycielka z gimnazjum nr 1,
która też przeszła do kolejnego
etapu. Drogę spędziłam na
powtarzaniu
tekstu,
który
miałam
powiedzieć
na
konkursie. Wieczorem, gdy już
dojechaliśmy,
mój
kuzyn,
student
mieszkający
w
Krakowie, stwierdził, że muszę
się odstresować. Zabrał mnie na
spacer i kolację na Kazimierzu i
muszę powiedzieć, że Kraków
nocą jest przepiękny. Później
była nieprzespana noc, bo nie
dość, że obce miejsce, to
jeszcze
bałam
się
niesamowicie.

zaraz, zaraz, coś jest nie tak...
Jeden z mężczyzn cały czas
patrzy się na mnie dziwnie,
jakby mu się nie podobało to,
co mówię. Oj, już czuję, że
będzie z nim ciężko. I miałam
rację, dopytywał się bardzo
szczegółowo. Ale pytania były
w miarę łatwe dla mnie, chyba
sobie dobrze poradziłam. Teraz
tylko dwugodzinna przerwa
spędzona na spacerowaniu po
Krakowie
i
ogłoszenie
wyników. Wtedy stres sięgnął
zenitu. Udało się, zajęłam 5
miejsce w kraju! Nawet nie
wiecie, jaka radość mnie
ogarnęła. Teraz tylko powrót do
domu i zasłużony odpoczynek.
Niedziela, 3 czerwca, godzina
21:28. Siedzę i piszę ten
artykuł. Emocje już opadły,
chociaż
radość
pozostała.
Czekam na następny rok, bo
planuję wygrać ten konkurs!
Kornelia

Sobota, 2 czerwca, godzina
10:20, wchodzę na salę.
Stres wielki, ale muszę go
jakoś
przełamać.
W
komisji siedzą trzy osoby:
dwóch mężczyzn i kobieta.
Przedstawiam
się
i
zaczynam opowiadać o
swojej
pracy.
Chyba
dobrze
mi
poszło,
wszystko, co chciałam
powiedzieć, powiedziałam.
Teraz czas na pytania. Ale
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Igrzyska Śmierci czyli książka vs film

„Igrzyska Śmierci” Suzzanne
Collins jest to pierwsza część
serii o tej samej nazwie, która
opowiada o dziewczynie, która
stała się nagle twarzą rewolucji
w Panem, państwie rządzonym
przez okrutnego prezydenta
Snow’a, Po klęsce powstania
mieszkańców przeciw władzy
Kapitolu sprzed 64 lat, każdy
dystrykt zobowiązany był co
roku oddawać w ofierze jedną
dziewczynę i chłopca w wieku
od 11 - 18 lat, by mogli wziąć
udział w walce na śmierć i życie
w Głodowych Igrzyskach.
Tak właśnie poznajemy Peeta’e
oraz główną bohaterkę- Katniss,
mieszkankę
dwunastego
dystryktu, która zgłasza się na

ochotniczkę, by zastąpić w
młodszą
igrzyskach
swoją
siostrę,
która
została
wylosowana jako trybut w 64.
Igrzyskach Głodowych. Z 24
trybutów przeżyje tylko jeden.
Katniss nie wie, że przez swoje
zachowanie
zapoczątkowuje
kolejną
rewolucje
wśród
mieszkańców, którzy mają
dosyć okrucieństwa i głodu,
które panują w państwie. Moim
zdaniem książka jest świetna.
Jest oryginalna i pełna akcji, nie
jest to kolejna beznadziejna
książka o wampirach czy
innych stworach - to książka o
honorze, poświęceniu, odwadze
i walce. Pokazuje jak wiele
można zdziałać walcząc razem.
Książkę czyta się bardzo lekko
i trzyma w napięciu aż do
samego końca.
Ekranizacja pierwszej części
książki miała swoją premierę 22
marca, a
wyreżyserowana
została przez Gary’ego Ross’a.
Jest to jedna z nielicznych
sytuacji,
kiedy
mogę
powiedzieć, że film podobał mi
się tak samo jak książka.
Świetny
dobór
aktorów;
Jennifer Lawrence jako Katniss
czy Liam Hemsworth jako
Gale, jedyne co mi nie pasuje to

Josh Hutcherson jako Peete’a,
ale można na to przymknąć oko.
Wielkie wrażenie zrobiły na
mnie kostiumy i makijaże
mieszkańców Kapitolu oraz
trybutów, były po prostu
rewelacyjne.
Film
jest
wciągający i pełen akcji.
Wzbudza
wiele
emocji:
współczucie,
sympatię
do
głównych
bohaterów
i
nienawiść do ich wrogów czy
podziw dla ich odwagi i
waleczności.
Świetnym
elementem,
który
został
wprowadzony do filmy były
sceny
pokazujące
reakcje
Gale’a czy mieszkańców Panem
na wydarzenia dziejące się na
igrzyskach, co dawało szerszy
obraz na sytuacje oraz nastroje
panujące w dystryktach.
Podsumowując, bardzo polecam
sięgnięcie po tę książkę oraz
obejrzenie jej ekranizacji. I to w
tej właśnie kolejności. W innym
wypadku można się nie
połapać, o co naprawdę chodzi
w tej historii i zaczną się
kolejne
bezsensowne
porównania do Zmierzchu, czy
innych opowiastek o miłości, a
nie o to tu przecież chodzi.

Pozdrawiam
Magda
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14 czerwca - Światowy Dzień
Krwiodawstwa

1 czerwca – Święto Bułki

Można komuś uratować życie i przy tym wiele nie
stracić, tylko trochę krwi. Na szczęście coraz więcej
osób popiera ideę krwiodawstwa. I dobrze!

Mmm... Nie ma to jak świeża bułeczka na dobry
początek dnia, albo koniec (jak kto woli).
Pamiętajcie, aby w ten dzień odstawić chleb i
właśnie po nią sięgnąć.

15 czerwca – Dzień wiatru

6 czerwca – Europejski Dzień bez
Samochodu
Międzynarodowa kampania ekologiczna, podczas
której w niektórych miastach centra zamykane są
dla ruchu samochodowego. Ludzie, rowerem też da
się jeździć! ☺

Promuje wiatr jako odnawialne i czyste źródło
energii. No tak, i pranie jak się dzięki niemu szybko
suszy. ☺

15 czerwca - Światowy Dzień Praw Osób
Starszych
Dzień ten poświęcony jest osobom starszym, źle
traktowanym, zaniedbywanym i wykorzystywanym
przez swoje otoczenie. Czasem milczącym, a
mającym wiele do powiedzenia.

8 czerwca – Ogólnopolskie Święto
Uwalniania Książek
„Książka nabywa życia, kiedy jest czytana.” Ideą
tego święta jest uwalnianie zakurzonych, martwych
książek z naszych półek i dzielenie się nimi z
innymi.

21 czerwca – Święto Muzyki
„Róbcie

muzykę.”
Muzyka
jako
motyw
uniwersalny, łączący ludzi niezależnie od wieku,
religii, rasy, itp. Wszystko powinno odbywać się w
tym dniu „niekomercyjnie” i tak też jest! (Chociaż
nie wszędzie)
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Coś dla dusz biologicznych i nie
tylko
- sprawozdanie z wycieczki do Wrocławia
Wtorek,
29.
maja,
był
wymarzonym
dniem
na
wycieczkę - słonecznie, lekki
wiaterek - po prostu idealnie.
Na wycieczkę wybrała się cała
nasza klasa 1A i dodatkowo
kilka osób z klasy 1C i 1B.
Dojazd do Wrocławia trwał
około trzech godzin, atmosfera
była bardzo senna, ale nie ma
się co dziwić - w końcu
wyjechaliśmy z Żagania około
godziny 7.00. Obudził nas
dopiero widok olbrzymiego
Euro Stadionu we Wrocławiu.
Minęliśmy go całkiem szybko,
więc nie było czasu się
napatrzeć, ale przecież to nie
była główna atrakcja tego
wyjazdu. Pierwszym miejscem,
które
odwiedziliśmy
była
Multimedialna fontanna na
Pergoli. Nie było to zbyt
ekscytujące, pewnie dlatego, że
pojechaliśmy tam w środku
tygodnia, a pokazy odbywają
się w weekendy. Następnie

wkroczyliśmy na teren Ogrodu
Japońskiego. Mieliśmy około
30 minut na zwiedzanie,
wystarczyło
to
zupełnie,
ponieważ ogród wielkością nie
szokuje. Kolejną atrakcją było
wrocławskie ZOO. Tym razem
dostaliśmy trochę więcej czasu
na zwiedzanie. Lwy, tygrysy,
żyrafy, zebry itp. itd. Wszystko,
czego "biologiczna" dusza
zapragnie. Po wyjściu z ZOO
popędziliśmy na prom. Rejs był
bardzo spokojny, można było
dostrzec
mieszkańców
opalających się na brzegach
i
podziwiać
pomysłowość
wrocławiaków w postaci trzech
par butów zawieszonych pod
mostem.
W
końcu
dopłynęliśmy, skierowaliśmy
się do Ogrodu botanicznego, w
którym spędziliśmy około pół
godziny. Następnie szybka
przechadzka po rynku i znowu
na prom. Po drodze zgubiliśmy
dwóch
kolegów,
ale
na

szczęście szybko się znaleźli.
Po
rejsie
powrotnym
wróciliśmy do autobusu i
do
galerii
pojechaliśmy
"Korona", głównej atrakcji tego
wyjazdu
(jak
dla
kogo,
oczywiście). Część osób poszła
na seans, a druga część czekała
na swój film. Większość
czekającej
części
uczniów
wybrała się napełnić żołądki.
Później szybka przechadzka po
sklepach. Seanse skończyły się
około godziny 20, więc
nadszedł czas powrotu do
Żagania. W drodze powrotnej,
w
autobusie
wszyscy
wymieniali się wrażeniami z
wycieczki. Dojechaliśmy do
Żagania i wszyscy w tej dobrej
atmosferze "powycieczkowej"
rozeszliśmy się do domów.
Spory

_________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź do zagadki fotograficznej – na zdjęciu w środku numeru jest pani Agnieszka Dembowiak. Teraz
powiedzcie szczerze – ilu z Was się domyśliło?
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„Braid” – coś dla fanów Mario i nie tylko - recenzja gry
‘Mario Bros’ to gra, która w
przeszłości istniała na każdym
Pegasusie. Od tamtego czasu
ciężko było znaleźć następcę
gier
platformowych,
które
wciągały swoją fabułą, jak i
zarówno
oryginalnym
wykonaniem – gdzie gracze
zbierali monety dla punktów
oraz grzybki, by stać się
większym bohaterem.

m.in.:
agresywne
króliki,
ogniste kolce czy też „błotne
grzyby”.
Wszystkie
plany
polegają na tym, by zbierać
puzzle i składać je później w
całość. Jest 6 planów, a w
każdym z nich 12 puzzli. Aby
jakąkolwiek
część
zdobyć
układanki trzeba naprawdę się
wysilić zręcznościowo, jak i
intelektualnie.

Kilka lat czekania, przyniosło
nam efekt - w roku 2009
światowa
miejsce
miała
premiera gry Braid. Jest to gra
zręcznościowo-platformowa, z
grafiką 2D, która została
porządnie naprawiona oraz
posiada piękne, żywe kolory.
Także muzyka zrobiona do gry
została
intensywnie
przemyślana i dzięki niej można
wczuć się w ten niesamowity
klimat.

Największą niespodzianką –
oraz najlepszą zabawą – w grze
jest opcja manipulacji czasem.
Możemy cofnąć czas, co
pozwoli naszemu bohaterowi
powrócić do życia, bądź
naprawić popełnione błędy.
Przewinąć,
jeśli
jednak
uznaliśmy, że skorzystaliśmy z
najlepszego
wyboru.
W
niektórych planach mamy także
opcje korzystania z magicznym
przedmiotów. Jeden z nich np.:
spowalnia czas wyłącznie w
określonym
obszarze.
W
jeszcze innym planie cofanie
czasu pozwala nam widzieć

W grze wcielamy się w
chłopaka, który idzie uratować
księżniczkę. Natrafia on na
wiele przeszkód po drodze

swój własny cień, który robi to,
co my zaczęliśmy przed chwilą.
Cała historia przedstawiana jest
po drodze Braida, a koniec gry
jest naprawdę pomysłowy i
szokujący.
Gra
nie
jest
popularna, lecz na różnych
stronach internetowych zbiera
bardzo wysokie oceny od
zarówno ekspertów, jak i
zwykłych graczy. Jest ona dość
krótka, bo zajmuje zaledwie
trzy godziny.
Studio Number None Inc.
dokonało kawał solidnej roboty
i sama historia jest naprawdę
wstrząsająca. Polecam.
Kamil Kołtan
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