
  JODEŁKA 
NIEZALEŻNE PISMO MŁODZIEŻY I LO W OZORKOWIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

C
ze

rw
ie

c 
20

17
 n

r 
3 

W tym numerze: 
 Tego o Nich nie wiecie: 

Magda Michalska 

Milan Chyliński 

Filip Piechocki 

 tylko nam  opowiedzieli o swoich 

pasjach,  z których są znani poza 

szkołą 

 Żerom Cup- podsumowanie 

 W relacji ze szkół w  Anglii – pani 

Maja Fabiańska  

 

 

 

 

 

 
Redakcja „Jodełki” mieści się przy szkolnej bibliotece 

„Przedwiośnie” 

Gazetkę tworzą: 

Jonasz Zasowski - redaktor naczelny 

Wiktor Gieraga, Oliwia Gabara – redaktorzy 

Małgorzata Czotyrbok, Ewa Krasnopolska– opiekunowie 

 

 

Słówko od redakcji 

Zostawiamy Was na wakacje z nowym numerem 

Jodełki.  

Życzymy pięknej pogody, wiatru we włosach, 

nowych znajomości i do zobaczenia we 

wrześniu!  
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Z życia szkoły … 

Autor: 

Jonasz Zasowski 

Klasa: II B 

 

Wywiad z Milanem

 

Wiemy, że Twoją pasją jest freestyle,  

przybliż czytelnikom, o co w nim 

chodzi? 

Freestyle jest to rapowanie tekstów bez 

wcześniejszego napisania ich, czyli 

wymyślanie rymów na poczekaniu. 

Freestyle bitewny, czyli to czym  się 

zajmuję, polega na pokonaniu przeciwnika, 

za pomocą metafor, skojarzeń, 

inteligentnych dwuznaczności, ripost. 

Wymyśla się  tekst na wylosowany temat. 

Skąd wzięła się "zajawka" na freestyle?  

Moja przygoda z freestylem to nic 

nadzwyczajnego, po prostu natrafiłem 

przypadkowo na youtube na jakieś bitwy 

freestylowe (bodajże  WBW 2004), zrobiło 

to na mnie wrażenie, spodobało mi się jak 

zawodnicy wymyślali teksty na tzw. 

spontanie i do tego jeszcze rymowali. 

Pomyślałem sobie, ze  tez mogę 

spróbować, jakiś czas później 

dowiedziałem się, że w naszym mieście 

odbywa się bitwa freestylowa (OFB - 

Ozorków Freestyle Battle) i postanowiłem 

w niej wystartować. 

 

 Czy oprócz kariery freestylowca, 

zamierasz działać dalej z rapem? (mam 

na myśli jakieś tracki, płyty etc.) 

Jasne, wcześniej nagrywałem pojedyncze 

numery tylko i wyłącznie w celu 

sprawdzenia się w studio. Pisząc kawałki i 

nagrywając je trenowałem warsztat (takie 

rzeczy jak flow czy technikę). Aktualnie 

jestem na etapie robienia płyty  Cień 

szansy na słońce wspólnie  

z Jojkiem czyli Olkiem  

Kromkowskim, absolwentem naszej szkoły  

i Michałem Wojciechowskim - Wojciem. 

Płyta powinna ukazać się w wersji 

fizycznej, a także w sieci do końca 

czerwca. 

 

Którą swoją walkę wspominasz 

najbardziej i jest Twoją ulubioną? 

Hmm, myślę, że najbardziej w pamięci 

zapadnie mi walka z Filipkiem na Bitwie  

o Ząbkowską w Warszawie. Miałem wtedy 

17 lat i to była moja druga bitwa poza 

regionem. Byłem kompletnie nieznany 

nikomu w Polsce, można powiedzieć,  że 

zaczynałem dopiero przygodę z freestylem, 

a Filipek był juz wtedy jednym z 

najlepszych freestylowców w kraju. Co 

prawda przegrałem tę walkę, ale nie dałem 

się tak łatwo weteranowi. Po tej walce 

zebrałem bardzo dużo propsów (tzw. 

pochwał), a Filip ostatecznie wygrał całą 

bitwę. A jeżeli chodzi o moja ulubioną 

walkę to jest to pojedynek z Edziem z 

Bitwy o Pitos 2016 ,wygrałem wtedy z 
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zawodnikiem, który był dwukrotnym 

mistrzem WBW (nieoficjalne mistrzostwa 

Polski). Zarówno jedną, jaki  

 i drugą walkę można zobaczyć w 

internecie. 

Który sukces uważasz za najważniejszy  

w Twojej karierze? 

Na pewno wygranie Łódzkiej Ligi 

Mistrzów- bitwy spod szyldu WBW, była 

to pierwsza bitwa, którą wygrałem i od 

razu tak mocno obsadzona. Na pewno za 

duży sukces uważam także wygranie bitwy 

w naszym mieście OFB 

 w 2016 roku. Co ciekawe jestem dopiero 

drugim ozorkowianinem, któremu udało 

sie stanąć na najwyższym stopniu podium, 

a było juz 7 edycji tejże bitwy. Także 

sporym sukcesem jest dla mnie  wyżej 

wymieniona walka z Edziem, udało mi sie 

pokonać niewątpliwie jednego  

z najlepszych i najbardziej utytułowanych 

zawodników w historii polskiego 

freestyle'u. 

Czy zamierzasz kontynuuować  

przygodę z freestylem w przyszłości  

i regularnie startować w bitwach? 

Jasne, że tak, jeżeli tylko czas i fundusze 

pozwolą, a szkoła nie przeszkodzi, będę 

regularnie startował w bitwach. W roku 

zaliczam około 10 imprez freestyl'owych, 

myślę,że będę jeździł dopóki pozwoli mi 

zajawka  albo dopóki nie będę czuł się 

spełniony w tym, co robię. 

 

Ile miast udało Ci się zwiedzić przy 

okazji jeżdżenia na bitwy? 

Hmm, brałem udział w bitwach w sześciu 

różnych województwach. Startowałem  

w miastach, takich  jak: Poznań, 

Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, 

Chojnice, Płock, Konin, Brzeziny, 

Skierniewice, Łódź i nasz Ozorków. 

Jakie są cele na ten rok? Wygrana 

WBW? Może jakieś nowe tracki?  

Celem na ten rok jest wygranie bitwy z 

maturą :), a tak na poważnie, nie 

zakładałem sobie jakiś wyższych celów, 

jeżeli chodzi o freestyle. Wiadomo, że 

marzeniem każdego zawodnika jest 

wygranie WBW.  Jeżeli chodzi o rap,  

chciałbym żeby wyszła płyta, o której 

wcześniej wspomniałem, sprzedała się  

w całym nakładzie i może przykuła uwagę 

jakichś wytwórni. 

Sukcesy Milana:  

Bitwa na Urodzinach łódzkiego rapu: 

miejsca 5-8, 2014 

Bitwa o Brzeziny: 2 miejsce, 2014  

Ozorków Freestyle Battle: miejsca 5-8, 

2015  

Eliminacje Łódzkiej Otwartej Ligi 

Freestylowej: awans i 1 miejsce w grupie, 

2015 

Hip Hop King Skierniewice: miejsca 5-8, 

2015Bitwa o Bekstejdż: 2 miejsce, 2015  

Bydgoska Bitwa Freestylowa: 2 miejsce, 

2016 

Liga Mistrzów: 1 miejsce, 2016 

Bitwa o Płock: 2 miejsce, 2016 

Ozorków Freestyle Battle: 1 miejsce, 2016 

Bitwa o Pitos: miejsca, 5-8 2016 

Hip Hop King Skierniwice: miejsca 5-8, 

2016 

Bitwa o Chojnice: 3 miejsce, 2017 

Bitwa o Tauzen: miejsca 5-8, 2017 

Bydgoska Bitwa Freestylowa: 1 miejsce, 

2017  
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Z życia szkoły … 

 

 

Autor:  

Jonasz Zasowski 

Klasa: II B 

 

Wywiad z Filipem 

 Jaka jest twoja pasja? 

 Pasjonuję się akurat teraz wszystkim. Jestem takim specjalistą do wszystkiego i niczego.  

E-sport na pewno zalicza się w tej chwili do większości tego "wszystkiego", choć nie tak 

znacząco, jak kiedyś.  

 

 Jak zaczęła się Twoja przygoda z e-sportem, skąd "zajawka"? 

Typowo e-sport zaczął się u mnie w dosyć wczesnym wieku . W 2007 roku siostra doradziła 

mi, bym kupił sobie jedną z odsłon Counter-Strike:Source - i tak zostałem do dziś. Zajawka 

pojawiła się równoległe z coraz dłuższym stażem w CS'a. Zacząłem interesować się 

drużynami meczami, etc. Największa pasja zaskoczyła w 2014 roku, kiedy oglądałem mecz 

Polaków. Stwierdziłem, że pora odświeżyć "kantera" i trochę postrzelać .  

 

 Jak dużo czasu poświęcasz na treningi? 

Aktualnie nie gram w żadnej drużynie - idzie za tym, że nie ćwiczę. Mogę zaznaczyć 

jeszcze z "czasów mojej świetności", że było to od około godziny 17-18 do 24 od 

poniedziałku do czwartku oraz w niedziele - masa czasu, trzeba tym żyć i się poświęcać. 

 

 Czy każdy może zostać e-sportowcem? 

 Absolutnie nie! Ludzie uważają, że każdy  przysiądzie do komputera i może być najlepszy. 

Wiadomo trening czyni mistrza, ale nie dotyczy to każdego. Jeden będzie miał smykałkę do 

śpiewania,  drugi do pływania, a trzeci do gier. W większości gier można wyćwiczyć 

umiejętności mechaniczne do poziomu  mistrza (celowanie, poruszanie się, strzelanie, jeżeli 

chodzi o CS:GO), ale nie można zmienić podejścia psychicznego. Każdy z nas inaczej myśli 

i inaczej będzie grał. Tylko to wyróżnia najlepszych - pomysł na grę, logiczne i analityczne 

myślenie. 

 

 Czy twoim zdaniem profesjonalne granie można nazwać zawodem? 

Moim zdaniem ,tak. Definicja zawodu pokrywa się z profesjonalnym graniem. Najlepsi na 

świecie zarabiają w tej chwili przeogromne pieniądze, otrzymują pensje miesięczne, 

dodatkowy dochód  z wygranych turniejów oraz wpływy z  kontraktów z firmami, by 

reklamować ich produkty.  

 

 Co uważasz za swój największy sukces w tej dziedzinie? 

Jednym z większych sukcesów było dla mnie, że mogłem  poczuć się lepszy od większości  

- nie od wszystkich, wiadomo. Mówili mi: Słuchaj, przed Tobą stoi kariera, jesteś młody, 
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masz czas, wykorzystaj to. To był mój największy - emocjonalny sukces. Każdy  chciałby 

wiedzieć o pieniądzach, ile na tym zarobiłem, nie chcę tego zdradzać.  Przez pewien okres 

zostaliśmy z moją drużyną przyjęci przez niemiecki gaming (zrzesza graczy , grających pod 

ich logiem i  sponsoruje zawodników),  przelew za grę  dostaliśmy  wtedy w euro. Wygranie 

meczu bodajże w 2015 albo 2016 roku, gdy oglądało mnie 10 tysięcy osób oraz komentował 

najpopularniejszy polski komentator - Piotr "Izak" Skowyrski też jest moim  wielkim 

sukcesem, wspominanym do dziś. 

 

 Czy zamierzasz wiązać z tą pasją swoją przyszłość? 

 E-sport na chwilę obecną jest bardzo niestabilną jeszcze dziedziną. Następuje bardzo 

dynamiczny rozwój, ale to nadal nie to... Wiązanie z tym swojej przyszłości jest ZBYT 

ryzykowne i nikomu na chwilę obecną nie polecam  pójść w tym kierunku (ewentualnie 

posiadać plan  B), żeby nie zostać z niczym. Planuję wrócić do gry, cały czas analizuję 

złożone oferty przez drużyny - jeżeli któraś mnie zainteresuje, na pewno ją przyjmę.  

 

Sukcesy Filipa: 

Pierwszym moim  sukcesem, kiedy byłem tak naprawdę młodym graczem był 

występ w łodzkiej Atlas Arenie w turnieju z  samymi polskimi drużyny z górnej 

półki. Dobrego  wyniku tam nie osiągnęliśmy, ale sama myśl, że się tam 

znalazłem bardzo mocno zmotywowała mnie do dalszej gry. Zdarzyły się 

turnieje offline ( gra się poza domem ze wszystkimi ), gdzie  znalazłem się na 

podium, ale raczej nie uznaję tego za sukces. Grałem wtedy ze znajomymi z 

Ozorkowa w ramach zabawy, a nie dla jakiejś rywalizacji. Niestety, nie udało 

się wygrać na turnieju szkół z województwa łódzkiego, ale kiedy słyszysz, że  

dobrze strzelasz i grasz, to też mocno buduje . Wystep w Wiadomościach, kiedy  

gram wraz z drużyną,  także był  niezwykłym doświadczeniem. :) 
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Z życia szkoły … 

 

 

Autor: 

Wiktor Gieraga 

Klasa: IIB                                                                                                          

 

 

 

 

 

Inka 

Dnia 14 lutego 2017r. w naszej szkole miał miejsce finał akcji edukacyjnej 

mającej przybliżyć nam postać  Danuty Siedzikówny „Inki”. Prace nad 

przedsięwzięciem rozpoczęły się przed feriami. Podczas spotkania nauczycieli 

oraz uczniów zaangażowanych w przygotowania rozważano sposób 

przedstawienia działań siedemnastoletniej sanitariuszki. W trakcie rozmowy  

z druhem Zbigniewem Malinowskim postanowiono, że w naszej szkole 

przeprowadzona będzie gra terenowa składająca sie z punktów 

przedstawiających życie Inki, a także odbędzie się konkurs zatytułowany 

,,Inka. Zachowałam się jak trzeba". Ustalono również termin następnego 

spotkania, na które zaproszono chętną do pomocy młodzież. W międzyczasie 

do naszej szkoły dotarła również wystawa dotycząca życia, działalności 

konspiracyjnej oraz śmierci Danuty Siedzikówny. Dzięki zaangażowaniu 

młodzieży, która przygotowała każdy z punktów, a także zaadaptowała cały 

budynek szkolny, finał wypadł znakomicie, a uczniowie z zaproszonych szkół 

byli zachwyceni naszą akcją dotyczącą polskiej bohaterki Danuty Siedzikówny, 

pseudonim ,,Inka". 
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Francuska poezja maturzystek  inspirowana filmem  

Luca Bessona pt.: Le Grand Bleu (Wielki Błękit) 

*** 

La mer est profonde, 

mon poème itou, 

La vie est délicate, 

 tout comme un tissu. 

Les profondeurs sont terrible 

et sont comme la nuit. 

La femme est sur la plage, 

Elle va avec la pluie. 

Joanna Kwiatkowska kl.III A 

„Dans le bleu” 

 

C’est l’amour et la mer 

Je plonge et je vois 

que je suis 

perdu 

parce que je regarde ses Yeu 

dans les yeux d’un dauphin 

et je ne sais pas 

l’amour ou la mer? 

Ola Jurkiewicz kl. III B 

*** 

La mer est ma mère. 

Le dauphin est mon frère. 

Le bateau est mon coeur. 

L’océan est mon amour.  

Le silence et l’obscurité m’appellent. 

Je suis seul. 

C’est le temps. 

C’est la mort. 

C’est la fin. 

Magdalena Mroziak kl. III C 
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Nasi nauczyciele w Anglii- pani Maja Fabiańska 

 

   

Sukces każdej szkoły zależy od wielu czynników, ale jego głównym ,,elementem” jest 

nauczyciel. Nauczyciel bezustannie szukający nowych inspiracji, stale dokształcający się 

 i doskonalący swój warsztat pracy. Nauczyciel nowoczesny, odważny, przyjaźnie nastawiony 

do ucznia, przewodnik, mentor, wychowawca.  Żeby było ich coraz więcej - tych którzy 

motywują, inspirują młodych ludzi do nauki i rozwoju intelektualnego - państwo musi 

tworzyć środowisko sprzyjające pracy pedagogicznej. Wydaje się, że dla nauczyciela nie ma 

lepszej nauki niż poznanie czegoś innego, nowego, czasem lepszego, poprzez bezpośrednią 

obserwację , kontakt osobisty i możliwość wymiany doświadczeń. 

Program Erasmus+ - mobilność dla kadry pedagogicznej daje dziś pracownikom polskich 

szkół niezastąpioną szansę skonfrontowania doświadczeń z tymi, które mają ich 

odpowiednicy w innych krajach.  

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie wzięli udział 

w wyjazdach szkoleniowych do Wielkiej Brytanii i mieli okazję przekonać się, jak 

funkcjonuje szkoła brytyjska.  

W Polsce zmiany systemowe w edukacji zaszły już dość dawno temu, tymczasem edukacja 

brytyjska jest w trakcie ewolucyjnej zmiany. Z tradycyjnej brytyjskiej szkoły zmienia się w 

nowoczesną i innowacyjną szkołę, stawiającą ucznia i jego rozwój w centrum 

zainteresowania. Szkołom brytyjskim pozostawia się duży margines autonomii co do 

programu, metod nauczania, organizacji procesów dydaktycznych. Jedyne co pozostaje 

wspólne dla wszystkich to egzaminy zewnętrzne. Miarą sukcesu szkoły są więc wyniki 

uczniów osiągane na egzaminach. Kontrola funkcjonowania szkół ogranicza się do 

sprawdzania czy placówki realizują wytyczne rządowe dotyczące rozwoju kompetencji 

uczenia się uczniów (tzw. Personal Laerning and Thinking Skills). Dyrektorzy szkół dążący 

do osiągania najlepszych efektów edukacyjnych wprowadzają dodatkowo do metodyki 

nauczania neurodydaktyczne podejście profesora Guy Claxtona zwane Bulding Learning 

Power mające na celu pomóc uczniowi świadomie planować naukę, rozbudzić ciekawość 

 i ambicje , nauczyć wytrwałości i samodzielności, krytycznego myślenia i wyciągania 

wniosków; stworzyć ucznia uczącego się z innymi i od innych, potrafiącego współpracować 

 i dzielić się doświadczeniem.   Żeby osiągnąć taki efekt, zmienia się również sposoby 

 i metody pracy na lekcji. Zajęcia mają być dynamiczne, angażować ucznia, zmuszać do 

twórczego podejścia, do analitycznego myślenia, do dedukowania i zadawania pytań.  

Reforma brytyjskiej edukacji zapoczątkowana w 2010 roku, prócz zmian w myśleniu o roli 

ucznia i nauczyciela w procesie dydaktycznym, przyniosła także ogromne nakłady finansowe 

na wyposażenie szkół w dostęp do nowoczesnych technologii. I o ile Brytyjczycy są kilka 

kroków za nami  jeśli wziąć pod uwagę wyniki nauczania, to my jesteśmy ,,kilometry za 
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nimi” co do poziomu technicznego wyposażenia szkół. To czego możemy zazdrościć 

Anglikom to również fakt, że nauczyciele stwarzają zaledwie połowę pracowników szkoły. 

Drugie tyle stanowią pedagodzy-wychowawcy, nauczyciele wspomagający, analitycy 

wyników nauczania, dyrekcja i pracownicy obsługi i administracji. Przez te kilka lat 

intensywnych reform angielskim szkołom udało się zmniejszyć odsetek uczniów 

przerywających naukę, poprawić frekwencję uczniów, podnieść wyniki nauczania z 

matematyki, przedmiotów ścisłych, historii i czytania ze zrozumieniem; zmniejszyć 

dysproporcje między uczniami pochodzącymi z różnych środowisk. Jedyne, co jeszcze 

przywołuje wspomnienie o starej, tradycyjnej angielskiej szkole, to mundurki noszone przez 

uczniów i podział całej społeczności uczniowskiej na tzw. domy, posiadające swoje barwy, 

symbole, swoich prefektów.   

A zatem nowoczesna brytyjska szkoła to sprawnie pracujący organizm. Ukierunkowany na 

ucznia i jego rozwój. Wszyscy nauczyciele i inni pracownicy współpracują ściśle ze sobą, 

realizując program nauczania oparty o założenia PLTS i BLP. Rodzice i uczniowie to aktywni 

aktorzy procesów dydaktycznych. Głos jednych i drugich jest bardzo ważnym elementem 

funkcjonowania szkoły a odpowiedzialność za sukcesy uczniów ponoszą wszyscy uczestnicy 

procesu dydaktycznego.  
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Z życia szkoły … 

Autor: 

Oliwia Gabara 

Klasa: I A                                                                                                         

 

Wywiad z Magdą  

Wracamy do Studniówki 2017, ale pod kątem… mody! Specjalnie dla Was wywiad z 

blogerką modową Magdą Michalską. 

 

1. Jakie tendencje dotyczące wyboru sukienek na studniówkę  zauważyłaś w tym roku? 

 

Myślę, że w tym roku większość dziewczyn postawiła na wybór długiej sukienki – porównując 

kreacje mojego rocznika ze starszymi, wzrost tej tendencji był wyraźny.  

  

2. Co uważasz za przyczynę tej zmiany?  

 

Uważam, że nie warto się na studniówce wyłamywać ze schematów  i  trzymać  się  trendów, 

dlatego   sama  też  postawiłam  na  długą  sukienkę.  Studniówka   to   jedno   z  ważniejszych 

wydarzeń  w życiu każdej młodej osoby,  w  szczególności  dla  dziewczyn.  Wybór kreacji  jest 

bardzo ważny - nawet po to, żeby czuć się na balu wyjątkowo. 

 

3. Na jaką sukienkę postawiłaś ?  

Moja sukienka była w kolorze beżowym z elementami złota. Postawiłam na taką kolorystykę, 

by  wyróżnić  kreację  spośród  tych  z  innych  imprez.  Zależało  im  też  na tym, by wyglądać 

elegancko, dlatego postawiłam na stonowane kolory.  

 

4. Dlaczego właśnie taki wybór, jakie twoim zdaniem kreacje nie są dobre na studniówkę? 

 

Na taką imprezę żadna dziewczyna nie powinna, według mnie, założyć zwykłej sukienki, tak 

zwanej "małej czarnej".  Jest to ważne wydarzenie i każda dziewczyna powinna  podejść do 

wyboru kreacji poważnie i z wyczuciem. 

 

5. Czy uważasz ,że ujednolicenie strojów uczniów na studniowce jest dobrym pomysłem,    

co myślisz o tym, że niektóre szkoły z  góry narzucają kolor czy nawet fason sukni 

 Co do ujednolicenia strojów na studniówce - jak dla mnie nietrafiony pomysł. Każda osoba 

ma swój styl, ulubione połączenia kolorów i narzucanie stylizacji  może być dla większości 

osób  niekomfortowe. Sam ubiór jest indywidualną sprawą każdej osoby i w pewien sposób 

odzwierciedla charakter danej osoby. Dla mnie najważniejsze jest to, by czuć się dobrze  
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w swoim ubiorze - i myślę, że dużo osób myśli, tak samo jak ja. Narzucanie pewnych 

wymogów przez szkołę jest dla mnie złym pomysłem. 

 6. Jak ocenisz tegoroczną studniówkę pod kątem modowym? 

Dziewczyny z mojego rocznika podeszły do sprawy mega profesjonalnie. Górowały długie 

suknie, w różnych kolorach (od beżowego, czerwonego, granatowego aż po czarny). 

Wszystkie dziewczyny wyglądały przepięknie i co najważniejsze - każda stylizacja była 

dopracowana w szczegółach. Samą studniówkę wspominam bardzo dobrze - bawiłam się 

wyśmienicie i myślę, że każdy będzie wspominać ten dzień jako wyjątkowy. Szczególnie, że 

była to pewnie ostatnia imprez ,na której byliśmy wszyscy razem przed wejściem w dorosłe 

życie. 
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Ugryzie...podrze spodnie... przestraszy... i co wtedy? 

Uczniowie z klasy I B mogli rozszyfrować te zagadkowo brzmiące słowa podczas pokazu 

symulacji rozprawy sądowej w oparciu o prawo rzymskie oraz na podstawie aktualnego stanu 

prawnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ- a chodziło o ... odpowiedzialność za 

zwierzęta.  Jak sie okazało na przestrzeni wieków niewiele sie zmieniło-  kiedyś i 

współcześnie każdy właściciel jest odpowiedzialny za posiadane przez siebie zwierzę oraz 

wszystko, co ono zrobi, jeśli  nieodpowiednio je nadzorujemy. Podczas symulacji rozpraw 

udowodnili to studenci prawa UŁ. 
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Programu profilaktyczny "Antymina - nie daj się wysterować na minę". 

 

Mirosław "Kola" Kolczyk i Jacek Piłat  tak charakteryzują prowadzone  przez  

siebie zajęcia: Nie jest to tylko  "pogadanka" i  teoretyczna  wiedza  

z podręczników,  lecz czytelnie  opisane mechanizmy, opowiedziane na 

podstawie historii prawdziwych ludzi. Zagrożenia oraz fakty na  temat  

popularnych  dziś używek przedstawione są  w  sposób  atrakcyjny i  ciekawy. 

Młodzież dowiaduje  się o  zagrożeniach  jakie  niosą  ze  sobą  alkohol,   

narkotyki, w  tym  dopalacze oraz inne substancje psychoaktywne. 
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Autor:  

Jonasz Zasowski 

Klasa: II B 

                       Podsumowanie Żerom Cup 

 

W trakcie trwania turnieju naszą szkołę odwiedziło ponad osiemdziesięciu zawodników. 

Zgodnie z oczekiwaniami udostępniona została sala oglądających. Naszą transmisję na żywo 

obejrzano łącznie 2 217 razy. Mieliśmy także okazje udzielić wywiadu do lokalnej telewizji. 

Zawodnicy byli bardzo zadowoleni  z organizacji turnieju. Zachęcali nas do przygotowania 

następnej edycji, która zaplanowaliśmy na rok 2018. Pula nagród wyniosła około 5300 zł, co, 

bardzo pozytywnie zaskoczyło  zwycięzców. W tym roku zachęciliśmy wielu młodych ludzi 

do rozwijania swoich umiejętności. Niech następna edycja zainspiruje ich jeszcze bardziej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięski skład CS:GO: Jakub Głodek, Michał Staniszewski, Tomek Wyderka,  

Łukasz Karolak, Filip Piechocki  
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Zwycięski skład Leauge of legends: Mateusz Walczak, Piotr Ulbrych, Piotr Wajer,  

Konrad Dośpiał, Szymon Sadowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


