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ap już od dłuższego czasu zyskuje coraz większą popularność. Jest 

także jednym z najczęściej słuchanych gatunków muzycznych 

wśród młodzieży. W liście przebojów, która została stworzona 

na podstawie głosów naszych czytelników i umieszczona w ostatnim 

numerze, jedynie dwa spośród dziesięciu utworów nie należały do tego 

gatunku! Rap nie jest jednak tylko gatunkiem muzycznym – jest ściśle 

powiązany z kulturą hip-hop, którą postaramy się Wam przybliżyć. 

Hip-hop powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku w afroamerykańskich społecznościach 

w Nowym Jorku. Jest on kulturą miejską składającą się z czterech głównych filarów. Są to: 

-DJ-ing, polegający na odtwarzaniu i miksowaniu muzyki na żywo, opierający się w dużym 

stopniu na turntablizmie, czyli posługiwaniu się gramofonem poprzez tworzenie scratchy czy beat 

jugglingów na płycie winylowej, 

-graffiti, czyli wykonywanie w przestrzeni publicznej lub prywatnej obrazów, 

podpisów lub rysunków, których tworzenie rozpowszechniły gangi stosujące graffiti 

do oznaczania swojego terytorium w latach sześćdziesiątych XX w., 

-b-boying, to znaczy tańczenie specyficznego tańca 

nazwanego breakdance, zawierającego dużą liczbę elementów 

siłowo-sprawnościowych oraz kroków wykonywanych 

„w parterze”, czyli rękami i nogami na ziemi, 

-rap, inaczej MCing, który polega 

na wypowiadaniu lub rytmicznym recytowaniu 

rymujących się słów przy mocnym akompaniamencie. 

Innym elementem związanym z kulturą hip-hop jest 

beatbox. Jest to forma rytmicznego tworzenia dźwięków 

za pomocą narządów mowy – ust, języka, krtani, gardła czy 

przepony.  

R 
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Kiedy mówimy o rapie, warto wspomnieć o freestyle’u, czyli improwizacji 

muzycznej z podkładem lub bez niego, w której tekst wymyślany jest na bieżąco 

podczas występu, bez wcześniejszego przygotowania. Współczesny freestyle 

najczęściej opiera się na ustalonym temacie. Ważną rolę odgrywają bitwy 

freestylowe – najpopularniejszą w Polsce jest  Wielka Bitwa Warszawska (WBW), 

odbywająca się co roku od 2003.  

Ciekawym zjawiskiem powiązanym z rapem jest także beef (ang. kłótnia, 

sprzeczka). Stanowi on rodzaj konfliktu na tle artystycznym i dotyczy zarówno 

DJów, MC jak i wytwórni płytowych. Beef składa się z co najmniej dwóch dissów, 

czyli utworów nagranych w celu obrażenia przeciwnika. 

Do najsłynniejszych, światowych raperów zaliczyć można wykonawców 

takich, jak Jay-Z, Eminem, Snoop Dogg czy Tupac Shakur. Najbardziej znaczący 

polscy raperzy to między innymi O.S.T.R., VNM, Bisz, donGURALesko, 

Łona, Sokół, Pezet i Ten Typ Mes. 

 

 

 

 

 

 

Tekst powstał na podstawie artykułów: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hip-hop 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rap 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beatbox 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Freestyle_(rap) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beef 

http://mowimyjak.se.pl/styl-zycia/muzyka-teatr-muzea/najlepsi-raperzy-w-historii-muzyki-swiatowej,58_40755.html 

http://muzyka.onet.pl/hip-hop/ranking-najlepsi-w-polskim-hip-hopie-wybor-raperow/vkv7yj 

Ilustracje pochodzą z portalu pixabay.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rap
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beatbox
https://pl.wikipedia.org/wiki/Freestyle_(rap)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beef
http://mowimyjak.se.pl/styl-zycia/muzyka-teatr-muzea/najlepsi-raperzy-w-historii-muzyki-swiatowej,58_40755.html
http://muzyka.onet.pl/hip-hop/ranking-najlepsi-w-polskim-hip-hopie-wybor-raperow/vkv7yj
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ako, że w poprzednim numerze na liście przebojów drugie i trzecie 

miejsce wraz ze swoimi utworami zajęli Borixon i ReTo, 

postanowiliśmy przybliżyć Wam trochę te postacie. 

Borixon w naszym zestawieniu 

z poprzedniego numeru pojawił się raz. Jego 

utwór „JACKIECHAN” nagrany z ReTo zajął 

drugie miejsce. Kim jest Borixon? 

Borixon (aka Borygo) nazywa 

się Tomasz Borycki i urodził 

się 15 czerwca 1977 roku w Kielcach. Ma żonę 

i córkę. Jest polskim raperem i członkiem kilku 

formacji, m.in.: GibGibon, LWWL, Camey Sqad 

oraz Flahaha. Znany jest przede 

wszystkim z występów w zespole 

Wzgórze Ya-Pa 3, którego był członkiem 

w latach 1996-2002 i 2009. Nagrał z nim 

m.in. pięć albumów i zagrał ponad 1000 koncertów. Obecnie należy do zespołu Gang Albanii. 

Borixon swoją karierę rozpoczął w roli hypemana Liroya na trasie koncertowej albumu 

“Scyzoryk”. W 2001 roku wydał swój pierwszy solowy album – „ Kolejna część”. Jego kolejne płyty 

solowe nazywały się: Mam pięć gram (2002), Rap daje mi siłę (2004), Zacieram Ręce Dzieciak (2006), 

Semtex (wraz z Kajmanem i PRW.RS) (2009), Rap Not Dead (2012), Rap Not Dead (2012), Koktajl (2017). 

W 2015 roku dołączył do zespołu Gang Albanii założonego z inicjatywy producenta 

Roberta M i Popka. Album Gangu Albanii „Królowie życia” zadebiutował na 1. miejscu polskiej listy 

przebojów - OLiS - i uzyskał w Polsce status potrójnej platynowej. 

Borixon współpracował z takimi wykonawcami jak: V.E.T.O., Molesta Ewenement , Tede, Pih, 

Popek, Rozbójnik Alibaba, Onar, DJ 600V, Kajman czy Donatan. Raper przez kilka lat prowadził także 

oficynę wydawniczą Juicey Juice. 

 

 

 

 

 

Tekst napisany na podstawie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Borixon 

https://genius.com/artists/Borixon 

 

 

 

J 

By Dawid Branecki (https://www.facebook.com/brephoto 
www.brephoto.pl) (Brephoto) [CC BY-SA 3.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 

Posłuchaj!  
Borixon - JACKIECHAN feat. ReTo (@Kubi Producent)  

Ciekawostka 
Will Smith, znany aktor, swoją karierę zaczynał jako raper. W 1988 otrzymał pierwszą w historii 
nagrodę Grammy w nowoutworzonej kategorii "Best Solo Rap Performance". Potem otrzymał 
Grammy jeszcze dwukrotnie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Borixon
https://genius.com/artists/Borixon
https://www.youtube.com/watch?v=VOD-gRh6Ef8
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ReTo na nasze zestawienie zawitał wraz ze swoim utworem 

„Bossman”, który zajął drugie miejsce. Na czwartym miejscu natomiast 

znalazł się utwór Quebonafide „Half Dead”, w którym ReTo wystąpił 

gościnnie. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się temu raperowi. 

Prawdziwe imię i nazwisko ReTo to Igor Bugajczyk. Urodził się 

24 kwietnia 1995 roku. Pochodzi z podwarszawskiego Piastowa. 

Ukończył szkołę średnią i obecnie studiuje.  

Swoją karierę w Internecie zaczynał w 2011 roku, jednak stał 

się rozpoznawalny dopiero po wypuszczeniu do sieci utworu 

"Bossman", czyli pod koniec lutego 2016 roku.  

Na początku 2016 roku ReTo otrzymał sporą falę hejtu 

od słuchaczy rapu związaną z kradzieżą bitów. Fakt ten nagłośnił 

youtuber Gargamel, co doprowadziło do wylewu negatywnych 

komentarzy od reszty internautów w stronę 

rapera, niestety często nieobiektywnych. Za głównego 

winowajcę uważa się jednak wytwórnię. 

Raper był trzecim uczestnikiem "Młodych Wilków 5" 

w 2017 roku. Sam uważa, że po samej akcji promocyjnej jak 

i po wywiadach większość ludzi przekonało się do niego 

Wielu fanów sądzi, iż stracił prawe oko w wypadku, 

co jest zwykłą plotką. Jego naturalny kolor oczu to brązowy 

i nosi soczewki (prawdopodobnie "white screen"). 

Jego utwór pt. "Big Star" był odpowiedzią na różnego 

rodzaju plotki oraz falę hejtu dotyczącą miejsca pracy Igora.  

W swojej twórczości ReTo kładzie nacisk na błyskotliwe 

teksty, wulgarne porównania i nawiązania do mitologii greckiej, 

co można łatwo dostrzec w utworach takich jak "Minotaur". 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samequizy.pl/wp-
content/uploads/2017/10/filing_imag

es_edab4d0f34bd.jpg 

http://juwenaliauek.pl/wp-
content/uploads/2015/09/reto-458x458.png 

Posłuchaj!  
ReTo - Bossman (Official Video) - DAMN.  

Ciekawostka 
Najszybciej zarapowanym utworem na świecie jest utwór Eminema - Rap God. Za użycie 1 560  słów 
w jednej piosence  utwór ten został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa. Mimo niewątpliwie 
imponującej prędkości, z jaką „Rap god” wykonał Eminem, niektórzy ludzie próbują zrobić to 
szybciej, tak jak właściciel kanału na Youtube o nazwie ’MyNameIsJoel’. 

https://www.youtube.com/watch?v=FNF5ZQAXuXM
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yły piłkarz Radomiaka, obecny trener Skaryszewianki i nasz 

wspaniały nauczyciel wychowania fizycznego. 

 

Jacek Gogacz 

Jedna osoba, a tak wiele sukcesów na jej koncie. Pan Jacek Gogacz zgodził się opowiedzieć nam 

o swoich ulubionych sportach i sportowcach, o swoich zainteresowaniach, o tym, dlaczego wybrał 

pracę w gimnazjum oraz przedstawił nam swoje zdanie na temat niechęci dzisiejszej młodzieży do lekcji 

wychowania fizycznego. 

 

Dlaczego postanowił Pan uczyć wychowania fizycznego? 

Zawsze chciałem robić to co lubię, a że od dziecka interesuję się sportem, wybrałem właśnie ten zawód. 
Najważniejsze jest dla mnie, aby praca sprawiała radość tak jak w moim przypadku. 

Jakie sporty obecnie Pan najbardziej lubi oglądać w telewizji oraz uprawiać? 

Obecnie uprawiam piłkę nożną, pływanie i tenis stołowy. A co do oglądania sportów w telewizji 

to myślę, że to co większość Polaków, czyli piłka siatkowa i skoki narciarskie. 

Grał Pan kiedyś w znanej drużynie piłki nożnej, proszę nam opowiedzieć  dlaczego akurat piłka nożna 
i jak potoczyła się Pana kariera? 

Po pierwsze to nie kariera tylko przygoda. Piłka nożna, bo wydaje mnie się, że byłem w niej dobry,  

a grałem w najbardziej znanym klubie piłkarskim w Radomiaku. 

Ma Pan swojego ulubionego sportowca? 

Moim ulubionym sportowcem jest Leo Messi, a z polskich piłkarzy Kamil Glik. 

Oprócz sportu jakie ma Pan zainteresowania, hobby? 

Interesuję się podróżami, w ramach dostępnych finansów m.in. Chorwacja, Grecja. 

B 
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Jak spędza Pan swój wolny czas? 

W wolnym czasie głównie biegam i pływam. 

Ma Pan jakiś ukryty talent? 

Lubię odnawiać stare meble, ale nie wiem czy mam do tego talent. 

Czy przekazuje Pan swoje pasje córkom? 

Próbowałem do czasu, ale myślę, że nie chciałbym, aby moje córki grały w piłkę nożną, więc wątpię, 

że będą podążały moją drogą. 

Czy uważa Pan, że sport ma znaczenie dla młodego człowieka w dzisiejszych czasach? 

Oczywiście, sport ma duże znaczenie dla człowieka szczególnie jeśli  dzisiejszych czasach młodzi ludzie 

w większości czasu siedzą na telefonach i komputerach. 

Jak Pan myśli, dlaczego młodzież niechętnie ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego? Jak zmienić 
ich postawę? 

Przyczyną może tego jest zły podział klas. Może zajęcia wychowania fizycznego powinno się podzielić 

na mniejsze grupy według zainteresowań. 

Ma Pan świetne kontakty z młodzieżą z naszej szkoły, pracuje Pan w takim razie jeszcze w innej 
szkole? 

Nie, nie pracuję w innej szkole. Dodatkowo pracuję tylko w klubie piłkarskim gdzie uczęszczają 

uczniowie różnych szkół. 

W takim razie, dlaczego wybrał Pan pracę w gimnazjum a nie na przykład w liceum? 

Osobiście wolę pracę z młodszymi  uczniami. Osoby w młodym wieku bardziej można zainteresować 

sportem. 

Jak ocenia Pan sprawność fizyczną uczniów naszej szkoły? 

Typowo dla dzisiejszej młodzieży. Sądzę że nie odstają od średniej w innych szkołach. 

Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas i uchylenie rąbka swojej prywatności. 

Bardzo miło odpowiadało mnie się na wasze pytania, więc całą przyjemność po mojej stronie.
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zkoła to społeczność, którą tworzą zwyczajni-niezwyczajni mali 

i duzi ludzie. Czasami o tym zapominamy, ale z reguły bliskość 

Świąt Bożego Narodzenia przypomina nam o tym, że w szkole nie 

jesteśmy sami. 

 

 

 

Wigilia w naszej szkole 

odbyła się 22 grudnia 2017r 

w piątek. Każda z klas odbywała 

swoją własną wigilie do godziny 

10.30. Następnie wszyscy 

pracownicy szkoły oraz uczniowie 

udali się na salę gimnastyczną, 

gdzie odbyły się jasełka. 

Na początku głos zabrała pani 

wicedyrektor, a następnie 

został rozstrzygnięty konkurs 

na najżyczliwszego ucznia naszej 

szkoły. Zwycięzcą został Jakub 

Kwiatkowski, uczeń klasy 

IIIb gimnazjum. 

 

 

 

S 
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W kolejnej części programu zostały przedstawione wiersze o świątecznej tematyce oraz 

śpiewane kolędy. Na końcu została wykonana piękna piosenka przez panią Edytę Nosowską i Agnieszkę 

Szarpak.  Po zakończeniu całej uroczystości wszyscy uczniowie opuścili szkołę. 
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W tym numerze prezentujemy prace klasy V. Oto kilka z nich: 

 

  

Autor: Patrycja Zdanek  Autor: Natalia Przedwój 

Autor: Amelia Majchrzyk 

Zachęcamy do odwiedzenia galerii kl V: 

 
Kolorowe domki 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1F3s3X_bMLEttF0Zm3FfU2ZVBj6r1Orix?usp=sharing


 12 
 

 
Ciekawostki 

 Prababcia Emmy jest polką. 
 Z przedmiotów szkolnych nie lubi matematyki oraz geografii, za to uwielbia  historię, 

plastykę, WF oraz angielski. 
 Aby dostać rolę Hermiony musiała zaśpiewać. 
 Zna włoski, francuski, niemiecki w stopniu płynnym. Mówi w co najmniej siedmiu 

językach. 
 Emma ma brata Alexa, który zna język polski. 
 Emma jest świetną uczennicą – od zawsze zdobywała prawie same „A” (inaczej sześć) 

za wszelakie formy aktywności w szkole. Egzamin GCSE, który jest odpowiednikiem 
polskiej matury pisała na bardzo wysokim poziomie – m.in. z nauk ścisłych, 
matematyki, historii, geografii, sztuki, języka włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego 
oraz angielskiego – Emma miała aż 10 przedmiotów. Osiem napisała na szóstkę, dwa 
na piątkę. 

 

 

Porcja informacji: 

Emma Watson urodziła się w Paryżu 15 kwietnia 

1990 roku. Zadebiutowała rolą Hermiony Granger, jednej z 

głównych bohaterów w serii filmów o Harrym  Potterze. Do 

roli Hermiony została wybrana w wieku dziesięciu lat, 

wcześniej brała udział jedynie w przedstawieniach szkolnych. 

Od szóstego roku życia Watson chciała zostać aktorką 

i studiowała śpiew, taniec i aktorstwo w Stagecoach Theatre 

Arts. Emma jako dziecko uczyła się w The Dragon 

School – renomowanej szkole w Oxfordzie. Od 2003 roku 

uczęszczała do żeńskiej Headington School, również 

w Oxfordzie. W roku 2009 zaczęła studia na uniwersytecie 

Brown w Providence, Rhode Island w USA. 

 

https://i.pinimg.com/736x/d6/f6/b5/d6f6b599ac2
1767c7f311f6f97fb5a2c--hermione-costume-
hermione-granger-costume-kids.jpg 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermiona_Granger
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(postać)
https://i.pinimg.com/736x/d6/f6/b5/d6f6b599ac21767c7f311f6f97fb5a2c--hermione-costume-hermione-granger-costume-kids.jpg
https://i.pinimg.com/736x/d6/f6/b5/d6f6b599ac21767c7f311f6f97fb5a2c--hermione-costume-hermione-granger-costume-kids.jpg
https://i.pinimg.com/736x/d6/f6/b5/d6f6b599ac21767c7f311f6f97fb5a2c--hermione-costume-hermione-granger-costume-kids.jpg


 13 
 

 

 

 

 

 

By David Shankbone - Praca własna, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63064863 

W latach 2001–2011 zagrała we wszystkich ośmiu filmach z serii „Harry Potter” razem 

z Danielem Radcliffe’em i Rupertem Grintem. W tym czasie zdobyła kilka nagród oraz zarobiła ponad 

10 milionów funtów. W wieku piętnastu lat została najmłodszą aktorką, która pojawiła się na okładce 

magazynu Teen Vogue. Mimo młodego wieku, zyskała uznanie wśród widzów i krytyków – na swoim 

koncie ma kilka nagród, m.in. Phoenix Film Critics’ Society Acting Award. Jej debiut jako modelka 

odbył się jesienią 2009 roku. 

http://images4.fanpop.com/image/photos/24400000/Hermione-
Granger-Wallpaper-hermione-granger-24489833-500-375.jpg 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Radcliffe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rupert_Grint
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teen_Vogue


 14 
 

 

 

 ferie 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego 

,,Ferie z ekonomią". Głównym opiekunem była Pani Renata 

Ciosek. Natomiast zajęcia z młodzieżą były prowadzone przez studenta 

ekonomii Damiana Lao. Zajęcia te skupiały się właśnie na ekonomii.  

 

 

Pierwszego dnia uczestnicy projektu 

poznawali się przez zabawę integracyjną. 

Wszyscy poznali cele projektu, następnie 

uczniowie grali w grę rynek jabłek. Dzięki 

temu poznali cechy osób przedsiębiorczych 

oraz śledzili lokalny rynek pracy.  

 

 

 

Podczas kolejnych dni uczniowie poznali 

historię i cechy pieniądza. Dowiedzieli się 

do czego służy konto w banku. Podczas zajęć 

odbyły się dwie wycieczki. W trakcie pierwszej 

uczniowie pojechali do banku, tam poznali jak 

działają oraz na czym polegają kredyty i lokaty. 

Zapoznali się z mechanizmem funkcjonowania 

banku. Natomiast kolejna wycieczka odbyła się 

do dwóch firm. Pierwszą z nich była firma 

Zbyszko. Uczestnicy projektu poznali tam linię 

produkcyjną oraz produkty tej firmy. Drugą była 

piekarnia Pastuszka. 

W 
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Członkowie chóru ,,Kantylena'' brali udział w warsztatach wokalnych w młodzieżowym domu 

kultury w Radomiu. Naszych chórzystów szkoliła Pani Katarzyna Bochyńska-Wojdył. Uczniowie 

przygotowywali się do koncertu ,,Dobrze być kolędnikiem'' na którym obecny był rezydent Radomia 

Radosław Witkowski. Zdjęcia z tego wydarzenia prezentujemy Wam poniżej. 
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Need for Speed: Payback 
 

 

W 2015 roku na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz PC-tach pojawiło się Need for Speed, 

będące swego rodzaju restartem kultowej serii gier wyścigowych. Dwa lata później na urządzeniu firmy 

Sony zadebiutowało Need for Speed: Payback, w którym deweloperzy postanowili trochę zaszaleć, 

nawiązując nie tylko do tradycji cyklu, ale też popularnych filmów w stylu The Fast and the Furious 

(Szybcy i wściekli) oraz wyścigów off-roadowych. Tytuł       w wersji na konsolę PlayStation 4 nie oferuje 

żadnych unikalnych atrakcji, których nie uświadczyliby posiadacze edycji na pozostałe platformy 

sprzętowe. Różnice związane są tylko z charakterystycznymi funkcjami konsoli, jak np. możliwością 

wykonywania screenów podczas zabawy przy pomocy przycisku Share. 
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W Need for Speed: Payback poznajemy losy trójki bohaterów – Tylera, Maca oraz Jess. 

Wcześniej ekipa liczyła cztery osoby, ale wspólniczka zdradziła ich, przez co stracili praktycznie 

wszystko. By się zemścić, muszą zmierzyć się z kartelem zwanym Familią. Niestety ma on koneksje 

praktycznie wszędzie, nawet w policji. Oznacza to, że przyjaciele są zdani tylko na siebie. 

 

 

 

 

Need for Speed: Payback na platformę PlayStation 4 to zręcznościowa gra wyścigowa – tak 

samo jak wszystkie poprzednie odsłony cyklu. Akcja rozgrywa się w otwartym mieście Fortune Valley, 

w którym występuje pełny cykl dobowy. Podczas rozgrywki bierzemy udział w rozmaitych wyścigach, 

podzielonych na kilka głównych kategorii. Jedną z największych atrakcji są oczywiście pościgi policyjne, 

które pojawiały się w tej czy innej formie w wielu częściach serii Need for Speed. Oprócz nich nie 

brakuje tradycyjnej jazdy na czas, starć z innymi kierowcami o pierwsze miejsce na mecie, pokazów 

kaskaderskich czy bitew samochodów. Pewną niespodzianką jest za to jazda terenowa. 

 

 

 

Źródło: https://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=34452 

https://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=34452
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Battalion 1944 
 

 

Battalion 1944 to opracowana z myślą o platformie PC Windows pierwszoosobowa strzelanka 

nastawiona na potyczki multiplayer. Grę wyprodukowało brytyjskie studio Bulkhead Interactive. 

Podczas produkcji deweloperzy inspirowali się sieciowymi starciami z klasycznych drugowojennych 

FPS-ów, jak pierwsze odsłony serii Medal of Honor czy Call of  Duty. 

 

 

 

 

 

Wydany na platformę PC Windows Battalion 1944 oferuje wyłącznie tryb multiplayer. Gra koncentruje 

się na toczonych w bardzo szybkim tempie potyczkach z udziałem piechoty. Rozgrywka jest 

zręcznościowa, ale doprawiona solidną porcją realizmu związanego z wiernie odtworzonym sposobem 

działania uzbrojenia. Gra kładzie nacisk wyłącznie na umiejętności samego gracza. Nie znajdziemy 

w niej żadnych mocy specjalnych ani systemu rozwoju, pozwalającego na odblokowywanie coraz 

lepszych umiejętności i przedmiotów. Za sukcesy nagradzani jesteśmy jedynie dodatkami wizualnymi, 

takimi jak np. naszywki czy możliwość wyrycia własnego imienia na kolbie karabinu. Żaden z tych 

dodatków nie wpływa jednak w jakikolwiek sposób na możliwości bojowe naszego żołnierza. 

 

 

Mapy zostały oparte na autentycznych polach bitew z II wojny światowej; walczymy m.in. na uliczkach 

francuskiego miasteczka Carentan czy w lasach niedaleko Bastogne. 
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 Battalion 1944 oferuje klasyczne tryby zabawy, takie jak deathmatch, capture the flag czy 

domination, jak również ich drużynowe warianty. Do tego autorzy dodali kilka własnych kreacji, takich 

jak tryb wzorowany na grze Counter-Strike. Nie zabrakło też możliwości stawiania prywatnych 

dedykowanych serwerów i zabawy przez LAN. 

 

 

 

Źródło: https://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=30322 

https://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=30322
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łosowanie dotyczyło wyboru LIDERA Publicznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Makowcu 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i odbywało się w dniach 

05-16.02.2018. Respondenci mogli oddać swój głos na dziewięciu 

kandydatów. W głosowaniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele 

i pracownicy szkoły. Zwycięzcą został Kamil Wziątek - uczeń klasy 3a 

gimnazjum, który wyprzedził swoich rywali o ponad 10%. 

Gratulujemy! 

 

Lp. Nazwisko i imię  Klasa Poparcie kandydata 

1 Wziątek Kamil 
 

III a 47,8% 

2 Sowa Weronika  
 

VII a 33% 

3 Wiśnios Agata 
 

III b 12,1% 

4 Jurczak Sara 
 

III a 3,5% 

5 Kołtun Sara 
 

II b 1,3% 

6 Sobania Martyna 
 

II a 0,7% 

7 Kwiatkowski Jakub 
 

III b 0,6% 

8 Krawczyk Jakub 
 

II b 0,5% 

9 Woźniak Julia 
 

II a 0,4% 

G 
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Przypomnijmy sylwetkę naszego lidera: 

 

Kamil Wziątek (klasa 3A) -  lubi w wolnym czasie coś naprawić. W  przyszłości chciałby zostać 

mechanikiem. Ulubionymi przedmiotami Kamila są religia i technika, nie przepada za matematyką. 

 Klasa o kandydacie: Kamil to dobry przyjaciel, który zawsze jest uśmiechnięty, zawsze pełen 
poczucia humoru. Jest nieprzewidywalny i  zaskakujący. Prawie zawsze stara się robić wszystko 
jak najlepiej lecz nie zawsze mu to wychodzi. Jest to osoba dobrze porozumiewająca się 
z  innymi, nie szuka kłopotów. 

 kolor oczu: brązowe  

 znak zodiaku: rak 

 ulubione danie: spaghetti
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Zadaliśmy Kamilowi kilka pytań. 

 

Jak się czujesz będąc liderem szkoły? 

Nie spodziewałem się, że nim zostanę. Spodziewałem się, że wygra ktoś inny. 

Lider Szkoły to bardzo odpowiedzialna funkcja. Czy jesteś na to gotowy? 

Jeszcze nie do końca to do mnie dotarło, że nim jestem, ale tak, dotarło. 

Czy próbowałeś jakoś rywalizować z uczestnikami? 

Ani trochę. 

Twoi konkurenci - czy obawiałeś się ich? 

Oczywiście, ale nie myślałem nawet, że wygram. Bardziej obstawiałem, że wygra Agata Wiśnios, ale 

wygrałem i jestem z tego zadowolony. 

Co planujesz zrobić albo zmienić będąc Liderem? 

Zastanawiałem się nad założeniem radiowęzła szkolnego, ale wszystko w swoim czasie. Na razie myślę 

realistycznie o jakichś zbiórkach charytatywnych. 

A prywatnie czym się interesujesz? Jakie masz hobby? 

Interesuję się matematyką i piłką nożną. W wolnych chwilach hobbystycznie gram w gry. 

Dziękuję za wywiad. Życzymy dalszych sukcesów. 

Do widzenia. 
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