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Wstępniak:
Po długiej przerwie przedstawiamy Wam kolejny numer gazetki “Sqler”!
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy dużo się działo. Długo pracowaliśmy nad tym wydaniem,
aby zamieścić w nim same interesujące artykuły. W spisie treści każdy z Was na pewno
znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do lektury!

Redakcja Sqlera

Wywiad z nauczycielem  ks. mgr Piotr Wrzesiński
Wracamy po Świętach Wielkanocnych z kolejnym, ciekawym
wywiadem. Tym razem przeprowadziłam go z pełnym pozytywnej
energii księdzem Piotrem Wrzesińskim, którego lekcje nie maja nic
wspólnego z nudą!
1. Kiedy pojawiło się u Księdza powołanie?
Zawsze marzyłem o medycynie. W trzeciej klasie liceum  już u pełnoletniego
człowieka pojawiła się myśl o kapłaństwie.
2. Jakie jest Księdza motto życiowe?
Każdy nowo wyświęcony ksiądz umieszcza takie motto życiowe na obrazku
prymicyjnym. Na moim widnieje “Stałem się sługą Ewangelii według daru łaski
Bożej”.
3. Jaką funkcję pełni Ksiądz w parafii?
Jestem szeregowym funkcjonariuszem Kościoła, czyli po prostu wikarym.
4. Która to już Księdza parafia po seminarium ?
Szlak jest długi  czasowo ponad ćwierć wieku. Parafia ósma  średnia 3,5
roku w miejscu. Na mapie Toruń, Gdynia, Gdańsk, Sopot i Pruszcz Gdański.
5. Jak wspomina Ksiądz studia w seminarium?
Czas studiowania jest zawsze cudowny. Ta lekkość zapamiętywania,
poznawania, kojarzenia. Nigdy później nie czytałem tylu książek. Studia
zamknięte w seminarium pelplińskim dały szansę na spotkanie z ludźmi
wielkiego formatu. Wspaniali profesorowie, którzy prowadzili nas przez arkana
filozofii, historii, teologii, także tej medycznej, sprawiali, że wiedza była tym, co
rzeczywiście imponowało. Jako przewodnik katedralny mogłem poznać
wspaniałych naukowców i twórców kultury. To czas radosnej satysfakcji.
6. Jak ocenia Ksiądz pracę z młodzieżą w naszej szkole?
Nigdy nie uczyłem w gimnazjum, więc przyszło mi uczyć z moją młodzieżą.
Młodzież licealna jest bardziej konfrontacyjna i nie lubi zasadniczych
rozwiązań. W naszej szkole praca z młodzieżą jest naznaczona pozytywnych
spokojem. Chciałoby się jednak więcej pytań o sens naszej religijności czyli
zbawienie duszy.

7. Jak według Księdza powinniśmy przeżywać okres Wielkiego Postu
i Świąt Wielkanocnych?
Myślę, że tak jak nasi przodkowie  w wyciszeniu i skupieniu, aby dotknąć
tajemnicy Golgoty. Przecież to miejsce przypomina nieustannie, że
powinienem tu zakończyć, ale Ktoś Inny zrobił to za mnie i zostałem
uradowany!

Wywiad przeprowadziła:
Marysia Kiedrowicz

Kolosy za rok 2015  relacja Kai Pałasz

W dniach 1113 marca 2016 odbyło się 18. Ogólnopolskie Spotkanie Podróżników,
Żeglarzy i Alpinistów. W jednym, wielkim skrócie Kolosy. Jeżeli ktoś jeszcze nie
słyszał o tym wydarzeniu, to jest czego żałować! Czy może być coś lepszego niż trzy
dni wykładów prowadzonych przez niesamowitych ludzi, którzy naprawdę robią
niebywałe rzeczy? Wątpię. Więc tak jak co roku, nie mogło mnie tam zabraknąć!
Gdybym miała opowiadać o każdej prelekcji, zajęłabym całe wydanie, także
postaram się omówić te prezentacje, które wywarły na mnie największe wrażenie!

Na samą arenę weszłam przed 12, a kolejki( o dziwo) nie było wcale. Po
wyczerpujących poszukiwaniach, udało mi się zając miejsce siedzące i tak oto
zaczął się pięciogodzinny maraton opowieści o niemożliwych wyczynach i
podróżach! Były zarówno momenty wzruszające, zabawne jak i te, które mrożą krew
w żyłach. Chyba najbardziej zapadła mi w pamięć prezentacja, której autorem był
Tomasz Jakimiuk. Niepozorny mieszkaniec Podlasia postanowił złapać jachtostopa
do Meksyku! Opowieść pełna zwrotów akcji, zabawnych sytuacji i niemożliwych

splotów wydarzeń,. Pokazuje, że naprawdę da się podróżować i spełniać swoje
marzenia ‘za darmo’, wystarczy determinacja i odrobina kreatywności!
Jeżeli już mowa o funduszach, w piątek miałam okazje uczestniczyć w warsztatach
Władysława Labudy pt.” Tanie podróżowanie”. Poznałam wiele nowych możliwości i
rozwiązań, które ułatwiają planowanie i zmniejszenie kosztów wyjazdu.
Zdecydowanie przydatna sprawa!

W sobotę, jak co roku, kolejka na 4 godziny. Starałam się dostrzec jakiekolwiek
plusy tej sytuacji i doszłam do wniosku, że 1) organizatorzy wystawili telebim przed
areną, więc można śledzić prezentacje na bieżąco i 2) foodtrucki i nie najgorsza
pogoda pomogły umilić czas oczekiwania.

W końcu wyszło na to, że poczekałam jakieś 5 minut, po czym szybko ulotniłam się
do PPNT, gdzie również można było oglądać transmisję z prelekcji! Największe
wrażenie, wywarła na mnie prezentacja Tadeusza Biedzkiego, który mówił o
wyprawie do dotkniętej epidemią eboli Afryki. Dowiedziałam, się wielu faktów, o
których nie mówi się w mediach i dotarł do mnie ogrom tej tragedii.
Z niedzieli zapamiętałam najlepiej Piotra Strzeżysza i jego rowerową wyprawę po
Panamie i Kolumbii. Jak co roku, ujął mnie jego niespieszny, błyskotliwy charakter.
Jak tu najlepiej podsumować Kolosy? Zdecydowanie jest to najlepszy motywator, a
także studnia inspiracji i wskazówek! Ale zawsze pozostaje to lekkie rozczarowanie
swoim ‘nudnym życiem’, kiedy człowiek dowiaduje się, że ktoś obok nas nie tak
dawno przepłynął Amazonkę…rowerem.

Opracowała:
Kaja Pałasz

Finał Konkursu “Krótkie Formy Filmowe”  relacja
Marysi Kiedrowicz
5 kwietnia odbył się finał Konkursu “Krótkie Formy Filmowe”, w którym
brali udział uczniowie i uczennice z klas trzecich. Wydarzenie miało
miejsce w moim ulubionym Gdyńskim Centrum Filmowych w sali
Warszawa. Mieliśmy okazję obejrzeć 14 filmów konkursowych, w tym
nasz własny, a także znakomity, krótkometrażowy film Miłosza
Sakowskiego pt. “Dzień Babci” z udziałem wybitnej polskiej aktorki, Anny
Dymnej. Niestety nie znaleźliśmy się w czwórce najlepszych filmów.
Mimo to, uważam, że było to bardzo fajne doświadczenie.
Oto zdjęcia z wydarzenia:

Grupowe zdjęcie wszystkich uczestników konkursu z opiekunami i komisją.

Na pierwszym planie nasza ekipa filmowa, a za nami jury konkursu.

Jeśli chcecie obejrzeć finałowe filmy, kliknijcie w link:
https://www.facebook.com/kmpgdynia/

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego?
#RadyMarysi
Egzamin gimnazjalny zbliża się wielkimi krokami. Na pewno każdemu z
nas towarzyszy stres, a także wiele wątpliwości. Dzisiaj doradzę Wam,
jak skutecznie przygotować się do kwietniowych testów.

1.
2.
3.
4.

Najpierw zbierz materiały do nauki, czyli książki, podręczniki itp.
Sporządź listę przedmiotów i zagadnień, które musisz powtórzyć.
Skup się na tematach, które sprawiają Ci największą trudność.
Ucz się w miejscu, w którym czujesz się najlepiej np. w swoim pokoju.
Zadbaj też o porządek, bo nikt nie lubi przebywać w bałaganie!
5. Rób notatki z książek, aby ułatwić powtórkę.
6. Powtarzaj materiał systematycznie i rób próbne testy.
7. W razie problemów z jakimś tematem, porozmawiaj z nauczycielem,
który rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.
8. Ogranicz korzystanie z portali społecznościowych, które jedynie
marnują Twój czas.
9. Znajdź czas na odpoczynek, ponieważ jest on niezwykle istotny
podczas intensywnej nauki.
10. Zamiast martwić się, działaj!

POWODZENIA !!!

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz


Wracamy ze szkoły do domu. Rodzice wyszli z domu i zostawili nam 20 złotych
i karteczkę z dopiskiem “
Dzisiaj kup sobie co chcesz na obiad”, musimy
poradzić sobie sami, zwłaszcza jeżeli jesteśmy strasznie głodni.
Mamy sporo różnych opcji. Poniżej przedstawiamy propozycje odwiedzenia
sprawdzonych miejsc, gdzie można dobrze i za przyzwoite pieniądze zjeść obiadek.
Nie wypowiadamy się na temat restauracji, którymi jesteśmy urażeni, aby nie robić
antyreklamy.
Co mamy w zasięgu spaceru?:
Gdynia, Wielki Kack:
Pizzerie i włoskie restauracje:
Las Palmas:
Jeżeli chcemy kupić coś na szybko, mniej zdrowego, taniego  polecamy Las Palmas
 zupy i wybrane dania obiadowe. (zapłacimy około 20zł)
Jazz Pizza:
Chcesz zjeść tanio i szybko ? Wpadnij do Jazz Pizza i spójrz na ich ofertę.
(zapłacimy do 20zł)
Gdynia, Dąbrowa/Dąbrówka:
Pizzerie i włoskie restauracje:
Pizzeria Da Grasso:
Pizza dobra, ceny w porządku, ale ciasto za grube. (zapłacimy około 20zł)

Kebab:
Habibi Grill:
Jeśli mamy ochotę na oryginalny Kebab serwowany przez Turków, to polecamy
Habibi Grill, gdzie za 10zł można najeść się kebabem z dodatkami w oryginalnej
picie(zapłacimy 915zł)
Gdynia, Karwiny:
Pizzerie i włoskie restauracje:
Telepizzeria Tino:
Pizza na grubszym cieście, sos do pizzy za darmo, 
w czwartki duża pizza w cenie
średniej
. (zapłacimy około 20zł)
Gdynia, Śródmieście:
Pizzerie i włoskie restauracje:
Da Mario Restaurante (C.H. Riviera):
Przepyszna pizza w dobrej cenie, zdecydowanie jedna z najlepszych w mieście.
Luna Express (C.H. Riviera):
Kuchnia typowo Polska i Włoska, tanio, zdrowo (część dań gotowana na parze).
(zapłacimy 1020zł, cena zależna od wagi)
Salad Story (C.H. Riviera):
Pyszne, zdrowe sałatki, które możemy zjeść w misce, pudełku na wynos albo w
wrapie.
Sopot:
Pizzerie i włoskie restauracje:
Bar Bursztyn:
Tania pizza, smaczna (zapłacimy 1017zł).
Inne:
Kurort Cafe:
Bardzo niskie ceny obiadów kuchni polskiej (zapłacimy 29zł).
Aktualne restauracje na dzień: 10.04.2016r.

Opracowali:
Jakub Kass, Dawid Florek, Marysia Kiedrowicz i Michał Karczewski

Wydanie dwunaste
To wydanie chciałabym poświęcić wyjątkowej polskiej blogerce 
Katarzynie Tusk, dzięki której poznałam wiele zasad dobrego stylu.

Katarzyna Tusk to autorka popularnego bloga ,,Make Life Easier’’ o modzie,
gotowaniu i zakupach. Prowadzi go razem ze swoimi przyjaciółkami. Na blogu
znajduje się wiele zdjęć ukazujących piękne krajobrazy, nowoczesne
stylizacje, wystrój domu, pysznie wyglądające jedzenie… Warto zajrzeć!
Pierwsza książka Kasi “Elementarz Stylu” to skarbnica zasad i wskazówek,
jak stać się stylową, pewną siebie kobietą. Blogerka odpowiada na wiele
nurtujących Polki pytań m.in “Jak ubrać się na różne okazje?”, “Jak kreować
swój styl” i “W jaki sposób robić zakupy, aby nie wydać fortuny?”.

Książka pełna jest przepięknych zdjęć i pomysłów na gotowe stylizacje.
Osobiście uwielbiam do niej zaglądać, mimo że już ją przeczytałam.
Pochłonęłam wiedzę w niej zawartą i teraz wybieranie codziennych zestawów
wydaje mi się prostsze. Serdecznie polecam Wam tę książkę!
Teraz z wielką przyjemnością opiszę Wam styl i modowe nawyki Katarzyny!
Czytajcie poniżej :)

MODA
Styl Katarzyny Tusk opiera się na bazowych ubraniach. Ma w swojej szafie
klasyczne, nigdy nie wychodzące z mody rzeczy takie jak biały Tshirt, czarne
rurki, granatową marynarkę czy pasiasty sweter. Wiele lat pracowała nad
swoim stylem i uważam, że ciężka praca przyniosła jej zadowalające efekty.

Katarzyna Tusk potrafi się ubrać na każdą okazję, co widać na zdjęciach.
Zarówno na ważnej uroczystości, jak i na codziennym spacerze wygląda
oryginalnie i kobieco. Ma bardzo dobry gust i prezentuje się z klasą. Można
się od niej wiele nauczyć. W swojej książce piszę o tym, jak ważne jest dobrze
czuć się w swoim ubraniu. Warto jest łączyć elegancję z wygodą. Zapewnia
też, że nie trzeba wydawać fortuny, żeby wyglądać dobrze.
Kolory, które dominują w szafie blogerki, to biały, granatowy, czarny, beżowy,
szary. Uznaje te kolory za tzw. bazowe czyli klasyczne i pasujące do
wszystkiego.
Córka byłego premiera, Donalda Tuska, uwielbia także fotografię. Los
obdarzył ją wyjątkowym talentem do uwieczniania chwil z życia. Na
Instagramie i blogu “Make Life Easier” znajdziecie bardzo dużo przepięknych
zdjęć wykonanych przez Katarzynę. Fotografuje wszystko, co przykuje jej
uwagę.
To, co najbardziej podoba mi się w stylu Kasi, to przemyślane, nowoczesne
i kobiece stylizacje. Klasa, szyk i elegancja  te trzy słowa kojarzą mi się
właśnie z nią. Życzyłabym każdej kobiecie, żeby miała takie wyczucie jak ona.

Okładka “Elementarzu Stylu” (zaprojektowana przez samą autorkę)
i jedno ze zdjęć z książki.

Jeśli chciałabyś stworzyć idealną garderobę z pomocą Kasi Tusk, to
książka ,,Elementarz Stylu” powinna znaleźć się na Twojej półce!
Polecam!
Gdzie znaleźć Katarzynę:
Facebook : 
https://www.facebook.com/makelifeeasierplofficial/
Instagram: 
https://www.instagram.com/makelifeeasier_pl
/
Blog: 
http://www.makelifeeasier.pl/
W następnym numerze:
Styl Anji Rubik

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Gra na gitarze  jak zacząć?
Oto rady dla początkujących gitarzystów, które z pewnością
pomogą Wam w rozpoczęciu gry na tym cudownym instrumencie!

● Jeśli nie chcesz chodzić na dodatkowe zajęcia nauki gry na
gitarze, poszukaj w internecie darmowych kursów. Na YouTube
znajduje się wiele filmików instruktażowych.
● Nie spiesz się! Gra na gitarze powinna sprawiać przyjemność, a
nie być powodem do przejmowania się. Na początku możesz mieć
problem np. ze zmianą chwytów. Dlatego najpierw popracuj nad
techniką, a później dodaj tempo. Ćwiczenie czyni mistrza!
● Nastrojenie gitary bywa trudne na początku nauki. Jednak na
rynku dostępne są tanie stroiki, a także bardzo łatwe w obsłudze
aplikacje na telefon.
● Na początku sprawdź, jak wygodniej ci grać  kostką czy palcami.
Jeżeli wolisz grać palcami, złącz kciuk z palcem wskazującym
bądź środkowym i pamiętaj, aby strun dotykał paznokieć. Jeśli
chodzi o paznokcie, warto zapuścić je u ręki szarpiącej struny,
natomiast u ręki, którą chwytasz akordy powinny one być krótkie!
Opracowała:
Martyna Szarek



Cinder (Saga księżycowa)


Autor: Marissa Meyer
Wydawnictwo: Literacki Egmont

Wiecie, jak będzie wyglądała przyszłość? Domyślacie się, jak ludzie będą żyć
za setki lat? Nie wiadomo. Ale ta książka – „Cinder” pokazuje, jak może być.
I zapewniam, że nie chcielibyście tego przeżyć na własnej skórze.
Cinder jest cyborgiem. To zdolna szesnastolatka i najlepszy mechanik w
Nowym Pekinie zdziesiątkowanym przez zarazę 
letumosis
. Dziewczyna jest źle
traktowana ze względu na swoje metalowe części, ma okropną macochę, która nie
pozwala jej iść na wielki bal, i dwie przyrodnie siostry. Towarzystwa dotrzymuje jej
miły android Iko. Wszystko ulega zmianie, kiedy pewnego dnia do straganu Cinder
przychodzi przystojny książę Kai i prosi o naprawienie robota, który przechowuje
informacje o obronie kraju. Przez to jedno dziwne zlecenie dziewczyna zostaje
zamieszana w konflikt między Ziemią a Luną – krajem na Księżycu, którym włada
bezlitosna i okrutna królowa Levana. Poszukując swojego miejsca i próbując uciec
od tej wojny, Cinder odkrywa swoją przeszłość. Dziewczyna dowiaduje się, kim jest
tak naprawdę i teraz bezpieczeństwo całej Ziemi zależy od niej.
Może fabuła wydaje się trochę pokręcona i zbyt powikłana, ale zapewniam, że
kiedy już się weźmie tę książkę do rąk, nie można się od niej oderwać. Historia jest
inspirowana bajką o Kopciuszku, który był służącym, miał macochę, przyrodnie
siostry i na balu zgubił pantofelek… Brzmi znajomo? Wydaje się, że połączenie
przyszłości, zarazy i cyborga z tradycyjną baśnią to lekka przesada, ale był to
naprawdę świetny pomysł autorki, który wykorzystała w każdej części serii „Saga
księżycowa”. Druga część to przerysowana opowieść Czerwonego Kapturka, która

krzyżuje się z losami Cinder, kolejne tomy podobnie są wzorowane na znanych
baśniach.
Ta powieść zawładnęła moim sercem. Przeczytałam ją szybko i nagle
wszystkie awiary, androidy i czipy stały się dla mnie czymś zupełnie normalnym.
Przeniosłam się w ten bajkowotechnologiczny świat i nie chciałam go opuścić.
Bardzo spodobali mi się bohaterowie – silna, niezależna Cinder, przystojny i równie
zagubiony Kai i wiele innych. Podoba mi się też narracja. Narrator jest
trzecioosobowy, inaczej wszechwiedzący. Dobrze wykorzystuje swoje możliwości i
nie śledzimy losów tylko jednej postaci. W jednym rozdziale czytamy o Cinder, a w
kolejnym o Kaiu lub doktorze Elandzie (nie powiem kto to…). To dobrze, bo dzięki
temu czytelnik ma świadomość o wszystkim, co się w historii dzieje.
Pokochałam tę książkę i jej jedynym minusem jest to, że autorka w pewnym
momencie faktycznie dała się ponieść wyobraźni i historia robi się trochę dziwna. Ale
nie zniechęcajcie się tym. Mam nadzieję, że ten krótki opis zachęcił niektórych do
przeczytania tego cuda, i że liczba fanów na Facebook’u gwałtownie wzrośnie. Miłej i
przejmującej lektury!

Zwierzogród  film
Reżyseria: Byron Howard, Rich Moore
Gatunek: Animacja, Familijny, Przygodowy, Komedia
Data premiery: 19.02.2016r.
Wiedziałam o filmie rok przed jego premierą. Fakt, zwiastuny były śmieszne,
ale nie spodziewałam się rewelacji. Ile razy to już było – gadające zwierzęta na
dwóch nogach? Myślałam sobie „Co oni mogą wsadzić do filmu o zwierzęcym
mieście?”. Spoty telewizyjne też szczególnie nie zachęcały do obejrzenia. Szłam do
kina pełna obaw, że będę niezadowolona, tak jak w przypadku „Dobrego dinozaura”.
A tu wielka niespodzianka!
Akcja filmu toczy się w świecie, w którym zwierzęta przeszły prawdziwą
(r)ewolucję! Wszystkie drapieżniki i roślinożercy żyją ze sobą w zgodzie, chodzą na
dwóch łapach, ubierają się i korzystają z nowoczesnej technologii. Jude Hopps to
króliczek ze wsi, który marzy o zostaniu prawdziwą policjantką, by naprawiać świat.
Po wielu latach pokonywania trudności nasza bohaterka trafia do Zwierzogrodu –
idealnego, utopijnego miasta, centrum wspaniałości, „w którym każdy może być kim
chce”. Rzeczywistość jest jednak inna niż w marzeniach. Okazuje się, że jedyny
królik w policji nie może się wykazać przez wszechobecne stereotypy i nawet w tak
cudownym mieście jak to, na każdym kroku spotkamy kłamstwa, niesprawiedliwość i
smutek. Jude postanawia wziąć sprawę w swoje łapki i podejmuje się rozwiązania
kryminalnej zagadki, aby udowodnić, że potrafi być prawdziwym policjantem.
Towarzyszem jej przygody przez przypadek zostaje szczwany, wygadany lis Nick
Bajer, który kieruje się tylko własnym interesem i zawiera z królikiem specyficzny
układ. Z czasem okazuje się, że sprawa jest dużo poważniejsza, a zaginione
drapieżniki, które są jej sednem, naprawdę potrzebują pomocy.
Znajdziecie tu wszystko, co powinna mieć porządna animacja – humor,
wyrazistych bohaterów, wątek kryminalny, przesłanie, piękne obrazy. Byłam
zaskoczona, jak twórcy przerobili tak dziecinny temat, jak gadające zwierzęta, na
film, który naprawdę wciąga. Jest tu pełno śmiesznych scen, ale wszystko z
umiarem. Podoba mi się, że humor nie jest tak głupkowaty jak w wielu popularnych
filmach. Bajka porusza kwestię tolerancji oraz spełniania marzeń. Główne motto
Zwierzogrodu – „Możesz być, kim chcesz” – przekonuje, że wszystko jest możliwe,
jeśli tylko dążymy do celu i się nie poddajemy. Całość jest okraszona bardzo
przyjemną piosenką Shakiry (która w oryginale podkłada głos jednej z postaci) „Try
everything”. Opowiada o tym samym co film – pokonywaniu trudności. Jedyne, co
może się nie podobać, to to, że wydarzenia w animacji przypominają troszkę
aktualną sytuację w Europie, ale to przecież bajka dla dzieci zrealizowana w
Ameryce. Poza tym zanim film trafi do kin, musi on powstawać kilka lat, więc nie

doszukiwałabym się tu podobieństw, ponieważ pracę nad tą produkcją zaczęto już
dawno.
Jeśli chodzi o to, co mnie się najbardziej spodobało, z pewnością jest to Nick
Bajer. Genialnie wykreowana postać! Lis jest chytry, sarkastyczny, ale inteligentny i
może być wspaniałym przyjacielem i pomocnikiem, o czym Jude przekonała się
parokrotnie. Uwielbiam go i jego zabawne kwestie!
Myślę, że to film dla każdego. Może się wydawać infantylny (tego się właśnie
bałam), ale jest tu dużo żartów, drobiazgów i treści, również parę strasznych scen,
które zrozumieją tylko starsi. Zaś dla młodszych widzów stworzono piękną animację,
miłych bohaterów i również dużą dawkę śmiechu. Przy tym filmie można się
zrelaksować, pośmiać, ale też trochę przestraszyć lub wyciągnąć jakąś lekcję. I
chociaż główne miejsce w moim sercu zajmuje nadal animacja „Wielka szóstka” z
tego samego studia, to śmiało mogę powiedzieć, że „Zwierzogród” spełnia wszelkie
oczekiwania i dzielnie pnie się w górę w moim rankingu.

Opracowała:
Zuzanna Pobłocka

Czym jest wrestling ?
Wrestling to rodzaj spektaklu łączący atletykę i sztukę teatralną, bardzo
popularna w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Meksyku, Kanadzie i Wielkiej
Brytanii rozrywka sportowa. Bazuje na klasycznych zapasach greckich
i wolnej amerykance z elementami współczesnych ciosów opartych na sile,
chwytów i rzutów oraz akrobatycznych manewrów. Zasadniczą różnicą
między wrestlingiem a sportami walki (wrestling to nie sport walki, lecz
rozrywka sportowa!) jest fakt, że wszyscy zwycięzcy danych pojedynków są
zaplanowani od rozpoczęcia spektaklu. Innymi słowy walka ma swój
scenariusz tzw. skrypty, ale widzowie do końca nie wiedzą, kto jest wygranym.
Wiele osób uważa, że wrestling jest udawany, co jest błędnym stwierdzeniem.
Określa się go mianem wyreżyserowanego.
Uczestnicy rozgrywek narażają się na poważne kontuzje (np. Seth
Rollins  zerwane wiązadła krzyżowe), a część płaci za to życiem (Perro
Aguayo Jr. podczas walki z popularnym Reyem Mysterio). W Polsce wrestling
z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularny, choć wciąż istnieje grupa
osób, która uważa go za „zwykły teatrzyk, w którym wszystko jest udawane".
A to przez to, że nie wiedzą, na czym tak naprawdę ta rozrywka polega.

Opracował:
Jakub Dobrosielski

Losowanie ¼ Ligi Mistrzów

W ¼ Ligi Mistrzów czekają na nas nie lada emocje. Najciekawiej zapowiada
się pojedynek PSG vs. Manchester City oraz Barcelona i Atletico Madryt.
Półfnału są już niemal pewni Bayern Monachium i Real Madryt, którzy trafili
odpowiednio na SL Benfica i VFL Wolfsburg.

Za miesiąc nowe stroje reprezentacji na Euro

Opracował:
Dawid Florek

Top Gear z nowymi prowadzącymi
Niedawno z telewizji BBC został wyrzucony prezenter Top Gear Jeremy
Clarkson. Przez 11 lat programu słynna trójka: Jeremy Clarkson, James May i
Richard Hammond, których co tydzień oglądało (osobiście robiłem to samo)
350 000 000 ludzi na świecie wydawała się mieć różne poglądy, nie zgadzać
ze sobą, a nawet kłócić się ze sobą.

Kiedy jednak przyszła chwila wzajemnej lojalności za równo Richard jak
i James odeszli na znak protestu z BBC i wkrótce zaczną wspólnie nowy
program o samochodach. Tymczasem w BBC ma się pojawić nowy Top Gear
z Chrisem Evansem. Na język nasuwa suwa się pytanie, jak będzie wyglądać.
Na pewno nie będzie trzech prowadzących, bo pojawiłyby się komentarze w
stylu “Ten Top Gear to typowa Chińska podróbka” bądź “Chcą aby program
wyglądał identycznie, po to żebyśmy zapomnieli o starym”. Dlatego pewnie
zniknie też “Gwiazda w samochodzie za rozsądną cenę” (
Star in a
ReasonablyPriced Car).

Opracował:
Dawid Florek

Głośnik bezprzewodowy JBL GO  recenzja
Głośnik bezprzewodowy JBL GO jest najtańszym obecnie sprzedawanym
głośnikiem bezprzewodowym od firmy JBL, jednak jego cena to nadal ponad
100 zł. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na często zadawane pytanie, czy
warto?

Design

Głośnik ten jest dostępny w 9 wersjach kolorystycznych. Jest niewielki oraz
lekki. Posiada 5 przycisków funkcyjnych. Niestety tworzywo z którego jest
wykonany, jest bardzo podatne na zabrudzenia.

Głośność
Zanim powiem o dźwięku, należałoby wspomnieć o głośności. W odróżnieniu
od innych głośników z tej półki cenowej, jest on bardzo głośny. Nawet głośniki
które kosztują ponad 200 zł, często ich dźwięk nie jest tak głośny.

Dźwięk
Dźwięk owego urządzenia jest nadzwyczajnie czysty, a basy są mocne, lecz
nie drażniące. Czyni to ten głośnik naprawdę dobrym urządzeniem
muzycznym.

Opłaca się? Dla kogo jest ten głośnik?
W mojej ocenie jest to jeden z lepszych głośników bezprzewodowych, z tej
półki cenowej. Mogę go polecić dla osób, które lubią posłuchać muzyki, lecz
nie mają dużo miejsca, żeby umiejscowić profesjonalną wierzę. Głośnik ten
jest bardzo przydatny, gdy często się podróżuje.

Opracował:
Jakub Malek

Sony Xperia M4 Aqua  telefon ze średniej półki
cenowej
Ostatnimi czasy do testów otrzymałem ten wodoodporny smartfon. Oglądając
pudełko, z każdej strony nie zauważymy nic nowego w porównaniu z innymi
opakowaniami telefonów tego producenta. Gdy je otworzymy, ujrzymy
standardowy zestaw 
smartfon, słuchawki, kabel micro usb do ładowania oraz
przesyłania danych, adapter do gniazdka elektrycznego oraz dużo kartek, w
tym instrukcje w dużej ilości języków i gwarancję.
Smartfon bardzo przypomina swojego droższego brata Sony Xperia Z3. Tył
został wykonany z plastiku przypominającego szkło. Wadą takiego
rozwiązania jest z pewnością lekkie uginanie się. Niestety to miejsce przy
dłuższym graniu nagrzewa się. Na tyle umieszczono aparat 13 Mpx, a pod
nim diodę. Na bokach zastosowano imitację metalu, dzięki której Xperia M4
Aqua jeszcze bardziej upodabnia się do swojego brata. Po prawej znajdują się
cztery przyciski: spust migawki, dwa przyciski głośności oraz włącznik, który
służy również do odblokowania ekranu. Po obu stronach telefonu znajdziemy
zaślepkę chowającą slot karty micro sd i nano sim. Producent po lewej stronie
wstawił otwarty port micro usb, który po kontakcie z wodą, przed
podłączeniem kabla micro usb trzeba osuszyć.
U góry mieści się wejście mini jack. Na dolnym boku widać głośnik oraz
mikrofon. Przód został wykonany ze szkła niepodanego przez producenta
rodzaju. Na czele użyto 5 Mpx
owy aparat do robienia selfie, a obok niego
zamieszczono głośniczek do rozmów.
Użytkując smartfon, zauważyłem spory problem, jakim jest mała ilość pamięci
Flash dostępnej dla użytkownika. System zajmuje aż 4 Gb, więc kupującym
polecam wybrać wersję 16 Gb. Telefon działa dość płynnie, co zapewnia
ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 615 o zegarze 1,5 GHz
oraz o 2 Gb pamięci RAM. Z grami radzi sobie bardzo dobrze, nawet z tymi
bardziej wymagającymi. Wyświetlacz zachwyca dobrym odwzorowaniem
kolorów oraz dużym kątem widzenia.
Robiąc zdjęcia, możemy skorzystać z wielu funkcji, jednak opcja "Lepsza
automatyka" nie zrobiła na mnie wrażenia. Próbując zrobić zdjęcie tekstu z
bliska, nie udało mi się ustawić ostrości. Do muzyki puszczanej z głośnika
głównego nie możemy mieć zarzutów, albowiem smartfon został wyposażony

w system ClearAudio+. Sony zainstalował kilka aplikacji, które czasem się
przydają.
Możemy skorzystać z drobnych aplikacji, wyświetlając je jedynie na części
ekranu 
ręsztę miejsca może zajmować inna. Jeżeli nie dysponujemy kwotą
większą niż 1000 zł, to jest to dobry wybór, jednak za mniejszą kwotę można
wybrać chociażby Huawei P8 lite, który będzie dorównywać pod wieloma
względami Sony Xperia M4 Aqua. Z pewnością największym atutem dla
niektórych będzie ochrona telefonu przed wodą, jaką nie posiada jego
konkurencja.

Opracował:
Michał Karczewski

Rękawiczki przyszłości, czy raczej bubel 
 recenzja iGlove
Rękawiczki możemy zamówić w dwóch rozmiarach S/M oraz M/L. Mniejsza
dla dzieci, większa dla nastolatków oraz dorosłych. Patrząc na pudełko,
możemy pomyśleć, że jest to produkt nietuzinkowy. W opakowaniu
znajdziemy także kabel micro USB oraz instrukcję w języku angielskim,
włoskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim i polskim. Niestety, w zestawie
nie pojawił się adapter do gniazdka. Rękawiczki wyglądają solidnie, lecz
odwijając je na drugą stronę, zauważyłem kilka nitek, które jednak podczas
użytkowania nie przeszkadzają, ani się nie prują. U dołu lewej znajduje się
panel sterujący oraz otwór do podłączenia kabla micro USB do ładowania. Na
panelu znajdują się dwa przyciski służące do odbierania i kończenia połączeń
oraz do włączania i wyłączania, a po przytrzymaniu kilku sekund do
parowania rękawiczek z telefonem. Pomiędzy guzikami mruga dioda w
zależności od opcji na czerwono lub niebiesko. Podłączając rękawiczki,
miałem problem z włożeniem wtyku kabla do rękawiczek. Próbując z innym
kablem micro usb, spotkałem się z tym samym problemem. Po minucie udało
mi się i rękawiczki ładowały się poprawnie. Nakładając je pierwszy raz,
czułem mikrofon w małym palcu oraz głośniczek w dużym.
Więcej minusów się nie dopatrzyłem. Z pewnością na plus mogę się
wypowiedzieć na temat ochrony dłoni przed zimnem 
wyszedłszy na dwór,
odczuwałem jedynie odrobinę chłodu, co było całkiem dopuszczalne przy 10
stopniach na minusie. Przechodząc do elektroniki: byłem również pozytywnie
zaskoczony 
wszystko działało tak, jak powinno, pomimo niskiej temperatury.
Bateria wytrzymuje bardzo długo, zakładając, że po powrocie wyłączamy
rękawiczki. Dużą zaletą jest możliwość korzystania nimi z ekranu dotykowego 
nie trzeba ich zdejmować w celu użycia dotykowego ekranu.
Podsumowując, nie ma za dużo do narzekania, jednak czy chce nam się
przy każdym wyjściu wyciągać telefon z kieszeni i włączać bluetooth, a po
powrocie wyłączać, aby smartfon się nie rozładował? Moim zdaniem jest to
produkt dla osób lubiących rozmawiać, którzy codziennie przemierzają dużą
odległość w zimnie albo spędzają na zewnątrz dużo czasu.

Opracował:
Michał Karczewski

