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Od Redakcji

Grudzień, grudzień koniec roku
a przed nami nauka i jeszcze raz
nauka. Koniec semestru coraz bliżej.
Okres przedświąteczny to czas,
kiedy w szkole wiele dobrego się
dzieje. Udzielaliśmy się w wielu
akcjach społecznych, zwłaszcza
dla tych najbardziej potrzebujących.
Nastrój świąteczny czuć było
wszędzie, w każdym zakamarku
szkoły.
Przed Wami nasz nowy numer
gazetki. Zaglądać, czytać, podziwiać:-)
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Się Dzieje

SPOTKANIE
ŚWIĄTECZNE
W SZKOŁACH
PADEREWSKI

W końcu nadszedł długo oczekiwany koncert chóru Akademos, który po raz kolejny
zachwycił wszystkich widzów. Ostatnią częścią tego wspaniałego wieczoru zostało
połamanie się opłatkiem oraz wspólny posiłek przygotowany przez wszystkie klasy.
Petasia i Ewa

Całe spotkanie można obejrzeć na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=wQlF4tGNw9s&feature=em-subs_digest
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21 grudnia 2015 roku odbyło się Spotkanie Świąteczne uczniów, nauczycieli,
absolwentów, pracowników i przyjaciół Gimnazjum i Liceum Paderewski w Lublinie.
Całą uroczystość rozpoczął chór Akademos z utworem “Zima, zima”. Następnie
Pan Dyrektor Adam Kalbarczyk zabrał głos. Wszyscy obecni zostali bardzo miło powitani.
Nastąpiło podsumowanie całego roku. Podczas przemówienia nie zabrakło także życzeń
od Pana Dyrektora dla wszystkich uczniów, pracowników oraz obecnych gości.
Większość uczniów z niecierpliwością czekało na wyniki Konkursu na najładniej ozdobioną
salę. jak się okazało, spośród klas Liceum Liceum najbardziej pomysłowa okazała się klasa
2B, zaś w Gimnazjum 1x. Nagrodą jest jeden dodatkowy dzień na Integrację. Na koniec
zostały wręczone odznaczenia pracownikom szkoły za 15 lat, 10 lat i 5 lat pracy.

Się Dzieje

PIŻAMA
DAY

w paderewskim
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Początek grudnia zawsze wita nas „tym
dniem”. A to Dzień Walki z AIDS i uczniowie
z nauczycielami przychodzą ubrani na biało, w ten
sposób łącząc się ze szczytną akcją. A to Dzień
Dresa i kolorowe dresy, w każdych możliwych
odcieniach królują na szkolnych korytarzach
i pokoju nauczycielskim. Był też Dzień Dżinsaniebieskie rurki, dzwony, proste i półwąskie
spodnie w różnych odcieniach brylowały w klasach.
Tym razem uczniowie Paderewskiego zorganizowali
dzień piżamowo-dresowy. Polegało to na założeniu
swojej ulubionej zimowej piżamy. Jak potem się
okazało, można było także ubrać się w dres. Nie
wszyscy uczniowie wczuli się jednak w atmosferę
i zdecydowali, że nie będą się pokazywać w takich
strojach.
Jednak znaleźli się i uczniowie i nauczyciele, którzy
odważyli się założyć w ten jeden dzień w roku coś
nietypowego.
Petasia i Ewa

Fotorelacja naszych piżamowców i dresiarzy - zapraszamy tu:
http://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/2015/12/11/
dzien-pizamy-dresa-szkolach-paderewski/

Się Dzieje

FAJNIE JEST
POMAGAĆ…
W każdym roku w grudniu w naszej szkole mają
miejsce akcje niosące pomoc wszelakiego rodzaju.
Dobre serce i chęci – to nas wyróżnia. Przypominamy,
co działo się w Szkołach w ubiegłym miesiącu:
SZLACHETNA PACZKA
Akcja ogólnopolska pomocy rodzinom potrzebującym
i jak zawsze my, uczniowie Paderewskiego dołączamy
do tej akcji z wielkim sercem.
W tegorocznej Paczce wspomogliśmy jedna rodzinę,
która otrzymała od nas 26 paczek wypełnionych żywnością,
chemią i ubraniami oraz ławę, której tak potrzebowała.
Była to jedna z największych Paczek w magazynie.
Zobacz więcej na stronie internetowej Gimnazjum:
http://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/2015/12/23/
szlachetna-paczka-szkolach-paderewski/
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Się Dzieje

GÓRA GROSZA
„Góra Grosza” – to akcja organizowana już
po raz kolejny w naszej szkole. Zbieraliśmy
grosz do grosza a zebraną kwotę przesłaliśmy
Towarzystwu Nasz Dom – organizatorom tej
ogólnopolskiej akcji.
Zobacz więcej na stronie internetowej Gimnazjum:
http://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/2015/12/15/akcja-gora-grosza-paderewskim/

MIKOŁAJKI DLA PODOPIECZNYCH MOPR
Jak co roku, zorganizowaliśmy Mikołajki dla podopiecznych MOPR, sekcja nr 19 Czechów.
Mikołajowie, Śnieżynki i Elfy ufundowali wspaniałe prezenty oraz zapewnili niezapomniane
wrażenia podczas zabawy mikołajkowej.
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Zobacz więcej na stronie internetowej Gimnazjum:
http://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/2015/12/16/fajnie-pomagac-mikolajki-paderewskim/

AKCJA „KSIĄŻKA POD CHOINKĘ”
W grudniu miejsce zbiórka książek dla małych pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego
oraz Hospicjum im. „Małego Księcia” w Lublinie.
Uczniowie z koła bibliotecznego przekazali zebrane książki chorym dzieciom w przebraniach
mikołajkowych. Naszymi przedstawicielami Mikołajów Paderka byli niezastąpieni: Kinga
Borowska, Adam Kałakucki, Anita Zięba i Magda Kozyra.
Zobacz więcej na stronie internetowej Gimnazjum:
http://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/2015/12/21/akcja-ksiazka-choinke-uczniow-szkol-paderewski/

AKCJA NA RZECZ PODOPIECZNYCH ODDZIAŁU
PSYCHIATRYCZNEGO
Uczniowie klasy 2v gimnazjum zorganizowali zbiórkę darów na rzecz uczniów z Zespołu Szkół
Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, Oddział Psychiatryczny dla
Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.
Zobacz więcej na stronie internetowej Gimnazjum: http://paderewski.lublin.pl/
gimnazjum/2015/12/24/wielka-akcja-charytatywna-uczniow-gimnazjum-paderewski/

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
SALĘ LEKCYJNĄ
Jak co roku, tuż przed świętami zostaje ogłoszony
konkurs na najpiękniejsze i oryginalne wystrojenie sal
lekcyjnych przez każdą z klasę. Nie jeden scenograf
przysiadłby z wrażenia, jak kreatywni potrafią być
Paderaki!

W tym roku najpiękniejszą salą w kategorii
„gimnazjum” może się pochwalić klasa Ix sorki Kasi
Dzieciuch. Zaś w kategorii „liceum” pierwsze miejsce
zdobyła klasa 2b sora Macieja Kiwały.
Obie klasy w nagrodę otrzymały od dyrektora szkoły
dodatkowy dzień na integrację.
Gratki!
Więcej na ten temat:
http://paderewski.lublin.pl/liceum/2015/12/29/
konkurs-swiateczny-wystroj-sali-liceum-paderewski/
Więcej na ten temat:
http://paderewski.lublin.pl/imnazjum/2015/12/30/
konkurs-swiateczny-wystroj-sali-gimnazjum-paderewski/

AKCJA „ZOSTAŃ DAWCĄ
SZPIKU” – TO NIE BOLI
Wzięliśmy także udział w akcji „Zostań dawcą
szpiku”. Niestety tylko pełnoletni uczniowie mogli
wziąć w niej udział. Zostało zarejestrowanych
kolejnych 14 osób.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY – O CO TE SPORY?
Cykliczne spotkanie uczniów z Dyrektorem szkoły tym razem dotyczyło tematu Trybunału
konstytucyjnego. Temat „ciężki”, ale bardzo na czasie. Gościem na tej debacie był doc.
dr Wojciech Zakrzewski, pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie.

Zobacz więcej na stronie LICEUM:
http://paderewski.lublin.pl/liceum/2015/12/30/headmasters-day-trybunal-konstytucyjny/
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Więcej informacji na temat akcji:
http://paderewski.lublin.pl/liceum/2015/12/28/
akcja-zostan-dawca-szpiku-liceum-paderewski/
http://moje.radio.lublin.pl/to-nie-boli-paderewskirejestrowal-dawcow-szpiku.html

Face to face

Obcokrajowcy
– nauczyciele
wśród nas
Sorka Joanna Lewicka przybyła do Paderewskiego z Niemiec. Jest opiekunem teatru
szkolnego i zajęć artystycznych oraz native speakerem języka niemieckiego. To bardzo
kreatywna dusza artystyczna. Studiowała filozofię, romanistykę i kulturoznawstwo
(Universität Konstanz), a w 2006 roku ukończyła reżyserię teatralną (Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem). W niemieckich
i polskich teatrach znana i ceniona reżyserka sztuk i spektakli.
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PB: Czy mieszkając w Niemczech planowała sorka
wyjazd do innego kraju na stałe?
JL: Nie planowałam nic takiego. Myślałam tylko
o tym, aby może na starość zamieszkać w Europie
Południowej...
PB: Co sprawiło, że przyjechała sorka do Polski,
jak długo tu mieszka?
JL: Życie prywatne. Poznałam kogoś i się tu
znalazłam. A że mój zawód mogę wykonywać
wszędzie na świecie, a on swojego nie, to się nie
zastanawiałam długo….
PB: Co sprawiło że tu sorka pracuje, czy czuje się
sorka usatysfakcjonowana ze swojej pracy?
JL: Miałam doświadczenie pracy z młodymi ludźmi
w Instytucie Polskim w Duesseldorfie w Niemczech.
Bardzo mi się to spodobało i chciałam to
kontynuować. Uważam, że praca ta jest wspaniała.
Najwięcej się uczę od młodych ludzi...Oni jeszcze
odkrywają świat i mogą mnie zabrać w tę podróż.
PB: Czy nasza szkoła różni się od szkół w sorki
ojczyźnie? Czym?
JL: System edukacyjny jest zupełnie inny i trudno
tu porównywać… Na pewno nie można korzystać
z telefonów komórkowych na lekcjach ;-) Ale tak
samo dużo podróżowaliśmy w szkole, jak i tu.

PB: Czy trudno sorce porozumieć się z ludźmi
w Polsce?
JL: Już nie, ale na początku nie rozumiałam tego,
że ludzie są mało punktualni i że godzina 19 może
też oznaczać 19.30…. oraz fakt, że jak się powie
„A”, to nie koniecznie tak musi zostać. Do końca
się to może zmienić. Niekiedy to było bardzo
niezrozumiałe dla mnie, ale teraz widzę w tym
wiele pozytywów:-)
PB: Czy młodzież z sorki kraju różni się od nas?
JL: Nie, młodzi ludzie w tym wieku są bardzo
podobni i mają te same problemy i przemyślenia.
PB: Co najbardziej podoba się sorce w Polsce,
a co najmniej?
JL: Że jest tu wiele pozytywnej energii i dużo
możliwości i otwartości na świat. Co najmniej?
To, że istnieją w tym kraju ludzie, którzy właśnie
to chcą zepsuć.
PB: Czy często sorka odwiedza Niemcy?
Tęskni sorka za domem?
JL: Bardzo często, każde ferie, dni wolne spędzam
w Niemczech. Pracuję tam w niemieckich teatrach,
co mi daje możliwość bycia w nieustannym
kontakcie. Mam też wiele przyjaciół. Jak jestem tam,
tęsknie za Polską, jak jestem tu, to tęsknie
za Niemcami. Dom stał się czymś innym.
PB: Dziękuję za rozmowę.
JL: Dziękuję.

CoolTura

Gloomy Sunday
- The Hungarian Suicide Song
Ta z pozoru zwyczajna piosenka
o melancholijnym nastroju kryje jednak
za sobą pewną historię, która zupełnie zmienia
jej oblicze. Trudno jest bowiem przejść
obojętnie obok utworu, który wywołał w latach
trzydziestych falę ponad stu samobójstw
na Węgrzech. Sam autor zabił się skacząc
z okna swojego domu. Okrzyknięta złą sławą
„węgierska piosenka samobójców” została
nawet rzekomo zakazana.
W późniejszych latach powstało wiele wersji
tego utworu. Najbardziej znanym nagraniem
stało się wykonanie Billie Holiday, oparte na
tłumaczeniu węgierskiego tekstu Sama Levisa
oraz melodii Hal Kemp i jego orkiestry. Została
dodana jednak ostatnia, trzecia zwrotka,
przemieniająca całą treść w senne marzenie.

Ta piosenka pokazuje nam niezaprzeczalnie
wielką siłę muzyki, która potrafi wyzwolić
w człowieku najbardziej skrajne emocje.
Naukowcy dowodzą jednak, że odbieranie
muzyki przez człowieka ma fizjologiczne
podłoże w naszym organizmie – aktywuje
ona bowiem autonomiczny układ nerwowy
człowieka za pośrednictwem wywoływanych
emocji. Oddziałuje ona również na produkcję
neuroprzekaźników przez mózg takich jak
serotonina, dopamina, noradrenalina czy
epinefryna, które determinują nasz nastrój.
Badania także dowodzą, że mózg zawiera
w sobie struktury odpowiedzialne za percepcję
muzyki, które aktywują się u każdego bez
względu na rodzaj słuchanego utworu.
Każdy człowiek jest inny więc każdy zupełnie
inaczej postrzega muzykę; różni się również
nasz wpływ na nią. Jedno jest jednak pewne –
muzyka jest nieodłącznym elementem naszego
emocjonalnego życia.

“Dreaming, I was only dreaming,
I wake and I find you asleep in the deep
of my heart, dear.”

Artykuł napisany w oparciu o artykuł Tomasza Ciećwierza:
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=602
Link do piosenki Gloomy Sunday w wykonaniu Billie Holiday:
https://www.youtube.com/watch?v=KUCyjDOlnPU

9
„PaderBuzz” nr 03/02/2016

„Gloomy is sunday”- takimi słowami zaczyna
się angielska wersja piosenki Gloomy Sunday,
która jest tłumaczeniem węgierskiego utworu
Szomorú vasárnap skomponowanego
przez Rezső Seressa.

Wieszak

Kim jest

Naomi
Campbell?
Urodzona w Londynie Naomi Campbell uważana jest za jedną
z najlepszych modelek swojego pokolenia. W 1991 roku została
wybrana przez magazyn People jedną z 50 najpiękniejszych osób
na świecie. Wielokrotnie ozdabiała międzynarodowe edycji magazynów
mody Vogue, Harper’s Bazaar, Elle czy Marie Clerie. W ciągu
trzydziestu lat kariery współpracowała z takimi kreatorami mody,
jak: Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferré, Gianni Versace,
Anna Sui, Jean-Paul Gaultier, John Galliano, Karl Lagerfeld,
Marc Jacobs, Calvin Klein, Philip Treacy, Miuccia Prada,
Ralph Lauren, czy Riccardo Tisci. Naomi grała także
w kliku fimach między innymi w To Wong Foo, Thanks
for Everything! Julie Newmar i Prêt-à-porter.
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W 1995 roku wraz z Claudią Schiffer, Elle Macpherson
i Christy Turlington otworzyła kawiarnie Fashion Cafe
w Paryżu i Nowym Jorku.
Modelka jest mocno zaangażowana w działalność
charytatywną. Wspiera także organizacje związane
z walką z rakiem piersi. W 2013 roku założyła
organizację Fashion for Relief, której celem jest
organizowanie pokazów mody, z których dochód
przeznaczany jest na ofiary klęsk żywiołowych.
Nie można także zapomnieć że dofinansowywała
fundację Nelsona Mandeli, którego nazywała
swoim dziadkiem, a także przyjacielem.
Campbell od wielu lat wypowiada się na temat
rasowych uprzedzeń, które istnieją w świecie mody.
W 1997 roku powiedziała: „Rasizm jest problemem,
który nie może być wciąż zamiatany pod dywan.
Ten biznes opiera się na sprzedaży, a blond
dziewczyny z niebieskimi oczami są tym,
co się sprzedaje.”
Pomimo jej wieku (44) i upływu lat Naomi Campbell
z roku na rok wygląda coraz lepiej i nie zamierza
iść na emeryturę. Przykładem tego jest udział
modelki w sesji dla domu mody Balmain razem
z Claudią Schiffer, Cindy Crawford i dyrektorem
kreatywnym Balmain Olivierem Roustingiem.
				

Aleksandra

GeekWorld

Czy codziennie po kilka razy przeglądasz forum.
paderewski.lublin.pl licząc, że za nauczyciela od Twojego
znienawidzonego przedmiotu są wpisane zastępstwa?
A może miałeś nadzieję że w dniu kiedy
kończysz lekcje o 17.00 akurat będzie redukcja?

Bez obaw!
Janek z klasy 1C liceum stworzył coś w sam raz dla Ciebie.
Mam zaszczyt zaprezentować Wam aplikację na system
operacyjny Android, która w bardzo ładny i przystępny
sposób pokaże zastępstwa na dany dzień! Już nigdy
nie będziesz musiał wchodzić na stronę i przeklikiwać się
przez niedostosowany do urządzeń mobilnych interface!
Link do pobrania: http://jankupis.me/Zastepstwa.apk
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(pobierając aplikację zgadzasz się na wysyłanie anonimowych
statystyk o modelu telefonu i wersji systemu operacyjnego).

Orełki Sportu

POLSKA
Nasi zimowi sportowcy w grudniu specjalnie
nie wyróżniali się i nie osiągnęli wyników, jakich
oczekiwaliśmy.
Justyna Kowalczyk nie liczy się już w walce
o Mistrzostwo Świata w biegach narciarskich.
Nawet jej koronne konkurencje – np. 10 km stylem
klasycznym nie dały jej wysokiej lokaty.
Nasi sportowcy z Kamilem Stochem na czele,
zawodzą w skokach narciarskich. Gdzie te czasy
„małyszomanii”???

Nieustraszona grupa kibiców Międzynarodowych
Szkół Paderewski wyjechała na mecz Siatkarskiej
Ligi Mistrzów pomiędzy Asseco Resovia Rzeszów –
Valley Asse Lennik. Choć Polscy siatkarze bez trudu
pokonali mistrzów Belgii, to naprawdę wrażenia
po meczu były nie do opisania. Możliwość
zobaczenia na żywo takich zawodników jak Kurek czy
też innych reprezentantów prawie z całego świata
było niesamowitym przeżyciem.
Polska, biało-czerwoni!

E.B.
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Licealiada
dziewcząt
Liceum
Paderewski

W pierwszym tygodniu grudnia w hali sportowej
CS Akademos został rozegrany turniej w piłce
siatkowej dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych
miasta Lublin. Liceum Paderewski było gospodarzem
rozgrywek w grupie III i gościło siatkarki z innych
lubelskich szkół ponadgimnazjalnych: I LO im.
Stanisława Staszica, XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania, XXI LO im. św. Stanisława Kostki
(Biskupiak).
Pomimo świetnej gry naszych reprezentantek
i gorącego dopingu kibiców, nie udało nam się
awansować do dalszych etapów rozgrywek.
Serdecznie gratulujemy awansu do dalszych
rozgrywek drużynom siatkarek z I LO i XXI LO.
Naszej reprezentacji życzymy większej ilości
szczęścia, bo tak niewiele brakowało do sukcesu.
Dziewczyny, dziękujemy Wam za grę!
Skład zespołu: Gabriela Zakrzewska, Modi Oyudo,
Dominika Mazurek, Ewelina Mazurek, Kasia Jachim,
Aleksandra Wójcik, Karolina Marczak.
Trener zespołu: Paweł Woliński

Zapaśnicy Szkół
Paderewski
Mistrzami Polski!
W piątek 18.12.2015 nieustraszona drużyna zapaśników
Międzynarodowych Szkół Paderewski zmierzyła się
z najlepszymi zespołami w Polsce w wielkim finale Mały
Mistrz „Zapasy w każdej szkole” w Białołęckim Ośrodku
Sportu.
Uczniowie Szkół Paderewski (chłopaki ze Szkoły
Podstawowej Paderewski oraz Gimnazjum Paderewski)
w niesamowitej atmosferze nasi zapaśnicy wygrali cały
turniej, zdobywając tytuł najlepszej szkoły w Polsce
zostawiając za plecami ponad 200 szkół z całego kraju.
Sukces jest tym większy, że Międzynarodowe Szkoły
Paderewski to jedyna szkoła w wielkim finale,
która nie posiada sekcji zapaśniczej. Nasi uczniowie byli
niesamowici, waleczni, twardzi, zdeterminowani
i zasłużenie odebrali zwycięski puchar.

Wywiad z trenerem Pawłem Wolińskim w Polsat sport.pl
Podsumowanie akcji „Zapasy w każdej szkole”
przez mistrza Andrzeja Suprona.
Wielkie gratulacje! Brawo Wy!

Więcej informacji:
http://paderewski.lublin.pl/szkola-podstawowa/
zapasnicy-szkol-paderewski-mistrzami-polski/
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Skład zwycięskiej drużyny: Damian Juda, Dominik
Wojnowski, Kacper Gładysz, Maksymilian Bąkała, August
Bożyk, Mikołaj Kowalczyk, Patryk Zan i Stanisław Kopeć
(MSPaderewski) oraz Przemek Kowalik i Kamil Wojnowski
(Gimnazjum Paderewski).

?

Co to jest
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Czy wiecie, co to jest KSW?
Konfrontacja Sztuk Walki - Jest to federacja promująca mieszane sztuki walki MMA ma swoją
siedzibę w Warszawie. Jest tym, co WBC (World Boxing Council) dla boksu.
Pierwsza Gala KSW odbyła się 27 lutego 2004 roku w Warszawie.
Każdej gali KSW nadaje się kolejny numer. Od gali numer 27 walki zaplanowano w okrągłej klatce
a gala KSW 32 była pierwszą galą zorganizowaną po za granicami Polski (Wielka Brytania).
Kilka podstawowych reguł:
	pojedynek odbywa się na ringu bokserskim,
	pojedynek trwa 3 rundy, każda po 5 minut,
	walka o mistrzostwo trwa 3 rundy, każda
po 5 minut plus ewentualna 5-minutowa
dogrywka,
	przerwa między rundami trwa 1 minutę,
	zwycięzcę wyłania się poprzez: nokaut, poddanie,
techniczne poddanie, techniczny nokaut, decyzję
sędziów, dyskwalifikację,
	zabronione są podczas walki: dźwignie skrętne
na szyję, uderzenia w tył głowy, uderzenia
i kopnięcia w krocze, szczypanie, drapanie,
wsadzanie palców w oczy, szarpanie za włosy,
plucie, trzymanie siatki, gryzienie, rzut: pełen
suples, uderzanie głową, kopnięcia stopą
w głowę leżącego (zawodnik leżący może kopać
stojącego).

Kategorie wagowe i aktualni
mistrzowie:
	piórkowa (do 66 kg) Artur Sowiński
	lekka (do 70 kg) Maciej Jewtuszko
	półśrednia (do 77 kg) Borys Mańkowski
	średnia (do 84 kg) Mamed Chalidow
	półciężka (do 93 kg) Tomasz Narkun
	ciężka (do 120 kg) Karol Bedorf

e-sport

Aktualizacje CS:GO
w grudniu 2015
Dzięki ogólnej optymalizacji, w grze zostały
poprawione błędy, na które narzekała większa część
graczy:
•	Poprawiono błędy pocisków zachowujących
identyczny Armor Penetration (AP) praktycznie
bez względu na odległość.
•	Usunięto błędy kamery Killer Replay podczas
przebywania w trybie „scope”
• Usunięto rzadki błąd, gdy gracz nie mógł opuścić
kamery Killer Replay.
•	Przy korzystaniu z programu Game State
Integration dodano generowane l
osowo opóźnienie licznika bomby.

W Berlinie spotkały się dwie najlepsze drużyny
świata SKT T1 VS KOO TIGERS. Na początku
SKT wygrało 2 mecze, następnie KOO Tigers
zmiażdżyło SKT. Ostatecznie wygrała drużyna
SKT T1. Było to ich drugie zwycięstwo w
historii Leauge Of Legends. SKT wygrało milion
dolarów a KOO Tigers 250 tysięcy dolarów.
Bartek S.

Michał Piłat i Piotr Kwiatkowski
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Co nowego? W trybie Turniejowym drużyny mogą
w dowolnym momencie zagłosować za zarządzeniem
60-sekundowej przerwy, która rozpocznie się przed
rozpoczęciem kolejnej rundy.
Dodatkowo, aktualizacja przynosi zmiany w przebiegu
rundy i czasie zapalników C4 w trybie Turniejowym
(od teraz odpowiednio 1:55 i 0:40). Te czasy będą
wykorzystywane w głównych mistrzostwach CS:GO
(Major Championships).
Aby wynagrodzić czas poświęcony na celowanie,
zmodyfikowany został również balans broni.
Zmniejszono celność w ruchu dla wszystkich
pistoletów (z wyjątkiem Rewolweru R8). Aby
zredukować zasięg, dla którego wystrzeliwanie
całego magazynku jest bardziej opłacalne niż użycie
krótkiej lub długiej serii, zmodyfikowano także czas
powrotu broni do pozycji wejściowej po odrzucie dla
AK47, M4A4 i M4A1-S. Dodano rewolwer, który
zastępuje deagl’a i zabija 1 strzałem w ciało lewym
przyciskiem myszy i jest dość over power jeśli ktoś
potrafi nim grać. Jeśli nie, nadal polecam deagl’a

Pytam, bo…
Czy samorząd szkolny mógłby być
bardziej kreatywny w organizowaniu
ciekawych imprez?

Czy możemy liczyć na zakup
mikrofalówki do klubu szkolnego?

Mógłby:-) Poczekajcie, zobaczycie.

Sprawdziłam. W klubie szkolnym
mikrofalówka jest i działa:-)

Przedstawiciel samorządu

Sorka G.

Gazetka bardzo fajna. A czy nie
można by jej druknąć co miesiąc?
Gazetka posiada linki np. do galerii,
do szkolnego kanału Youtube
czy strony www i jest właśnie
dlatego w wersji elektronicznej.
Nie przewidujemy wersji drukowanej.
Sorka G.
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Chcecie zadać swoje pytania?
Wysyłajcie je na adres mspaderewski@gmail.com

O co
pytaCIE
w tym
miesiącu
Prosimy o zamontowanie firanek prysznicowych także
w męskich szatniach w centrum sportu. Chłopaki też są wstydliwi:-)
Czy w szkole może być dostępna woda dla uczniów za darmo.
Najlepiej taki dystrybutor z ciepłą i zimną wodą. Prosimy.

