
MUZYKA  
TOP 10 tego miesiąca: 

1. Loud Luxury feat. brando - " Body " 

2. 8 Laters - " Why Don't We " 

3. Lil Mosey - " Kamikaze " 

4. Jordan Hollywood feat. Lil Baby - " Let Me Find Out " 

5. benny blanco, Halsey & Khalid - " Eastside " 

6. SOB X RBE - " Intro " 

7. Jacob Banks - " Slow Up " 

8. Imagine Dragons - " Natural " 

9. BLACHA - " Casablanca " 

10. Hinol Polska Wersja - " Tabula rasa " 

Coś na 11 Listopada: 

1. Basti - " 11 Listopada " 

2. Mroziu & Legal - " 11 Listopada " 

3. Obłęd - " 11 Listopada " 

4. Basti - " Marsz Niepodległości " 

Pieśni Patriotyczne: 

1. " Rota " 

2. " My Pierwsza Brygada " 

3. " Piechota " 



 SPORTY EKSTREMALNE  

 Slacklining 
Wiązanie dwóch końców liny do drzew na osiedlu się         
nie liczy (ale od tego się zaczyna). Lina rozwieszona         
nad wąwozem w wietrznym terenie (często bez lin        
bezpieczeństwa)? - to jest ekstrema! 

Jest to dyscyplina sportowa polegająca na chodzeniu i        
wykonywaniu trików na taśmie, zazwyczaj o szerokości 2,5-5        
cm, rozwieszonej i napiętej między dwoma punktami na        
wysokości od kilkunastu centymetrów do kilkuset metrów.  

Slackline pochodzi z Kalifornii lat 80. XX wieku. Za jego          
twórców uważa się Adama Grosowsky'ego i Jeffa Ellingtona. Wszystko zaczęło się od chodzenia po              
łańcuchach okalających parking. Następnie próbowano chodzić po linach wspinaczkowych, które w końcu            
zastąpiono taśmą. Niebawem slackline zyskał coraz więcej miłośników. 

Na jego popularność wpływ miały rozgrywane po raz pierwszy w Polsce zawody „Slackline Master 2006” .                
Rok później w warszawskim „Blue City” odbyły się kolejne zawody „Slackline Polish Open 2007”. 14 lipca                
2007 roku Jan Gałek jako pierwszy Polak pokonał najsłynniejszy highline świata L.A.S w Yosemite.  

Odmiany:  

Trickline – taśmy długości od kilku do kilkunastu metrów, zawieszone na wysokości kilkudziesięciu             
centymetrów. Wykonuje się na nich różnorodne tricki – od prostych obrotów po podwójne salta. Trickline               
jest najpopularniejszą formą slackliningu. 

Longline – taśmy długości od kilkudziesięciu metrów. Zawieszane są z reguły na wysokości powyżej              
metra, a służą do pokonywania jak największych odległości. Obecny rekord Polski to 410 metrów              
ustanowione przez Rafała "Pigmeja" Kubiaka.  

Highline – taśmy rozwieszane na dużych wysokościach: od kilku do kilkudziesięciu metrów. Uprawianie             
highliningu wymaga umiejętności alpinistycznych. Istnieją też highliny w mieście zwane Urban Highline.            
Największym festiwalem highlinowym w sferze miejskiej na świecie jest Urban Highline Festival            
organizowany corocznie w Lublinie pod koniec lipca. Highlinerzy używają do asekuracji uprzęży            
wspinaczkowej z lonżą przywiązaną do metalowych obręczy (ringów), przez które przewleczona jest            
taśma, po której się chodzi wraz z tzw. "back-upem", czyli drugą taśmą bądź liną alpinistyczną. Możliwe                
jest też przejście Free Solo, czyli bez jakiejkolwiek asekuracji. Do tej pory miał miejsce jeden wypadek                
śmiertelny, lecz wykazano, że highliner nie stosował odpowiednich zabezpieczeń, które są wymagane przy             
montażu highlina. Obecnie rekord świata wynosi 1020 metrów i został ustanowiony przez Danny'ego             
Menšíka i Nathana Paulina. Nathan przeszedł rekordową taśmę w 75 minut w pierwszej próbie, a Danny w                 
40 minut w trzeciej próbie. 



 
SIX 

Nowoczesny i świetnie wyszkolony oddział żołnierzy do zadań specjalnych wyrusza z 
misją do Afganistanu. Zadaniem jego członków jest odszukanie i wyeliminowanie 

groźnego szefa afgańskich talibów, którego działania mają ogromny wpływ na 
destabilizację regionu. Sytuacja się komplikuje, kiedy wychodzi na jaw, że obywatel 

Stanów Zjednoczonych współpracuje z terrorystami. 

  

Oprócz tego, że "Six" jest serialem wojennym, po pierwszym odcinku zapowiada się, 
że to także historia wyjątkowego braterstwa i męskiej przyjaźni w trudnych 

warunkach. Serial raczej nie wnosi niczego nowego na półkę produkcji sensacyjno-
wojennych, ale sama historia wciąga. Nie jest to zupełnie nowe spojrzenie na walkę z 

terroryzmem, ale możemy spodziewać się ciekawego rozwoju wydarzeń i dobrze 
zrealizowanych wizualnie odcinków. 

 

 

Chilling Adventures of Sabrina 
Serial "The Chilling Adventures of Sabrina"  opowiada o dobrze nam znanych przygodach Sabriny 

nastoletniej czarownicy w nieco inny sposób - tym razem to mroczna historia o dojrzewaniu, 
pełna grozy, nadprzyrodzonych sił i czarów. W tej przywołującej na myśl "Dziecko Rosemary" i 
"Egzorcystę" adaptacji, Sabrina zmaga się ze swoją podwójną naturą — pół-czarownicy, pół-

człowieka, próbując przeciwstawić się złym mocom zagrażającym jej, jej rodzinie i światu.  

https://www.filmweb.pl/serial/Chilling+Adventures+of+Sabrina-2018-800447
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 „Miasto 44” Mastalerz Marcin 

Opowieść o młodych, pełnych życia i namiętności 

warszawiakach. Żyją tak, jakby każdy ich dzień miał się 

okazać tym ostatnim. Przed wojną snują plany na przy-

szłość. Podczas wojny działają w konspiracji. Dla nich 

to nie tylko patriotyczny obowiązek, lecz także mło-

dzieńcza przygoda, okazja do zabłyśnięcia przed ró-

wieśnikami, zaimponowania dziewczynom. Na pod-

ziemnych szkoleniach romansują, popisują się, wygłu-

piają. Nie wiedzą jeszcze, że nadchodzące lato będzie 

dla nich prawdziwym egzaminem życia. Nie wiedzą 

też, że historia ma wobec nich własne plany... 

 

„Kamienie na szaniec”  Aleksander Kamiński 

Opowieść o Bohaterach Szarych Szeregów - Ru-

dym, Alku, Zośce - od gniazda rodzinnego, poprzez 

czas harcerstwa, miłości, walki, po dni ostatnie!  

Po raz pierwszy pełny tekst, bez skreśleń cenzury 

PRL. Wydanie wzbogacone zdjęciami młodzieży             

z drużyn i szkół noszących imiona Janka Bytnara - Ru-

dego, Alka Dawidowskiego, Tadeusza Zawadzkiego - 

Zośki, Aleksandra Kamińskiego – Kamyka.  list, je-

dyny, w którym mówi, jak stworzył "Kamienie na sza-

niec", także niezwykła korespondencja Basi i Alka, 

wspomnienia Matki i Siostry Rudego, pasjonujące re-

lacje przyjaciół i towarzyszy broni. 
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„Cwaniaki” Bojarski Piotr 

Lato 1918 roku. W podzielonej miedzy trzech zabor-

ców Polsce narodziła się nadzieja. Nareszcie, po 123 la-

tach niewoli, ludzie zaczęli wierzyć, że być może uda się 

im odzyskać niepodległość. W tym czasie na terenie Eu-

ropy działa wiele organizacji konspiracyjnych, a losy ca-

łego narodu spoczywały w dłoniach jednostek. 

Mało kto jednak mówił o tym, jaki okrutny los czekał 

tych młodych idealistów. Tamtego roku wszystko zale-

żało od myśli i działań jednostek. Zwykły szeregowiec 

mógł zmienić bieg historii. Bohaterstwo mieszało się       

z brawurą, a szlachetność z bezwzględnością, zaś doko-

nane wtedy wybory na zawsze zmieniły tych młodych          

ludzi w wolnych Polaków. 

 

„Dziewczyny wojenne” Łukasz Modelski 

Wojna to z pozoru męska sprawa. Zmienia jednak 

kobiece losy równie mocno, jak męskie. Jak żyć w cza-

sach, gdy własne wesele kończy się aresztowaniem 

przez gestapo, gdy tylko bliski poród wstrzymuje wyko-

nanie wyroku śmierci, wykonanie zaś zadania wymaga 

nawiązania romansu z wrogiem? Jak zachować kobiecą 

wrażliwość, gdy wokół panuje okrucieństwo, przemoc 

i niesprawiedliwość? Gdy najmodniejszym dodatkiem 

staje się biało-czerwona opaska, a w torebce, obok 

szminki i lusterka, trzeba schować pistolet? Dziew-

czyny wojenne to zapierające dech w piersiach wojenne losy 11 kobiet 

m.in. Jadwigi Piłsudskiej (córki Marszałka Polski), Lidii Lwow (związanej          

z legendą AK majorem ”Łupaszką”) i Haliny Wittig (odznaczonej medalem 

Sprawiedliwa wśród Narodów Świata). 



 

 


