
To ostatni numer „Nowego 
Szlifu” w tym roku szkolnym. 
Jako, iż zbliżamy się niechyb-
nie do początku wakacji, w imie-
niu całej redakcji pragnę życzyć 
wszystkim czytelnikom spokoj-
nego i przede wszystkim bez-
piecznego wypoczynku oraz 
cudownej pogody,  także ducha.  
W tym numerze m.in. o tym co 
nas czeka na ostatniej prostej, 
polecam tekst Mai Podloch z kla-
sy 1a o tym gdzie sprzedać nie-
chciane już ubrania, a także o tym 
czy ograniczą nam dostęp do po-
pularnej platformy z filmami. Na 

stronach sportowych wywiad 
z uczniem naszej szkoły, któ-
ry jest utytułowanym szermie-
rzem i kilka słów o zbliżających 
się Igrzyskach Tokio, a skoro już 
o kraju kwitnącej wiśni mowa, to 
warto sprawdzić w tekście Jana 
Dudka, co Japończycy zamierza-
ją robić na... księżycu. Mam na-
dzieję, że będzie to optymistycz-
ne zwieńczenie roku szkolnego, 
który upłynął nam pod znakiem 
pandemii. Do zobaczenia we 
wrześniu!

Oliwier Pluta 
redaktor naczelny, klasa 2a

Nauka w  piżamie, z kubkiem kawy 
i kanapką koło laptopa przeszła już do 
historii. Zmagania z nowymi wyzwa-
niami i poczuciem niepewności - na co 
warto być  gotowym i czy jest się czego 
obawiać? 

Decyzja ministra Edukacji i Na-
uki o przywróceniu lekcji w trybie 
s t a c j o n a r n y m 
krótko przed 
końcem roku 
szkolnego (od 
17 maja) spo-
w o d o w a ł a 
wśród uczniów 
niemałe poru-
szenie. Przez  
niemal siedem 
miesięcy przy-
wykliśmy do 
nauki w domowych warunkach. 
Wielu uczniów, szczególnie miesz-

kających daleko od szkoły uważa, 
że powrót, tuż przed wakacjami 
nie był trafionym pomysłem.  Poza 

niedogodnościami związanymi ze 
wczesnym wstawaniem i długimi 
dojazdami, wielu z nas obawia się 
kumulacji sprawdzianów, kartkó-
wek oraz innych form weryfikacji 
wiedzy. Dyrekcja zapewnia jed-
nak, że intencją nauczycieli nie jest 
obciążanie licealistów nadmierną 
ilością materiału. Na odrabianie 

zaległości zapla-
nowane są zajęcia 
dodatkowe, już 
w nowym roku 
szkolnym, które 
będą poprzedzo-
ne diagnozami. 

Uwaga na 
procedury 

Mimo, że wa-
kacje za progiem, 

nie wolno nam zapominać o po-
wadze  sytuacji związanej z pan-

demią. Aby zminimalizować za-
grożenie i zapewnić uczniom po-
czucie bezpieczeństwa w szkole, 

przy obydwu wejściach, oprócz 
mat odkażających, zainstalowano 
bramki dezynfekujące i mierzące 

temperaturę. Maseczki ochron-
ne nosimy w pomieszczeniach 
zamkniętych, poza klasami lek-
cyjnymi. Poza wyżej wymienio-
nymi procedurami ostrożności 
w połowie czerwca na stronie in-
ternetowej szko-
ły rozpocznie 
się kampa-
nia   zachęca-
jąca uczniów 
do szczepień. 
P r z y g o to w u j ą 
ją  nasze kole-
żanki i kole-
dzy z klas 1A 
i 2A pod czujnym 
okiem profesor Beaty Cichoń. 

Czas na radość 
To ostatnie wydanie „Nowego 

Szlifu” przed wakacjami, dlate-
go poprosiliśmy dyrekcję naszego 
ogólniaka o wakacyjne życzenia. - 
Bardzo zależy nam na tym, byście 

z radością przekraczali mury tej 
szkoły. Żebyśmy wspólnie pojęli 
ideę dlaczego tutaj jesteśmy - my, 
nauczyciele - dla Was, Uczniów. 
W momencie, kiedy Was nie ma 
w tych murach, to i nasza racja 

bytu staje pod zna-
kiem zapytania, 
dlatego trzeba 
byłoby sobie ży-
czyć wspaniałego 
poczucia funkcjo-
nowania przysło-
wiowych „naczyń 
p o ł ą c z o n y c h ” . 
A na okoliczność 

zbliżających się 
wakacji: dużo słońca, radości, od-
poczynku i dystansu do tej smutnej 
rzeczywistości, która, miejmy na-
dzieję, oby szybko za nami – mówi 
Urszula Spałka. 

Maja Podloch 1a 
maja.podloch002@gmail.com 
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1 czerwca w naszym liceum 
część uczniów, w tym ci pełnoletni, 
mogła się zaszczepić przeciwko 
COVID - 19. Zainteresowanie było 
spore, a ci, którzy się zdecydowali, 
zapewniają, że nic nie bolało.  

Fot: Natalia Ługowska kl 2i

Mimo, że wakacje 
za progiem, nie wolno 
nam zapominać o po-
wadze  sytuacji zwią-
zanej z pandemią.

Dyrekcja zapewnia 
jednak, że intencją 
nauczycieli nie jest 
obciążanie licealistów 
nadmierną ilością 
materiału.

NA OSTATNIEJ 
PROSTEJ…
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Nie tylko NASA i SpaceX uczestniczą 
w eksploracji kosmosu. Do gry włączy-
ły się też Rosja i Chiny, a ostatnio tak-
że Japonia. Ta ostatnia przygotowuje 
bezzałogową misję na księżyc, podczas 
której wykorzystany zostanie nietypo-
wy łazik.

Przedsięwzięcie zleca Japoń-
ska Agencja Badań Kosmicznych 
(JAXA), a wykonać je ma firma ispa-
ce, aczkolwiek swój udział ma też m. 
in. Sony. Japoński łazik (określany 
też przez JAXA jako transformują-
cy się robot księżycowy) nie będzie 
jedynym wyniesionym przez lą-
downik HAKUTO-R. Razem z nim 

na Srebrny Glob trafi jego kuzyn ze 
Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, ochrzczony jako Rashid. Wy-
darzenie zaplanowane jest na rok 
2022 i ma na celu m. in. testowanie 
nowych technologii. Jest to typowe 
zadanie stojące przed taką misją, 
jednak to, co wyróżnia tę konkret-
ną, to właśnie technologia, która 
będzie testowana.

Mniej znaczy więcej na 
Srebrnym Globie

 Uwagę przykuwa pro-
totyp łazika zaprezentowany na 

zorganizowanej specjalnie w tym 
celu konferencji prasowej (goto-
wej wersji jeszcze nie zbudowano). 
Robi to przede wszystkim małymi 
rozmiarami i wagą, złożony przy-
pomina kulę wielkości piłki ko-
szykowej, a waży około ćwierć ki-
lograma. Musi się jednak rozłożyć, 
by chociażby się poruszać, „roz-
ciąga” się wtedy i zaczyna bardziej 

przypominać walec. Wcześniejsze 
półkule przyjmują rolę kół, a spo-
między nich wysuwa się cała apa-
ratura badawcza. Ta ostatnia ma za 
zadanie badać pył księżycowy, któ-
ry wbrew pozorom jest doskonałym 
źródłem wiedzy, ale też wrogiem 

numer jeden dla misji na naszego 
satelity. JAXA chce więc upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu, przete-
stować urządzenia, zrobić zdjęcia 
i zbadać powierzchnię Księżyca, by 
następne misje poleciały odpor-
niejsze na tamtejsze warunki. Bo 

jak sami mówią – agencja będzie 
nadal prowadzić badania nad reali-
zacją międzynarodowej eksploracji 
kosmosu poprzez wykorzystanie 
możliwości lądowania na Księżycu 
i technologii oferowanych przez fir-
my komercyjne.

Niedoceniany kierunek
 Amerykańskie misje 

marsjańskie sprawiają, że zapomi-
namy o tym, jak wiele pozostało do 
odkrycia na naszym jedynym sa-
telicie. A przecież to jedyna droga, 
by ostatecznie na Czerwonej Pla-
necie mógł stanąć człowiek, bo ko-
nieczne są lata testowania techno-
logii. Najlepszym miejscem do tego 
jest Księżyc, więc warto obserwo-
wać, co organizacje będą tam ba-
dać. Z resztą testy to nie wszystko. 
Warto przypomnieć, że USA planu-
je w ciągu najbliższej dekady po raz 
pierwszy w historii wysłać kobietę 
na Srebrny Glob.

Jan Dudek 2i

Vinted to litewska aplikacja stworzona 
w 2008. Powstała, by pomóc jej twór-
com w trakcie... przeprowadzki. Musie-
li sprzedać część rzeczy, więc stworzy-
li platformę, która im to ułatwiła. Dziś 
stała się internetowym second-han-
dem, gdzie można kupić nie tylko ciu-
chy, ale praktycznie wszystko. Co waż-
ne, można tam też wszystko sprzedać.  

Niemal połowa Polaków kupiła 
w ostatnim półroczu ubrania z dru-
giej ręki. Pandemia spowodowała, 
że aplikacja zyskała na popular-
ności. To nie dziwi, bo za sprzedażą 
rzeczy z drugiej ręki idzie również 
propagowanie zasady „zero wa-
ste”, która jest teraz w modzie. Jest 
też alternatywą dla tych, którzy 
znudzili się już przeglądaniem Al-
legro, OLX czy Facebooka.

Szukajcie, a znajdziecie

Na platformie jest praktycznie 
wszystko. Młodzież znajdzie tam 
oryginalne, ale też markowe ciu-
chy. Dziewczyny mogą wybierać 
w kosmetykach, Dla panów jest 
sporo gier na komputer bądź kon-
solę, słuchawki, smartwatche itd. 
Nie brakuje też ubrań, które na-
stolatkowie mogą włożyć np. na 
studniówkę. Ceny w bardzo wie-
lu przypadkach są adekwatne do 
jakości oraz niższe niż np. na Al-
legro. Największą popularnością 

wśród młodzieży cieszą się ubra-
nia i technologiczne gadżety. 

Jeśli macie do mnie jakiekolwiek 
pytania odnośnie poruszania się 

po platformie Vinted, piszcie je do 
mnie na Facebooku albo na maila: 
nataliajeki100@wp.pl. 

Natalia Ługowska kl. 2i

ŁAZIK – TRANSFORMERS 
Z KRAJU KWITNĄCEJ WIŚNI

NIE NOSISZ? WIĘC 
SPRZEDAJ! Większość z was ma do czynienia 

z Netfilxem na co dzień, a część dzieli 
swoje konta ze znajomymi lub dalszą 
rodziną. Możliwe, że już niedługo nie 
będzie takiej możliwości, niektórzy 
już dostali ostrzeżenia.

Jest około 200 mln aktywnych 
kont na całym świecie i około 6 mln 
w Polsce. Są to ogromne liczby, ale 
pamiętajmy, że z jednego konta czę-
sto korzysta nawet pięć osób. Netflix 
uznał, że dla niego to spore straty 
w zysku, więc szefowie platformy po-
stanowili coś z tym zrobić. 

W Stanach Zjednoczonych w ra-
mach testów wiele osób dostało wia-
domość brzmiącą: „Jeśli nie mieszkasz 
z właścicielem tego konta, musisz za-
łożyć własne, aby kontynuować oglą-
danie.”. Po wyświetleniu tej wiadomo-
ści oglądający mógł odzyskać dostęp 
do konta poprzez podanie kodu któ-
ry wysłanego w SMS-ie lub mailem. 

Wiadomości były wysyłane wtedy, 
gdy lokalizacja adresu IP nie pokry-
wała się z adresem rozliczeniowym 
na koncie. Jeżeli Netflix wprowadzi 
blokowanie kont, gdy adres IP nie bę-
dzie się zgadzał, to skutek będzie taki, 

że nie obejrzymy niczego na tym ser-
wisie np. jadąc pociągiem czy siedząc 
w parku na ławce. „W takiej sytuacji 
korzystanie z Netflixa będzie nieopła-
calne. „Pewnie przerzucę się na inny 
portal streamingowy” – mówi Jakub 
Pluta, absolwent naszego liceum.

Problem z dzieleniem kont dobrze 
rozwiązał serwis HBO GO, na którym 
do każdego konta możemy przypisać 
dokładnie cztery urządzenia. Dzięki 
temu mamy pewność, że z konta ko-
rzystają maksymalnie cztery osoby. 
Reszta takich platform (np. Player 
oraz CDA) nie stosuje żadnych zabez-
pieczeń przez dzieleniem się kontami.

Magdalena Wienkciewicz 2i

KONIEC Z 
DZIELENIEM

Jak sprzedawać rzeczy na Vinted?
Sprzedaż jest łatwa i intuicyjna. Oto, jak założyć konto krok po kroku: 

1 Na początku należy założyć konto. Można to zrobić za po-
mocą e-maila albo konta na Facebooku, Google albo konta 
Apple.

2 Teraz możemy wystawić swoje pierwsze przedmioty 
na sprzedaż. Vinted dodatkowo tydzień po utworzeniu 
konta oferuje trzy darmowe podbicia (sprawiają, że wię-

cej osób zobaczy dany produkt).

3 Na początku powinniśmy zrobić porządne, dobrze 
oświetlone zdjęcia naszych rzeczy. W przypadku ubrań 
najlepiej pokazać je na manekinie bądź wieszaku. Posta-

raj pokazać się jak najwięcej szczegółów.

4 Następnie wybieramy kategorię, markę, rozmiar, stan, 
kolory i cenę. Uwaga, można tam też zaznaczyć, że de-
klarujemy chęć wymiany tej rzeczy na coś innego.  

5. Dobrym trikiem na przyciągnięcie klientów jest włą-
czenie promocji na zestawy.
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Wbrew pozorom, nie tylko na peryfe-
riach ale też w centrum Wrocławia mo-
żemy spotkać dzikie stworzenia. Część 
z nas nie ma pojęcia jak prawidłowo 
zareagować w takiej sytuacji dlatego 
wrocławski magistrat właśnie wy-
startował z kampanią „Dzikie w mie-
ście”, która jest skierowana głównie 
do nas, do młodzieży.

– Akcja ma promować pozytyw-
ne praktyki, które będą wspierały 
zwierzęta i eliminowały sytuacje 
konfliktowe z ludźmi – mówi dok-
tor Jessica Wolska-Myszko z Wy-
działu Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta i dodaje: – Chce-
my razem z pracownikami ZOO 
zachęcić mieszkańców do bez-
piecznego życia w mieście razem 
z dzikimi. To kampania eduka-
cyjna na którą składają się licz-
ne elementy: filmy, ulotki, plaka-
ty, zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z wykładowcami w ogrodzie zoo-
logicznym, artykuły i wiele in-
nych. Będziemy podpowiadać jak 
można pomagać w przypadkach, 
gdy znajdziemy ranne i cierpią-
ce zwierzę, gdzie dzwonić, jak się 
zachować na przykład w sytuacji 
zagrożenia. Celem jest pogodzenie 
interesu obu „stron” i wzajemne 
zrozumienie. 

Przeganiane idą do centrum 
Liczba interwencji związa-

nych z nieudomowioną zwierzyną 

rośnie. W 2011 roku było ich we 
Wrocławiu 87, a w 2020 już 991. Skąd 
taki dysonans? – Miasta się rozra-
stają, obszary które kiedyś były le-
śne czy polne, dzisiaj stają się osie-
dlami – wyjaśnia Wolska-Myszko. 
– Działalność człowieka powoduje, 
że zwierzęta często tracą swoje na-
turalne ostoje i zaczynają szukać 
nowych miejsc. To dlatego spotyka-
my koło swoich domów dziki, sarny, 
lisy, które są najliczniejszą grupą 
dzikich na tych terenach. 

Aligator na Rędzinie

- Jeżeli chodzi o ogólną frekwen-
cję liczebności tych stworzeń na 
obszarze aglomeracji to na pierw-
szym miejscu będą siłą rzeczy pta-
ki, potem ssaki – kontynuuje pani 
doktor. – Z listy zwierząt będących 

przedmiotem interwencji nie wy-
nika, aby były jakieś przypadki 
dziwne, może poza akcją z 2021 r. 
w sprawie kajmana karłowatego, 
gatunku gada z rodziny aligatoro-
watych (wygląda jak mały kroko-
dyl albo duża jaszczurka przyp.red), 
odłowionego w jednym ze zbiorni-
ków w lesie Rędzińskim. Zwierzę 
prawdopodobnie zostało porzuco-
ne przez hodowcę. Po akcji trafiło  
do naszego  ZOO – kończy Jessica 
Wolska-Myszko. 

Jeśli jesteście zainteresowani 
kampanią „Dzikie w mieście”, wię-
cej informacji na stronach www.
wroclaw.pl/dzikie-w-mieście oraz 
www.zoo.wroc.pl. 

Oliwier Pluta 2A
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LICZBA INTERWENCJI Z UDZIAŁEM DZIKICH ZWIERZĄT W LATACH 2011-2020

LICZBA WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH
Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 2016-2020DOBRY BĄDŹ…

DLA ZWIERZĄT

KRYMINAŁ DOBRY
 NA WSZYSTKO 
Co tak naprawdę znajduje się w Internecie? Kto ma dostęp do naszych danych? 
Na jakie niebezpieczeństwo się narażamy? Skłaniająca do refleksji historia, bru-
talnie przedstawiona rzeczywistość - to wszystko w serii książek ,,Ukryta sieć’’ 
Jakuba Szamałka.

Śmierć celebryty, Ryszarda Buczka to na pierwszy rzut oka zwykły 
wypadek samochodowy. Historia opisana w pierwszej części, która nosi 
tytuł: „Cokolwiek wybierzesz” ma jednak drugie dno. Odkrywa je am-
bitna dziennikarka, Julita Wójcicka, która postanawia dokładniej zbadać 
tę sprawę i z narażeniem życia dąży do poznania prawdy. W kolejnych 
częściach „Kimkolwiek jesteś” i „Gdziekolwiek spojrzysz” razem z boha-
terką rozwiązujemy przerażającą zagadkę. Książki Szamałka są przede 
wszystkim dobrymi powieściami kryminalnymi, które trzymają w na-
pięciu do ostatniej strony. Postaci są wielowymiarowe, przedstawione 
niejednoznacznie. Świat pokazany jest z różnych perspektyw, dzięki 
czemu historia nas wciąga, czytelnikowi ani przez chwilę się nie nudzi. 
Fabuła obraca się głównie wokół cyberprzestępczości, ale również 
świata polityki i szpiegostwa. Pokazuje, jak łatwo przechwycić czyjeś 
dane i jak ważne jest ich zabezpieczanie. Uczy ostrożnego korzystania 
z Internetu. Po przeczytaniu nasuwa się refleksja: czy rozwój sztucznych 
inteligencji powinien nas martwić? Dobra lektura na wakacje, polecam. 

Paulina Karczewska kl. 1a 
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Niech tytuł was nie zmyli, Bartek Kru-
szona to prawdziwy fechmistrz. Uczeń 
naszej szkoły pięciokrotnie był wice-
mistrzem Wrocławia, jest też zawodni-
kiem kadry wrocławskiej. Ma szesna-
ście lat i trenuje od piątego roku życia. 
Warto go poznać, więc zapraszamy do 
lektury!

Patryk Leśniak: Dlaczego szer-
mierka? Ktoś Ci ją polecił, czy 
sam wybrałeś ten sport?
Bartek Kruszona: Szermierka, bo 

jak byłem młodszy, to naoglądałem 
się „Trzech Muszkieterów” (film 
na podstawie powieści Alexandra 
Dumasa o tym 
samym tytu-
le  przyp. red)  
muszkieterów 
i chciałem być 
jak jeden z nich.

Patryk Le-
śniak: Któ-
rym z nich 
chciałeś być?
B a r t e k 

K r u s z o n a : 
Aramisem

Patryk Leśniak: Słyszałem że bę-
dziesz trenował na sali sportowej 
która budują obok naszej szkoły. 
Myślisz, że pomoże Ci w spełnie-
niu twoich celów sportowych?
Bartek Kruszona: Jak mówi mój 

trener: nie sprzęt a technika zro-
bią z ciebie zawodnika. Oczywi-
ście cieszę się że 
będę trenował 
na nowej sali, 
ale nie uważam 
że przełoży się 
to na lepsze 
wyniki

Patryk Le-
śniak: A ja-
kie są twoje 
cele?
Bartek Kru-

szona: Za parę 
lat dostać się 
do reprezen-
tacji Polski 
i może pojechać 
na igrzyska 
olimpijskie

Patryk Le-
śniak: Czyli 
masz zamiar 
zawodowo zająć się szermierka?
Bartek Kruszona: Wiesz co? 

W Polsce nie da się tym sportem za-
rabiać na życie jak np. w USA. W Pol-
sce musisz wszystko ogarnąć sam 
i jest to traktowane bardziej jako 
rekreacja niż zawód

Patryk Leśniak: To jak połączysz 
prace zawodowa z szermierka? 
Zastanawiałeś się kiedyś nad 
tym?
Bartek Kruszona: Szczerze nie, 

ale trenuję od 18 do 21 więc moim 
zdaniem to dosyć przystępne 
godziny

Patryk Leśniak: To co w tej chwi-
li osiągnąłeś Ci wystarcza? Czy 
uważasz, że pracujesz na sto pro-
cent swoich możliwości?
Bartek Kruszona: Jestem zado-

wolony ze swoich sukcesów, ale 
uważam że zawsze 

mogło być lepiej

Patryk Leśniak: 
A interesują Cię 
inne sporty?

Bartek Kruszo-
na: Raczej nie... 
P r z y m i e r z a ł e m 
się do szermier-
ki pokazowej albo 
kendo, ale to nadal 
walka z bronią

Patryk Leśniak: 
Kendo, jeśli się nie mylę, to szer-
mierka samurajów. Ją też polubi-
łeś dzięki filmom?
Bartek Kruszona: Nie, miała to 

być mała odskocznia od, że tak po-
wiem, normalnej szermierki.  

Patryk Leśniak: Czego nauczył 
Cię sport?

Bartek Kru-
szona: Przede 
wszystkim po-
kory, wytrwa-
łości i dystan-
su do siebie. 
Pokory bo mu-
siałem regu-
larnie przycho-
dzić na treningi 
i słuchać trenera. 
Wytrwałości, bo 
żeby osiągnąć 
sukces trzeba 
cały czas treno-
wać i nie można 
się poddawać. 
A dystansu do 
siebie bo niektó-
rzy, to co stanie 
się podczas wal-
ki odbierają bar-

dzo personalnie, 
zdarza im się nawet płakać. A trze-
ba podejść na spokojnie, bo sport 
ma być zabawą

Patryk Leśniak: Dziękuje  za roz-
mowę. Nowy Szlif życzy samych 
sukcesów

Nie tylko pandemia wiele zmieniła 
w naszym życiu, o nowości posta-
rał się też Międzynarodowy Komi-
tet Olimpijski. Letnie igrzyska, które 
zaczynają się 23 lipca w Tokio, będą 
miały nowe, zaskakujące dyscypliny 
sportowe. 

Pierwszą z nich będzie… surfing! 
Myślę, że mało kto spodziewałby 
się, że ten sport, postrzegany raczej 
jako forma 
rekreacji na 
w a k a c j a c h 
w ciepłych 
krajach, kie-
d y k o l w i e k 
pojawi się na 
olimpiadzie. 
Z a w o d n i c y 
będą rywa-
lizowali ze 
sobą… na 
oceanie. To 
sprawia, że 
nie da się 
określić kon-
kretnej daty 
tych zawo-
dów, a to ze 
względu na 
nieprzewidy-
walne warunki pogodowe. Zawod-
nicy będą startować „czwórkami”, 
a dwóch najlepszych dostanie się do 
kolejnego etapu. Jury będzie ocenia-
ło widowiskowość i trudność wyko-
nywanych przez nich „sztuczek”. Co 

ważne, surferzy będą mogli używać 
wyłącznie desek nie dłuższych niż 
180 cm, ponieważ są one najbardziej 
zwrotne.

Schodami po medal 
Z deski do robienia sztuczek na fa-

lach przesiadamy się na deskę do ro-
bienia sztuczek… na rampach. Tak, 
kolejnym nowym sportem do zoba-
czenia w Tokio będzie skateboarding. 
Będą dwie konkurencje: park i street. 

Na czym polega różnica? W „parku” 
pojawią się przeszkody typowe dla 
skateparków (tj. rampy, poręcze itp.), 
z kolei w konkurencji street zawodni-
cy będą pokonywać schody, barier-
ki, ławki, murki itd. Zawodnik sam 

będzie decydował, jakie tricki wykona 
i jakich przeszkód do nich użyje. Oce-
niany będzie, za szybkość, precyzję 
i stopień trudności swoich popisów. 
Ciekawą opcją dla osób oglądających 
to widowisko będzie możliwość spró-
bowania własnych sił na przeszko-
dach, na których będą konkurować 
olimpijczycy – po zawodach tory będą 
ogólnodostępne.

Sprintem na szczyt 
Ostatnią nowością 

jest wspinaczka. Na 
pewno problematycz-
ny dla wielu drużyn 
jest fakt, że połączo-
ne będą wszystkie 
trzy rodzaje wspi-
naczki sportowej: 
sprint (start w parach, 
wygrywa ten, który 
najszybciej dotrze na 
szczyt), bouldering 
(polega na znalezieniu 
jak największej liczby 
dróg na szczyt ścianki 
w ciągu czterech mi-
nut) oraz prowadze-
nie (kto dotrze najwy-
żej – wygrywa). Dla-
czego to połączenie 

jest takim problemem? 
Niektórzy mówią, że to tak jakby pan-
czeniście  kazać uprawiać łyżwiarstwo 
figurowe. Niemniej, zapowiada się nie-
zwykle ciekawie.
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