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REDAKCJA 



Z ŻYCIA SZKOŁY  
 

W Gimnazjum nr 2 im K. K. Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim, jak w każdej innej szkole, 

dzieją się różne rzeczy, którym można poświęcić więcej uwagi. Ostatnio jednak miało miejsce parę 

interesujących wydarzeń. 

W roku szkolnym 2015/2016 na samym początku nic szczególnego się nie działo. Jednak  

w miarę upływu czasu organizowane były przeróżne akcje. Nie wspominając o dyskotece, która została 

zorganizowana już raz czy dwa, można wymienić znacznie więcej. Weźmy chociażby tak dokładnie 

zaplanowany karnawał. Zaraz po świętach i już po Nowym Roku powstał pomysł, aby w trakcie 

najbliższego zebrania dla rodziców każda klasa odpowiednio się zaprezentowała. Chodziło o to, że 

wszystkim klasom zostały przydzielone kategorie, według których miały one w dniu zebrania przygotować 

stoiska z różnymi przekąskami, głownie na słodko. Każdy wychowawca mógł też wybrać z powstałych już 

kategorii, jak jego klasa będzie wtedy wyglądać. Należały do nich, między innymi kolory tęczy, dzikie 

zwierzęta, postacie z bajek, czy greccy bogowie. Wszystko było dokładnie zaplanowane i przygotowane. 

Ciasta i wszelkiego rodzaju ciasteczka były już gotowe, tak samo, jak ozdoby i dekoracje przy stoiskach. 

Jednak stało się coś, czego nikt nie przewidział. Gdy wszyscy przyszli tego dnia do szkoły (niektórzy już w 

przebraniach), odkryli, że czekała na nich niezbyt przyjemna niespodzianka. Otóż w całym budynku 

szkolnym nie było prądu, co oznaczało, że zebranie, a co za tym idzie, tak dokładnie planowana 

uroczystość, nie mogły się odbyć. Obie te rzeczy zostały przełożone na następny dzień. To nie było jednak 

już takie udane, gdyż wielu osobom nie chciało się ponownie przebierać i przychodzić do szkoły. 

Poza tym wydarzeniem w szkole dzieją się też inne ciekawe rzeczy. Można do nich zaliczyć kilka 

przedstawień organizowanych przez kółko teatralne. Całkiem niedawno miał miejsce właśnie taki występ. 

Podobno był organizowany z okazji walentynek. „Podobno”, ponieważ nie miałam niestety okazji go 

obejrzeć. 

 Natomiast w  czwartek, tj. 25.02.2016r., szkolna drużyna siatkarska dziewcząt została zabrana na 

zawody do Międzyborowa, gdzie zmierzyła się z uczestniczkami z innych szkół, między innymi z 

Milanówka, Józefiny i Podkowy Leśnej. Podobne zawody mają się odbyć 12 marca na grodziskiej hali 

sportowej. 

Oprócz sportu, w naszym gimnazjum od czasu do czasu organizowane są wyjazdy do teatru. Kilka w 

tym roku szkolnym już się odbyło, jednak żaden z nich nie był aż tak budzący emocje, jak ten nadchodzący, 

ponieważ nasza szkoła nie miała jeszcze nigdy okazji oglądania baletu w Teatrze Wielkim. Wszystkie 

miejsca zostały od razu zarezerwowane przez klasy, które jako pierwsze się o tym dowiedziały, dlatego 

powstała też długa lista rezerwowa. 

Muszę jeszcze dodać, że co roku organizowany jest wyjazd do Londynu. Moim zdaniem jest to 

ciekawy sposób na pogłębienie znajomości języka angielskiego, jak i również na dowiedzenie się czegoś 

więcej na temat Wielkiej Brytanii i jej kultury. 

Jak dla mnie, w mojej szkole  są organizowane interesujące akcje bądź wyjazdy, co pozwala oderwać 

się od szarej szkolnej rzeczywistości. 

Weronika Malinowska 2A 

 

 

 

Gim 2 i sport 

 

Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Mazowieckim jest szkołą z dużym potencjałem na tle sportowym. Ze 

względu na położenie bezpośrednio przy miejskiej hali sportowej, z którą zresztą jest połączona przejściem, 

ma do dyspozycji cały ośrodek na lekcje wychowania fizycznego. 

 Grodzisk Mazowiecki organizuje wiele turniejów i innych wydarzeń sportowych takich jak GOSY, 

które nasza szkoła parę razy wygrała. Sport jest nieodłączną częścią życia wielu uczniów, którzy korzystają 

z okazji i uczestniczą w różnych zawodach. 



 Oczywiście nie należy zapominać o wykwalifikowanych nauczycielach posiadających 

doświadczenie w różnych dziedzinach sportu takich jak piłka ręczna, siatkowa,  czy tenis stołowy. Szkoła 

ma również swoją własną grupę gimnastyczną dającą pokazy przy okazji różnych uroczystości. 

 

Jakub Wilczyński 2A 

 

Gim 2 po lekcjach 

W naszej szkole w grodziskim gimnazjum rozwijać się można na rożne sposoby. Nie tylko podczas 

lekcji rozwijamy nasze zdolności w wielu kierunkach, lecz możemy również doskonalić się lub ciekawie 

spędzać czas po zajęciach lekcyjnych. Tutaj w gimnazjum działa wiele kółek zainteresowań.  

Jednym z nich jest koła teatralne prowadzone przez Panią Agnieszkę Kucińską. Mniej więcej co 

miesiąc, aktorzy wystawiają dla szkoły niesamowite przedstawienia – najczęściej są to komedie bądź 

inscenizacje lektur.  

Dla osób zainteresowanych filmami prowadzony jest Dyskusyjny Klub Filmowy prowadzony przez 

Panią Monikę Suchecką. Uczestnicy klubu nie  tylko w przyjaznej atmosferze dyskutują o filmach, ale 

również razem z nauczycielem jeżdżą do kin na ciekawe projekcje filmowe. 

W naszej szkole oczywiście uczniowie z problemami w nauce nie zostają zostawieni sami sobie. Dla 

każdej klasy organizowane są dodatkowe godziny zajęć, na których nauczyciel stara się pomóc uczniowi w 

nadrobieniu zaległości. 

W tym gimnazjum każdy znajdzie zajęcie dla siebie, rozwinie swoją pasję czy uzupełni braki w 

wiadomościach 

Olga Gizińska 2A 

 

Gim 2 i wolontariat  

 

Dnia 27 stycznia 2016 grupa uczniów z naszej szkoły udała się na jednodniowy wolontariat do 

Przedszkola nr 7 im. Wróbelka Elemelka. Opiekunem wolontariatu jest Pani Agnieszka Kucińska. Naszym 

zadaniem było czytanie dzieciom bajek oraz przygotowanie gier i zabaw . Wszystkie dzieci siedziały w 

skupieniu, zaciekawione słuchały znanych i lubianych opowieści. Po lekturze, dzieci rysowały prace 

plastyczne nawiązujące do wysłuchanych bajek. 

Po świetnej zabawie podczas tworzenia małych „dzieł sztuki”, lektorzy rozpoczęli quizy. Okazało 

się, że dzieci są bardzo spostrzegawcze i kreatywne. Po rozdaniu nagród przedszkolakom, musieliśmy 

wracać do „2”. Trudno było nam się pożegnać  dziećmi. 

Z Przedszkolem nr 7 jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Od kilku lat w ramach wolontariatu odbywają 

się różne akcje m.in. czytanie bajek, Dzień Ziemniaka, Dzień Dziecka. Razem z dziećmi kolędujemy, 

przygotowujemy koncerty oraz organizujemy dla najmłodszych kolegów przedstawienia. Zapraszamy do 

nas klasę „0” na pokazy ciekawej chemii. Niedługo kolejny wolontariat. 

Dziękujemy Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Przedszkola nr 7 za miłą atmosferę i za poczęstunek. 

p. Agnieszka Kucińska 

Justyna Bryłka 3A 

Maja Luc 3A 

 



 
 

ROZMOWA Z  … 
 

Rozmowa z Dyrektor Gimnazjum nr 2 panią Katarzyną Jezierską 

Dz.-Dzień dobry. 

P.K.J.- Dzień dobry. 

Dz.- Czy mogłaby pani nas wtajemniczyć, odnośnie wad i zalet pracy jako dyrektora gimnazjum? 

P.K.J.- Zacznijmy od zalet. Przede wszystkim jest nią to, że mam takich fajnych, zdolnych młodych ludzi w 

szkle, z których mogę być dumna. Na pewno jest także możliwość realizacji planów i marzeń. Chociażby to, 

że udało się utworzyć klasę sportową. Także współpraca z bardzo kompetentnym i życzliwym gronem 

pedagogicznym z pewnością należy do zalet. Zarówno dzięki nauczycielom jak i uczniom nasze Gimnazjum 

cieszy się bardzo dobrą opinią.  Jeśli chodzi o wady, to dla mnie jest to mnóstwo papierów. To jest 

dokładnie to czego nie lubię. 

Dz.- Czy jest jakaś Pani słaba strona, jeśli chodzi o przedmioty szkolne?  

P.K.J.-  Do słabych chyba zaliczę matematykę. Nie przepadałam za ciągłym rozwiązywaniem zadań i 

równań. Chociaż był jeden dział matematyki, o którym mogę powiedzieć, że go nawet bardzo lubiłam – to 

geometria. 

Dz.- Jakie przedmioty za to Pani lubi? 

P.K.J.- Bardzo lubię przedmioty humanistyczne, a ze ścisłych biologię. Oczywiście moim ulubionym jest 

wychowanie fizyczne, którego uczę.. 

Dz.- Dlaczego Pani zdecydowała się uczyć w naszej szkole?  

P.K.J.- Wcześniej pracowałam w Warszawie. Z pewnością dojazdy do pracy nie były czymś miłym. Traciłam 

dużo czasu. Kiedy się okazało, że istnieje możliwość pracy na miejscu, nie zastanawiałam się i złożyłam 

papiery. Najpierw pracowałam w Szkole Podstawowej nr 2 a gdy utworzono gimnazja, przeszłam do pracy 

w naszej szkole. 

Dz.- Jak to się stało, że została Pani dyrektorką szkoły? 

P.K.J.- No cóż, poprzednia dyrektor Pani Elżbieta Wojtasik odchodziła na emeryturę i  trzeba było znaleźć 

kogoś kto Ją zastąpi. Pomyślałam sobie, że spróbuję. Lubię wyzwania, a to dawało nowe możliwości 

rozwoju. I tak od 2008 roku pełnię tę funkcję. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej, moja mama była przez 

wiele lat dyrektorem szkoły. Zawsze się śmieję, że jestem dziedzicznie obciążona. 

Dz.- Życzymy Pani powodzenia i dziękujemy, że zechciała Pani udzielić nam wywiadu. 

P.K.J.- Ja również dziękuję.   

P.K.J.- Pani Katarzyna Jezierska 

Dz.- Dziennikarka. 

Angelika Jodłowska 2B 

Gabriela Rak 2B 



 
 

TEMAT MIESIĄCA 
 
 W kalendarzu znajdujemy przeróżne święta.  

Dzień kota, dzień mycia rąk czy chociażby dzień 

przytulania.  

Swoje miejsce w kalendarzu znalazła też liczba pi.  

Święto to, obchodzone jest głównie w szkołach albo 

środowiskach akademickich, a zapoczątkowane zostało 

w 1988 roku przez naukowca Larry'ego Shawa.  

Pierwsze obchody  miały miejsce w muzeum nauki 

Exploratorium w San Francisco.  

  Z czasem Dzień Liczby Pi stawał się coraz bardziej popularny i w 2009 roku 

został oficjalnie zatwierdzony jako święto w USA. Dziś, dnia 14 marca, obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.   

 Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z 

przybliżeniem liczby pi.  Ze względu na inny sposób zapisu daty w Europie, święto to nie jest 

zbytnio popularne na tym kontynencie. 

 Liczba Pi jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych i nie 

da się jej przedstawić ani pod postacią skończonej liczby, ani jako wyniku dzielenia dwóch liczb. 

W języku angielskim słowa pi oraz pie (ciasto, placek) mają zbliżoną 

wymowę, a placki często są okrągłe. Z tego powodu w Dniu Liczby 

Pi podawanymi daniami są pizza pie (placki pizzy), apple pie i inne 

podobne ciasta.  

 Liczba pi (zwana też ludolfiną) to po prostu stała 

matematyczna, która wielokrotnie pojawia się w matematyce czy 

fizyce. Jest równa stosunkowi długości obwodu koła do długości jego 

średnicy. Można też zdefiniować pi na inne sposoby. Na przykład 

jako pole   koła o promieniu równym 1 albo jako najmniejszą 

dodatnią wartość x, dla której funkcja sinus przyjmuje wartość 0.  

Aleksandra Zdanowicz 2D 

Aleksandra Marciniak 2D 



   
 

KARTKA Z KALENDARZA   

1 

Dzień 

Piegowatych 

2 
 

3 

Dzień 

Pisarzy 

4 
 

5 

Dzień 

Teściowej 

6 

Dzień 

Olimpijczyka 

7 

 

8 

Dzień 

Kobiet 

9 10 

Dzień 

Mężczyzn 

11 

 Dzień 

Hydraulika 

12 

Światowy 

Dzień Drzemki w 

Pracy 

13 14 

Światowy 

Dzień Liczby Pi 

15 16 

Dzień 

Przebiśniegów 

17 

Dzień 

Świętego 

Patryka 

18 

Dzień 

Rolników 

19 

Dzień 

Czerwonego 

Szalika 

20 

Pierwszy 

Dzień Wiosny 

21 

Światowy 

Dzień Poezji 

22 

Światowy 

Dzień Wody 

23 

Światowy 

Dzień 

Meteorologii 

24 

Narodowy 

Dzień Życia 

25 26 
 

27 
Wielkanoc 

28 29 30 

Dzień 

Spaceru Przez Park 

31 

 
Dzień Ziemniaka 

 

 

 

 

 

Weronika Kania 2C 

  Julia Zimny 2C 

 



   
 

 

 
 

68 dzień roku 

8 

Marca 

 
 

10 tydzień roku 

DZIEŃ KOBIET 
 

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet 

Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie 

 

 Święto kobiet jest w Polsce corocznie obchodzone tego samego dnia - 8 marca. Szczególnie istotną 

rolę Dzień Kobiet miał w okresie PRL-u, kiedy to był zawsze bardzo głośno obchodzony. 

Najpopularniejszym podarunkiem były wtedy goździki, ale też drobiazgi trudne do zdobycia - nowe 

rajstopy, mydło czy kawa.  

Obchody święta kobiet w starożytnym Rzymie nazywane były Matronaliami. Obchodzone były na 

cześć staroitalskiej bogini płodności, patronki dziewic i kobiet zamężnych – Junony. Przez miasto szła 

procesja z dwunastoma świętymi tarczami na część Marsa. Saliowie tańczyli i śpiewali na Jego cześć. 

Kobiety opuszczały swoje domy i udawały się do świątyni Junony, żeby tam złożyć jej w ofierze kwiaty. 

Kobiety dziękowały Junonie za kobiecość, a także prosiły o potomka, szczęście dla domowego ogniska oraz 

o opiekę. W obrzędach brały udział również niewolnice, którym tego dnia przy stole usługiwały ich panie 

Święto to zostało ustanowione dla upamiętnienie strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki 

tekstylnej, które właśnie 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia 

warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące kobiety w pomieszczeniach fabrycznych, w celu 

uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet. 

 Obecnie częściej wręcza się róże lub tulipany, a samo święto nie ma już tak istotnego znaczenia.  

Dzień Kobiet  obchodzony jest w wielu krajach na całym świecie.  

Każdej Kobiecie z pewnością będzie miło, gdy otrzyma piękny bukiet kwiatów, pudełko czekoladek czy 

okolicznościową kartkę. Warto jednak pamiętać, żeby szanować Kobiety każdego dnia, a nie tylko z okazji 

8 marca... 

 

W piękny dzień Twojego święta, 

Bądź zawsze uśmiechnięta, 

Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi, 

A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi, 

Więc skromny kwiat od nas przyjmij, 

I swój uśmiech z serca do nas wyjmij.   

 

     Magdalena Matusiak 2B 

Magdalena Pietraszek 2B 



   
 

UCZNIOWIE PISZĄ… 
 Wczoraj dzieci, dziś uczniowie, jutro marzyciele 

Wiosna jest bez wątpienia piękną porą roku. Wszystko otrzymuje nowe życie. Liczne urocze istoty 

pojawiają się na świecie. Powracają kolorowi mistrzowie latania. I nawet wandale nie niszczą zieleni. Ten 

cudowny okres jest spełnionym marzeniem czarodzieja marca, zwanego miesiącem marzeń i marzycieli. 

Kocham to, co jest piękne. Wiosna zaraz się zjawi. A ponieważ przyniesie ją najbardziej marzycielski ze 

wszystkich miesięcy, artykuł ten poświęcam marzeniom. 

Marzenia są wyjątkowymi myślami, tworzonymi przez nasze dusze. Cechuje je magiczna abstrakcyjność 

oraz niepowtarzalność. Rodzą się w wyobraźni i nigdy nie umierają. Marzyciel nic nie traci, ale zawsze 

sporo zyskuje. Dzięki marzeniom nasz świat rozwija się (precyzyjniej pisząc, dzięki marzeniom ludzie mogą 

ukształtować swoją psychikę i zrozumieć wiele tajemnic Wszechświata). 

Pewnego dnia jakiś szaleniec pomyślał o lataniu – myśl ta spodobała mu się tak bardzo, że uczynił ją swoją 

ulubioną i zaczął o niej marzyć. Jakiś czas później latanie zostało opisane (oczywiście jako historia 

fantastyczna, która nie ma z rzeczywistością nic wspólnego).  W 2 poł. XVIII w. okazało się, że można 

zrealizować marzenie o lataniu (zbudowano wtedy pierwszy balon). Rok 1903 był prawdziwą rewolucją – 

mało osób zdaje sobie sprawę z faktu, że samolot ma zaledwie 113 lat. I jak, nie można realizować marzeń?  

Oczywiście, że się da. Istnieje tylko 1 warunek – nie wolno wyśmiewać dziwaków myślących inaczej – bo 

kto wie, być może są oni wielkimi marzycielami? Być może ich myśli wpłyną na przyszłość? Trzeba 

doceniać tych, którzy  posiadają (jeszcze) umiejętność samodzielnego myślenia. 

Marzenia to takie niematerialne stworki, które umożliwiają nadawanie istnienia nowym, nierzeczywistym 

obiektom (posługując się profesjonalnymi określeniami, ta niezwykła czynność „duszowa” nazywa się nad 

myśleniem, czyli tworzeniem własnych, rozmarzonych, przepełnionych magią wizji wszystkiego). Poznanie 

czegoś, czego nikt wcześniej nie poznał jest zawsze ekscytującym doświadczeniem. Marzenie czyni duszę 

ludzką szczęśliwą.  Jak pewnie pamiętacie, każde coś posiada 2 części – rzeczywistą i nierzeczywistą. 

Marzenia wspomagają komunikację tych 2 części, ponieważ zostały stworzone z różnych elementów 

rzeczywistych, a ich przekaz jest fantastyczny, często ,,nierealny”. Ale nie ma co się obawiać 

,,niemożliwości” – człowiek rozwija się coraz bardziej; rzeczy, których nie możemy zrobić dziś, wykonamy 

jutro. 

Istnieją liczne nierzeczywiste podmioty, na których opiera się życie ludzkie. Są sprzeczne z logiką, ale 

jednocześnie niezbędne dla duszy. Należą do nich m.in. magia, zwierzęta niebiologiczne, niespotykane 

umiejętności pewnych postaci itp. Dzięki marzeniom nieistniejące ujawnia się w myślach. A to, co 

przemyślane, nie zaginie. Marzenie ożywia zapomniane idee. I choćby były one niczym, dzięki 

marzycielom mogą stać się podstawą świata rzeczywistego. Jak więc widać, marzenia służą duszy, a dusza 

służy marzeniom.  

Niezwykły jest świat marzeń, ale wielu ludzi udaje, że go nie ma. A może oni nic nie dostrzegają? 

Dlaczego? Czy boją się nowych, niepoznanych wcześniej myśli? A może są twardymi zwolennikami 

rzeczywistości i uważają marzenia za brednie? 

Nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie określić, dlaczego tak liczna grupa pozbawia się prawa do twórczego 

myślenia. No, ale to już ich sprawa. Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie naszego gimnazjum odnajdą 

swoje marzenia i będą o nie dbać. Kto wie, być może kiedyś wyrośnie z nich coś równie pięknego jak 

wiosna – czyli dar od miesiąca marzeń. 

Julia Ścisłowska 3D 

http://m.in/


   
 

POLECAM… 
„Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta.” 

„Cień wiatru” to książka hiszpańskiego autora, Carlosa Ruiza Zafóna. Powieść 

jest częścią serii książek o Cmentarzu Zapomnianych Książek. Akcja utworu 

rozgrywa się w Barcelonie XX w. Głównym bohaterem jest Daniel Sempre, 

który jest synem księgarza. Jego matka padła ofiarą epidemii cholery, gdy 

bohater miał cztery lata. Poznajemy go, kiedy ma dziesięć – ojciec prowadzi 

go do miejsca, zwanego Cmentarzem Zapomnianych Książek. Gromadzone są 

tam utwory, o których nikt nie pamięta, książki przeklęte. Daniel dostaje 

zadanie od ojca – spośród ogromnej liczby książek zgromadzonych na 

Cmentarzu, musi wybrać jedną i uratować ją od zapomnienia. Instynkt 

podpowiada bohaterowi wybranie nieznanej nikomu powieści „Cień wiatru” 

autorstwa Juliana Caraxa. Po wielu latach, Daniel postanawia odnaleźć ta 

autora i inne jego dzieła. Odkrywa, że wszystkie zostają spalone przez 

tajemniczego nieznajomego. Bohater bez reszty oddaje się swojemu śledztwu, 

nie zdając sobie sprawy, jak bardzo wpłynie to na jego życie. 

Na kartach powieści znajdujemy mroczne tajemnice, wątki miłosne, intrygi i dramaty zwykłych ludzi, które 

w niesamowity sposób łączą się w spójną całość i zbliżają czytelnika (i bohatera) do rozwiązania zagadki. 

Sprawiają także, że trudno oderwać się od lektury. Powieść została przetłumaczona na 30 języków, wydana 

w 40 krajach. Mimo że została wydana jako pierwsza, Zafón wiele razy podkreślał, że części cyklu nie 

trzeba czytać po kolei. Jest porównywana do wielkich powieści Umberto Eco, uznawana za prawdziwe 

arcydzieło.  

Warta polecenia każdemu książka, do której zawsze chętnie wracam. 

Justyna Bryłka 3A 

 

 
 

 

Gone girl – Zaginiona dziewczyna AUTOR: Gillian Flynn 
 

Jest upalny letni poranek, a Nick i Amy Dunne obchodzą właśnie piątą rocznicę ślubu. 

Jednak nim zdążą ją uczcić, mądra i piękna Amy znika z ich wielkiego domu nad rzeką 

Missisipi. Podejrzenia padają na męża. Nick coraz więcej kłamie i szokuje niewłaściwym 

zachowaniem. Najwyraźniej coś kręci i bez wątpienia ma w sobie wiele goryczy – ale czy 

rzeczywiście jest zabójcą? Z siostrą Margo u boku próbuje udowodnić swoją niewinność. 

Jednak jeśli Nick nie popełnił zbrodni, gdzie w takim razie podziewa się jego cudowna 

żona? 

„Zaginiona dziewczyna" to wartki, piekielnie mroczny thriller z wyrafinowaną intrygą. 

Gillian Flynn z właściwą sobie znajomością ludzkiej psychiki stworzyła powieść o 

małżeństwie, w którym bardzo, ale to bardzo źle się dzieje. Książka natychmiast podbiła 

serca krytyków i czytelników, szybko przeniesiono ją na ekran. Reżyserem filmu jest David Fincher. 

„Zaginiona…” to powieść, którą czyta się jednym tchem. 

Książka ta, to nie tylko trzymający w napięciu kryminał, osnuty wokół niebezpiecznej gry między 

małżonkami, to także interesująca i intrygująca historia obyczajowa, która przynosi wiele niespodzianek, po 

poznaniu których, nic nie jest już takie, jak się wydawało na początku 

 

 

Marta Skrzypczak 3A 



   
 

KĄCIK FANA 
IEM Katowice 2016 

Największy E-sportowy Turniej , znowu zagości w 

Polsce , a dokładnie w Katowickim spodku. Finał 

Mistrzostw Świata Intel Extreme Masters zgromadzi 

tam najlepsze drużyny e-sportowe z całego świata!  

Łączna pula nagród to 350 tys. USD. W League of 

Legends rywalizować będzie 8 

zespołów – stawką jest 100 

tys. USD nagrody, zaś o tytuł 

mistrzów Counter Strike: Global Offensive i 250 tys. USD powalczy 16 drużyn. 

Informacja ta z pewnością ucieszy fanów Counter Strike, których w Polsce nie 

brakuje, oraz kibiców Virtus.pro – zwycięzców turnieju CS:GO z 2014 roku   

Obok strefy turniejowej , na fanów E-sportu i nie tylko, czekają targi 

rozrywki IEM Expo, zorganizowane na terenie Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego, przylegającego do Spodka. Jeżeli ktoś nie mógł 

pojechać , to na platformie Twich.tv można obejrzeć transmisje z gier i 

turnieju , prowadzonych przez profesjonalnych Komentatorów , min. 

Piotra „Izaka” Skowyrskiego : )  

Tomasz Brożyński 1C 

 
 

WARTO ZOBACZYĆ 
The Revenant- Zjawa 

Najnowszy film Alejandro Gonzáleza Iñárritu (3 Oscary za film Birdman w 

2015r.), nominowany do Oscara w 12 kategoriach. Scenariusz został częściowo 

oparty na powieści  Michaela Punke’a, „The Revenant: A Novel of Revenge”. 

W głównego bohatera wciela się Leonardo DiCaprio, który kontynuując 

poszukiwania swojego pierwszego Oscara, udaje się na tereny Południowej 

Dakoty w roku 1823. Towarzyszą mu między innymi Tom Hardy („Mad Max: Na 

drodze gniewu”), Domhnall Gleeson („Czas na miłość”) oraz Will Poulter 

(„Millerowie”).  

Hugh Glass jest podróżnikiem – wraz z towarzyszami zdobywają w dzikich 

lasach drogocenne futra. W wyniku ataku wrogo nastawionych Indian, są 

zmuszeni do ucieczki.  Podczas niebezpiecznego marszu przez puszczę, głównego bohatera atakuje 

niedźwiedź. Mimo ciężkich obrażeń, bohater uchodzi z życiem. Zdradzony przez jednego z towarzyszy, robi 

wszystko, aby dopaść zdrajcę i zemścić się na nim.  Film jest pełen niesamowitych widoków i pejzaży. 

Widać, że twórcy starali się go zmienić w swego rodzaju dzieło sztuki, co udało im się w pełni. Trudno nie 

docenić pięknych zdjęć i bardzo dobrze dopasowanej muzyki, która idealnie pogłębia przekaz filmu. Surowa 

scenografia podkreśla siłę natury, z którą zmaga się główny bohater. Sam Leonardo DiCaprio może nie 

zagrał w tym filmie najlepszej roli, jednak warto docenić jego kunszt aktorski, zwłaszcza grę całym ciałem. 

Film daje wiele do myślenia w temacie granic możliwości człowieka szukającego zemsty i miłości ojca do 

swojego dziecka. Mimo pewnych nierealnych elementów dostarcza wielu wzruszeń i niezapomnianych 

wrażeń.  

Warto go obejrzeć, jednak nie trafi on do każdego – film jest bardzo specyficzny, ale zasługuje na miano 

jednego z najlepszych filmów minionego roku. 

Justyna Bryłka 3A 

http://www.filmweb.pl/person/Alejandro+Gonz%C3%A1lez+I%C3%B1%C3%A1rritu-45416


   
 

TO i OWO… 
 

KĄCIK SUCHYCH ŻARTÓW 
 

-Na co składają się Transformersi po imprezie? 
-Na taksówkę. 
 
-Do czego służy kość piszczelowa? 
-Do znajdowania mebli w ciemnym pomieszczeniu. 
 
-Święty Piotrze, po ile ryb łowisz dziennie? 
-Apostołowie. 
 
-Jakie są ulubione czipsy hydraulika? 
-Kranczipsy. 
 
 

HOROSKOP - LEKCJA DLA ZNAKÓW ZODIAKU 
 

Lekcja dla wodnika: zaufaj swoim emocjom i bądź pewny, że nie zaprowadzi Cię to na złą drogę. 

Lekcja dla ryb: nigdy nie wątp w siebie i wiedz, że jesteś stworzony do wielkich rzeczy. 

Lekcja dla koziorożca: znajdź środek pomiędzy byciem wolnym, a byciem w strukturze. 

Lekcja dla strzelca: znajdź stabilność. 

Lekcja dla skorpiona: przestań być ostrożny. 

Lekcja dla wagi: zaufaj sobie i swojej intuicji. 

Lekcja dla panny: nie możesz naprawić wszystkiego. Po prostu doceń, że lepiej jest próbować niż 

nie robić nic. 

Lekcja dla lwa: przestań poświęcać się dla osób, które mogą Cię zawieść. 

Lekcja dla raka: zacznij być odpowiedzialny za swój własny los. 

Lekcja dla bliźniąt: zatrzymaj się na chwilę i ciesz małymi rzeczami. 

Lekcja dla byka: musisz zaakceptować, że niektóre rzeczy po prostu muszą się zmienić. 

Lekcja dla barana: nie pozwól, aby gniew zabrał to, co w Tobie najlepsze. 

 

 
 
 
 
 

Anna Pajor 2C 
Katarzyna Witkowska 2C 



   
 

ZDJĘCIA ZOSI     
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