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Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.  Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągać za wszelką cenę. Maria Skłodowska-Curie 

 Zawsze musi istnieć równowa-
ga – coś za coś, nic za darmo. 
Szczęście wystawia ludziom 

swoje rachunki.  
Dorota Terakowska „Tam, 

gdzie spadają Anioły”  

 
Ja tam wolę być nieszczęśliwy, 

niż pozostawać w stanie tej  
fałszywej, kłamliwej szczęśliwo-

ści, w jakiej się tu żyje. 
Aldous Huxley „Nowy wspaniały 

świat” 

 

Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc 
to, byłaś szczęśliwa   

Dorotea de Spirito „Anioł’’ 
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Drodzy Czytelnicy! 

Redakcja Gazetki Szkolnej wydaje 

numer 89 po raz kolejny w nowej od-

słonie z nowym zespołem redakcyj-

nym. Mamy nadzieję, że zainteresu-

jemy Was naszymi tekstami.  

W tym wydaniu nawiążemy do 

chrześcijaństwa (nowego działu), 

uzależnień oraz recenzji książki. Ga-

zeta będzie wyjątkowa, ponieważ są 

to nasze pierwsze teksty i jesteśmy 

ciekawi Waszych opinii.  

Redakcja 

OD REDAKCJI 
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zrozumiałych okolicznościach zaczy-

nają ginąć. Nikt nie jest w sta-

nie wytypować morder-

cy, a z dnia n a 

dzień ginie 

co raz więcej osób.  

Zakończenie lektury może za-

skoczyć wielu, ponieważ niejeden 

czytelnik spodziewał się innej osoby 

na miejscu zabójcy.    

 

Aleksandra Suszek, kl.3a LO 

 

  

Moim zdaniem, czytając nazwisko 

samego autora, w każdym miłośniku 

książek powinna rodzić się 

chęć przeczytania j e g o 

dzieł. Coben 

n i e -

wątpliwie jest 

jednym z najwybit-

niejszych współczesnych twór-

ców. Jego lektury stanowią doskonałą 

odskocznię od nudnych, pisanych 

niezrozumiałym językiem lektur. 

Swoją drogą, tym stwierdzeniem na-

raziłam się nauczycielom języka pol-

skiego, jednakże patrząc z perspekty-

wy ucznia... mówię jak najbardziej 

szczerze. 

Książka opowiada o klinice, której 

właściciel twierdzi, że wynalazł lek 

na AIDS. W swojej placówce leczy 

kilku pacjentów, którzy nagle w nie-
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produkcją 

jest fakt, że 

sequel lektu-

ry zawiera 

więcej histo-

rii z życia, 

niż erotycz-

nych zawi-

rowań. My-

ślę, że mimo 

wszystko, warto obejrzeć tę ekraniza-

cję, chociażby w celu zaznajomienia 

się z jednym z najbardziej popular-

nych filmów wśród społeczeństwa. 

Co więcej, ścieżka dźwiękowa zawie-

ra najlepsze utwory muzyczne minio-

nych miesięcy, jak chociażby "I don't 

wanna live forever" w wykonaniu 

Zayna Malika i Taylor Swift.  

w głównych rolach: Dakota John-

son, Jamie Dorman, Kim Basinger, 

Bella Heathcote, Rita Ora 

  

Aleksandra Suszek, kl.3a LO 
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Tak, tak. 

Ko le jn y 

tekst kul-

tury bu-

d z ą c y 

w i e l e 

k o n t r o -

w e r s j i . 

Jednakże, 

jeśli do-

brze się zastanowimy, wszystko może 

być tekstem kultury, jeśli odpowied-

nio uzasadnimy nasz wybór, a nic 

innego nie przychodzi nam do gło-

wy.  

Jest to ekranizacja znanej książki au-

torstwa E.L.James. Film, podobnie 

jak lektura, dla jednych jest jednym  

z miłosnych filmów z nutą erotyzmu, 

dla innych beznadziejną produkcją 

pozbawioną sensu, ale o gustach się 

nie dyskutuje. "Ciemniejsza strona 

Greya" jest kontynuacją historii Ana-

stazji Steele i Christiana Greya. Po-

cieszeniem dla zniesmaczonych tą 



 

 

w 

pewnym momencie głównym 

tematem staje się tajemnicze 

zaginięcie Megan - 

d z i e w c z y n y 

zamieszkującej dom 

obserwowany przez 

Rachel.  Kryminał 

p r z e p l a t a  w ą t k i 

a l k o h o l i z m u , 

morderstw, ale także 

problemów miłosnych i 

zdrad. Zdecydowanie 

jest kopalnią inspiracji  

oraz idealnym tekstem 

kultury na nadchodzącą 

maturę.  

 

Aleksandra Suszek, kl. 3a LO 
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J es t  t o  j eden  z  t h r i l l e rów 

młodzieżowych, można ją także 

p o d p i ą ć  p o d 

k a t e g o r i ę 

k r y m i n a ł ó w . 

Książka opowiada 

historię Rachel, 

która codziennie 

p o d r ó ż u j e 

pociągiem do 

Lo n d yn u .  Z a 

każdym razem 

mija dom, który 

wkrótce staje się 

dla niej głównym 

o b i e k t e m 

wyobraźni. Początkowo lektura 

wydaje się monotonna, jednak  
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W głównych rolach: Anna 

Hathaway, Julie Andrews, 

Hector Elizondo, Heather 

Matarazzo, Chris Pine, 

Caroline Goodall  

Film, mimo tego, że ma już ponad 15 

lat, nadal jest jednym z najlepszych 

filmów młodzieżowych. Opowiada 

historię piętnastoletniej 

Mii, która przypadkiem 

dowiaduje się, że jest 

następczynią t ronu 

Genowii. Roztrzepana 

nastolatka o manierach 

pozostawiających dużo 

do myślenia staje się 

j e d y n ą 

s p a d k o b i e r c z y n i ą . 

Ekran izac j a  c yk lu 

książek Meg Cabot zawiera w sobie 

wątki romantyczne i komediowe, 

jednocześnie poruszając tematy 

dobrego zachowania, miłości oraz 

szacunku do drugiego człowieka. Co 

więcej, w filmie ukazano obraz 

idealnego władcy. Powstał również 

sequel pierwszej części - Pamiętnik 

księżniczki 2: Królewskie zaręczyny. 

 

Aleksandra Suszek, kl. 3a LO 
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Od ostatniego wyda-

nia naszej gazetki w 

świecie siatkówki wie-

le się działo, zarówno 

w PlusLidze, jak i te-

macie reprezentacji 

czy na arenie między-

narodowej. Przyjrzyj-

my się bliżej wydarze-

niom, które są gorący-

mi wątkami wśród za-

palonych kibiców. 

1. Klasyfikacja gene-

ralna PlusLigi 

Obecny sezon klubo-

wy z pewnością przy-

nosi wiele emocji,  

 

wzburzeń, zdenerwowania ale i rado-

ści. Dla kibiców ZAKSY Kędzierzyn

-Koźle niewątpliwie jest to jeden z 

najlepszych sezonów, bowiem ich 

zespół znajduje się obecnie na 1. 

miejscu w tabeli i raczej nie powinien 

go opuścić. O wiele więcej dzieje się 

jednak na niższych szczeblach klasy-

fikacji. Zespół z Bełchatowa w tym 

sezonie pod wodzą nowego trenera 

nie gra siatkówki na takim poziomie, 

jak w poprzednich latach. "Falowanie 

i spadanie" - tak można określić grę 

PGE Skry. Obecnie znajdują się na 4. 

miejscu w tabeli. Dużym i pozytyw-

nym zaskoczeniem jest Indykpol 

Olsztyn, który traktowany jako jeden 

ze słabszych zespołów, w tym sezo-

nie okazał się silnym przeciwnikiem.  
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Na szczyty wraca także Jastrzębski 

Węgiel, który plasuje się na 3. miej-

scu, tuż za Asseco Resovią Rzeszów. 

2. Michał Kubiak przedłużył kontrakt 

w Japonii 

Od sezonu 2016/2017 kapitan repre-

zentacji Polski występuje w klubie 

Panasonic Panthers w Japonii. Wcze-

śniej przyjmujący grał w tureckim 

Halkbank Ankara, jednak opuścił kraj 

z obawy o życie swoje i rodziny. Za-

wodnik zajął wraz z Panterami 5. 

miejsce w lidze, jednak dobrze czuje 

się w kraju kwitnącej wiśni. Podpisał 

umowę do sezonu 2018/2019. 

3. Ciekawy pomysł rosyjskiej federa-

cji 

Rosyjska federacja postanowiła wal-

czyć z siatkarzami, którzy rezygnują 

z gry w reprezentacji. Takich zawod-

ników chcą ukarać traktowaniem w 

lidze. Siatkarze, którzy odmówią re-

prezentowania Rosji na arenie mię-

dzynarodowej, w tamtejszej lidze bę-

dą traktowani jak obcokrajowcy. Jest 

to duży problem dla niektórych za-

wodników, ponieważ według zasad 

każda drużyna może posiadać maksy-

malnie trzech graczy nieposiadają-

cych rosyjskiego oby-

watelstwa. 

  

4. Krzysztof Ignaczak 

wznawia karierę 

  

Znany wszystkim 

"Igła" zakończył ka-

rierę reprezentacyjną 

tuż po Mistrzostwach 

Świata w 2014 roku. 

Po zakończonym se-

zonie klubowym 20-

2015/2016 ostatecznie 

odwiesił buty na koł-

ku. Jednakże, legenda 

polskiej siatkówki 

otrzymała ofertę gry 

za granicą. Zawodnik 

sam twierdzi, że zaw-

sze marzył o grze po-

za rodzimym krajem, 

dlatego przyjął tę pro-

pozycję. W przyszłym 

sezonie zagra w IBB 

Polonia Londyn.  

  

Aleksandra Suszek, 

kl. 3a LO 
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Przychodzi baba do lekarza machając 

nogą.  

Lekarz pyta się:  

- Co pani dolega?  

- Hulajnoga, hulajnoga!  

 

 

Idzie spragniony facet pustynią i 

spotyka kolesia, który sprzedaje 

wielbłądy i mówi:  

- Wody  

- Nie sprzedaję wody tylko wielbłądy.  

- To poproszę wielbłąda.  

- Ale te wielbłądy są magiczne ruszają gdy powie się "Dzięki 

bogu" a zatrzymują gdy powie się "Amen"  

- To nic dawaj pan  

Jedzie, jedzie i widzi, że przed nim wielka przepaść ale 

zapomniał co powiedzieć, 

żeby wielbłąd się 

zatrzymał, więc mówi 

cały pacierz i doszedł do 

"Amen".  

Wielbłąd zatrzymał się 

przed samą przepaścią a 

Facet:  

- uffffff "Dzięki Bogu"  
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