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WIOSNO! ZIELONA PANI! 

NIECH TWOJE SŁOŃCE  PRZYNIESIE NAM 

SŁONECZNĄ RADOŚĆ! 

Drodzy Czytelnicy! 

Rok szkolny mija niepostrzeżenie! 

Za nami ferie zimowe, Studniówka, 

walentynki, bal karnawałowy, Dzień 

Kobiet, a także wiele wyjazdów  

do teatru, kina czy muzeum.  

Trudno uwierzyć, że już tylko kilka 

miesięcy dzieli nas od upragnionych 

wakacji Naszym zdaniem warto w tym 

czasie sumiennie zająć się nauką!  

Uczniów klas trzecich gimnazjum i liceum 

czekają ważne egzaminy. Pozostali  

z pewnością marzą o świetnych ocenach 

na świadectwie. Dlaczego nie? Trzeba 

tylko zakasać rękawy i uwierzyć w swoje 

możliwości (bo od tego zależy najwięcej!). 
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Do dzieła! Powodzenia!            em 
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Warto przeczytać! 

W tym numerze przedstawiamy pierwsze propozycje Kawiarenki 

Literackiej klasy 2a gimnazjum 

MOJE PIERWSZE SPOTKANIE Z UTWORAMI  

G. R. R. MARTINA 

 

       Pewnego dnia przed feriami moja wychowawczyni poprosiła uczniów 

naszej klasy, żeby na ferie wypożyczyli sobie jakąś ciekawą książkę. 

Poszedłem do szkolnej biblioteki i tam moją uwagę zwróciła seria  

„Gra o tron” autorstwa George’a R.R. Martina. Nieco zawiedziony 

wypożyczyłem drugą część cyklu, ponieważ pierwszą ktoś czytał.   

      Lektura bardzo mnie zainteresowała i już na przerwach między lekcjami  

nie mogłem się od niej oderwać.  Pierwszy rozdział nosił tytuł ,,Książę  

z Winterfell". Dowiedziałem się, iż pewna kobieta z biednej rodziny była 

bardzo podobna to księżniczki o imieniu  Arya, która pochodziła z bardzo 

szanowanej rodziny Starków. Owa bohaterka zabiła przyszłą żonę księcia  

i sama się podszywała pod księżniczkę. Doszło do ślubu, jednak książę 

domyślił się, że nie jest to prawdziwa księżniczka.  

 

 

 

 

 

 

*** 

        W jednym z najciekawszych rozdziałów przenosimy się na ocean, 

gdzie od paru miesięcy dryfuje statek piracki. Spotykamy tam dwa karły 

(jeden z nich to Tyrion Lannister, drugim jest jego towarzyszka), które 

walczą o to, aby ich nie zjedzono... 

 W tym rozdziale jest pewna piękna scena... Po kilku 

miesiącach  dryfowania, gdy w żagle zaczął wiać wiatr,  karły  zakochują 

się w sobie. Moim zdaniem była to najpiękniejsza chwila w całej książce.  

Polecam przeczytać tę książkę fanom literatury fantasy, ponieważ jest 

bardzo ciekawa i często zaskakuje czytelnika.  

                

Adrian Krawczyk 
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POZNAŁAM DALSZE LOSY BOHATERÓW  

SERII POWIEŚCI O HARRYM POTTERZE J.K. ROWLING 

 

         Książka, którą ostatnio przeczytałam, nosi tytuł ,,Harry Potter  

i Przeklęte dziecko''. Jej akcja rozgrywa się dziewiętnaście lat  

po zwycięskiej walce Harry'ego z Voldemortem. Główny bohater ma już 

żonę oraz trójkę dzieci w wieku szkolnym. Jednym z nich jest Albus, który 

boryka się z samym sobą, ponieważ nie chce on być synem tego Pottera. 

Harry i jego rodzina oraz przyjaciele (Hermiona i Ron) mają w związku  

z tym problemy. Albus postanawia przenieść się w czasie ze swoim kolegą 

(synem Scorpiusa, wroga Harry'ego), aby zmienić przeszłość i uratować 

Cedrica Diggory'ego – jednego   

z bohaterów czwartej części 

historii o czarodziejach („Harry 

Potter i Czara Ognia”). Jednak 

nastolatkom się to nie udaje... 

Mają też kłopoty z powrotem  

do teraźniejszości. Warto dodać, 

iż w utworze pojawia się  

dziewczyna o imieniu Delphie. 

Wytrwali czytelnicy dowiadują 

się że jest ona córką...  

Więcej nie będę zdradzać Zachęcam do przeczytania tej książki, gdyż jest 

pełna niespodzianek i zadowoli wielu młodych miłośników książek. 

 

              Karolina Worach   
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WARTO POSŁUCHAĆ ;-)  

  Kącik ,,Warto posłuchać’’ był w naszej gazetce od dawna, 

później został zawieszony. A teraz proponujemy odświeżyć pamięć  

i  oferujemy wiadomości z pierwszej ręki.  W tym cyklu przedstawimy 

Wam najnowsze odkrycia muzyczne, tegoroczne festiwale, koncerty  

i newsy ze świata muzyki. Zapraszamy!  

 Newsy 

Jak już wszyscy chyba wiemy niedawno Ed Sheeran ogłosił 

koniec kariery.  

W drugiej połowie stycznia 2018 oświadczył się swojej wieloletniej 

dziewczynie, Cherry Seaborn. Niedługo potem fani otrzymali fatalne wieści 

o rezygnacji twórcy hitu Perfect z muzycznej sceny. Jak sam powiedział  

w jednym z wywiadów ,,osiągnął więcej niż zamierzał’, a jego ambicje 

wciąż maleją. Muzyk od dłuższego czasu chciał zostać ojcem, dziecko chce 

mieć jeszcze przed 30-dziestką, więc zostają trzy lata zanim na dobre 

będziemy musieli się pożegnać z rudowłosym artystą. Jeśli chcecie 

zobaczyć Eda po raz ostatni w Polsce, nie czekajcie za długo, bo kończą się 

już bilety! Koncerty odbędą się 11 i 12 sierpnia tego roku. 

 

 

 

 

 

 

5 Seconds of Summer wracają z nową piosenką!  

Zespół został zauważony w 2011 roku, kiedy to wrzucali filmiki  

z coverami na YouTube, które 

zyskały dużą popularność. 

Wkrótce One Direction zaprosili 

ich do włączenia się w trasę 

koncertową. I tak zaczęła się 

historia 5SOS. Najbardziej znana 

piosenka Australijczyków to She 

Looks So Perfect wydana w 2014 

roku. Od tamtego momentu  

nagrali dwa albumy studyjne oraz 

siedem minialbumów, zrealizowali 

13 teledysków i zagrali szereg koncertów. Ostatnio zespół zrobił sobie małą 

przerwę od grania, lecz teraz powracają ze zdwojoną siłą w piosence Want 

You Back. 

 

21 lutego br. odbyła się gala rozdania najważniejszych nagród 

muzycznych w Wielkiej Brytanii – BRIT Awards 2018.  

Największą szansę na 

zdobycie największej ilości 

statuetek, bo aż w pięciu 

kategoriach miała wokalistka 

Dua Lipa. Ostatecznie zdobyła 

dwa wyróżnienia. Ed Sheeran 

został laureatem w kategorii: 

Światowy sukces, Stormzy 

otrzymał dwie nagrody – 

Artysta roku oraz Album roku. 
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Human Rag'n'Bone Mana został singlem roku, a  Sign Of The Times 

Harrego Stylesa osądzono jako najlepszy teledysk. Lorde i Kendrick Lamar 

zdobyli nagrody w kategoriach Najlepsza zagraniczna artystka i Najlepszy 

zagraniczny artysta. 

Rokowania artystów na Spotify 

Spotify jest serwisem 

muzycznym porównywanym do 

Apple Music. Obie aplikacje są 

świetne, jednak co nieco się 

różnią. Nie chodzi tutaj o to, która 

z nich jest lepsza, lecz o to, jaką 

muzykę nam podsyłają i jakie mają rankingi. Tutaj przedstawimy 

klasyfikację utworów na Spotify. Do tej pory na pierwszym miejscu 

znajduje się Drake z piosenką God’s Plan. Na kolejnych pozycjach 

możemy zobaczyć m.in.: Kendricka Lamara, Due Lipe, The Weekend’a, 

Marshmello i zamykającym pierwszą dziesiątkę Daddy Yankee. 

W następnym przedziale znajdziemy Camile Cabello, Zedda, Eminema, 

Luisa Fonsiego w duecie z Demi Lovato czy Bruno Marsa. 

 

 

  

 

 

 

Koncerty 

  W tym roku Polskę odwiedzi wiele sławnych muzyków. Poniżej 

przedstawiamy harmonogram koncertów na dany miesiąc. 

 

Marzec 

26.03.2018 – Walk The Moon, Warszawa 

Kwiecień 

18.04.2018 – Thirty Second To Mars, Łódź 

24.04.2018 – Macklemore , Warszawa 

28.04.2018 – Metallica, Kraków 

 

Maj 

12.05.2018 – James Blunt, Warszawa 

Czerwiec 

1.06.2018 – Sam Smith, Orange Warsaw Festiwal 2018 

1.06.2018 – Dua Lipa, Orange Warsaw Festiwal 2018 

 

Lipiec 

6.07.2018 – Gorillaz,  Open'er Festival 2018 Gdynia 

8.07.2018 – The Rolling Stones, Warszawa 

7.07.2018 – Bruno Mars, Open'er Festival 2018 Gdynia 

 

Sierpień  

11.08.2018 – Ed Sheeran, Warszawa 

12.08.2018 – Ed Sheeran, Warszawa 

29.08.2018 – Thirty Seconds to Mars, Kraków 
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Festiwale 

Orange Warsaw Festival jest jednym z największych festiwali w Polsce. 

Odbywa się już od 2008 roku. W tym roku 1 i 2 czerwca na torze wyścigów 

konnych na Służewcu będziemy gościć artystów zarówno rodzimych,  

jak i zagranicznych.  

Będą to  :  

SAM SMITH – 1.06.18 

LCD SOUNDSYSTEM – 1.06.18  

DUA LIPA – 1.06.18 

RASMENTALISM – 1.06.18 

RALPH KAMINSKI – 1.06.18  

FLORENCE + THE MACHINE –2.06.18 

TACO HEMINGWAY – 2.06.18  

TYLER, THE CREATOR – 2.06.18 

 

 

 

 

 

 

OPEN’ER FESTIVAL odbywa się  

w Gdyni.  Festiwal będzie miał miejsce  

w dn. 4-7.07.2018 na lotnisku Gdynia-

Kosakowo.  

Na trzech scenach (Orange Main Stage, 

Tent Stage oraz Alter Stage) zaprezentują 

się: 

ARCTIC MONKEYS – 4.07.18 ORANGE MAIN STAGE 

FLEET FOXES – 4.07.2018 TENT STAGE 

DEPECHE MODE – 5.07.18 ORANGE MAIN STAGE 

MASSIVE ATTACK – 5.07.18 ORANGE MAIN STAGE 

GORILLAZ – 6.07.18 ORANGE MAIN STAGE  

KALEO – 6.07.18 ORANGE MAIN STAGE 

BRUNO MARS – 7.07.18 ORANGE MAIN STAGE  

GLASS ANIMALS – 7.07.18 TENT STAGE  
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Kraków Live Festival trwa dwa dni. Co roku powstają dwie sceny, 

miasteczko gastronomiczne i miejsce działań około-muzycznych. Jak dotąd 

niewiele wiemy o tym, jacy artyści wystąpią na tej imprezie w tym roku.  

Możemy jednak wymienić: 

DIE ANTWOORD – 17.08.18 

KENDRICK LAMAR – 17.08.18 

MARTIN GARRIX – 18.08.18  

               Daria Wojciechowska  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Bal karnawałowy 

 W sobotę 3 lutego odbył się  

w naszej szkole bal studniówkowy. 

W przepięknej hollywoodzkiej dekoracji, 

przygotowanej przez klasy II liceum oraz 

ich wychowawczynie, bawić mogli się 

nie tylko maturzyści, lecz wszyscy 

uczniowie naszej szkoły. To za sprawą 

poniedziałkowego balu, w którym od 

rana uczestniczyli najmłodsi, a od 

godziny 17.00- uczniowie klas 4-7 szkoły 

podstawowej, gimnazjum oraz liceum. 

Bal był pełen atrakcji. Hala sportowa wypełniła się bohaterami  

z bajek – księżniczkami, rycerzami, piratami, ale także sportowcami  

i sympatycznymi zwierzątkami. 

Nikomu nie zabrakło pomysłu  

na ciekawe przebranie. Wybrano 

także Króla i Królową balu. 

 Z kolei młodzież 

rywalizowała w konkursach 

przygotowanych przez Samorząd 

Uczniowski. Za sprawą Dyrekcji 

szkoły, na uczestników dyskoteki 

(poza zabawą na parkiecie) czekał 

słodki poczęstunek na stołówce 

szkolnej – przepyszne pączki! 

 

                                        A. Ł 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

And the Oscar goes to... 

 Każda ceremonia rozdania 

Oscarów wzbudza ogromne emocje na wiele miesięcy wcześniej. Fani  

X muzy czekają ze zniecierpliwieniem, by poznać najlepszych twórców 

kina ubiegłego roku. Jednak dla większości z nich tak samo ważne, albo 

może nawet ważniejsze od decyzji Amerykańskiej Akademii Sztuki  

i Wiedzy Filmowej, stają się kreacje, w jakich gwiazdy zaprezentują się na 

czerwonym dywanie. 

 

Tegoroczna 

90. już uroczystość 

wręczenia Oscarów 

odbyła się 4 marca  

w Dolby Theatre  

w Hollywood. 

Prowadził ją po raz 

drugi z rzędu 

amerykański komik 

Jimmy Kimmel.  

Jak wiemy, nominację w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film 

animowany otrzymała brytyjsko-polska produkcja Twój Vincent w reżyserii 

Doroty Kobieli oraz Hugh Welchmana, wykonana w całości techniką 

malarską. Niestety nie została 

doceniona przez Akademię i przegrała  

z disneyowskim Coco. 

Zdecydowanym zwycięzcą gali 

okazał się Guillermo Del Toro, którego 

film Kształt wody zdobył aż cztery 

statuetki (Najlepszy Film, Najlepszy 

reżyser, Najlepsza oryginalna ścieżka 

muzyczna, Najlepsza scenografia). Trzy Oscary 

otrzymał obraz Christophera Nolana Dunkierka 

(Najlepszy montaż, Najlepszy dźwięk, 

Najlepszy montaż dźwięku). Po dwie nagrody 

zdobyły animacja od Studia Disney Coco 

(Najlepszy pełnometrażowy film animowany, 

Najlepsza piosenka) oraz neo-noir science 

fiction Blade Runner 2049 (Najlepsze efekty 

specjalne,  Najlepsze zdjęcia). 

Amerykańska Akademia nagrodziła 

również Gary'ego Oldmana (Najlepszy aktor 

pierwszoplanowy w filmie Czas mroku), Frances McDormand (Najlepsza 

aktorka pierwszoplanowa w Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri), Allison 

Janney (Najlepsza aktorka drugoplanowa w Jestem najlepsza. Ja, Tonya),  

a także Sama Rockwella (Najlepszy aktor drugolanowy w Trzy Billboardy 

za Ebbing, Missouri). 

Podczas tegorocznej ceremonii nagrodzono również: Tamte dni, 

tamte noce (Najlepszy  scenariusz adaptowany), Uciekaj! (Najlepszy 

scenariusz oryginalny), Nić widmo (Najlepsze kostiumy), Ikar (Najlepszy 

pełnometrażowy film dokumentalny), Heaven Is a Traffic Jam on the 405 

(Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny), Dear Basketball 

(Najlepszy krótkometrażowy film animowany), The Silent Child (Najlepszy 

film krótkometrażowy), Fantastyczna kobieta (Najlepszy film 

nieanglojęzyczny) oraz 

Czas mroku (Najlepsza 

charakteryzacja). 

   

  K.M. 
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Podpatrzone w sieci 
 

 

 

 

Zgadnij kto to? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła internetowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy,  

 aby w Waszych domach  zagościły radość,  

miłość, spokój i nadzieja! 

 

 

 

 

 

 

Życzymy wiosennego nastroju oraz  serdecznych spotkań  

                                w gronie najbliższych!           Redakcja 

 


