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Grzywaczewska ewa, Hać Bartosz,  
Haranicz aleksandra, Kusyk Paulina,  
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Petryszak joanna, Piłat Michał,  
Pszuk jarosław, smirnow Bartosz,  
durakiewicz aleksandra 

Od rEdakCji: 

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.
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iNaUGUraCja 
rOkU SZkOLNEGO 
2015/2016
w dniu 18 września br., w sali widowiskowej Centrum Kongresowego 
uniwersytetu Przyrodniczego w lublinie spotkaliśmy się na uroczystej inauguracji 
roku szkolnego 2015/16. uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami 
Prywatnego Gimnazjum i liceum im. ignacego jana Paderewskiego mieli 
przyjemność wysłuchać koncertu naszego chóru „akademos” pod dyrygenturą 
elżbiety niczyporuk. Chór zaprezentował następujące utwory:
- „Tyle słońca w całym mieście” przywołujący wspomnienia ze słonecznych 
wakacji), 
- „another day in paradise” pokazujący nasz stosunek do obecnej sytuacji 
uchodźców, 
- oraz „nah neh nah” w wykonaniu solistek Karoliny Zgodzińskiej i julki 
niczyporuk. 
inaugurację uświetnił również występ zespołu „sklep z ptasimi piórami”  
(nurt poezji śpiewanej), który przyjechał do nas aż ze szczecina.

Przegapiliście koncert? Obejrzyjcie nagranie na szkolnym kanale YouTube. 

autor: j.P.
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https://www.youtube.com/watch?v=bLvF9vEU07I


WIZYTA 
UCZNiÓW  

Z daNii
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w nocy, z 2 na 3 października br., 
zorganizowaliśmy noc filmową. repertuar 
ustaliliśmy demokratycznie, przeprowadzając 
ankietę zamieszczoną na facebooku. Maraton 
filmowy rozpoczęliśmy od „Śniadania u Tiffany’ego”, 
a po krótkiej przerwie zaliczyliśmy „Pulp fiction”. 
Trzeciego filmu nie udało nam się obejrzeć z uwagi 
na bardzo późną porę i zmęczenie, jakie nas 
dopadło. 

uczestnicy wydarzenia mogli kupić torby 
materiałowe ozdobione finezyjnymi wzorami  
lub pyszne przekąski. Pieniądze zebrane podczas 
tego wydarzenia przekazaliśmy Zosi Gawędzie, 
chorej na noworodkowy Zespół ebsteina.                                                    

autor: e.G.
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w dniach 6-8 października br., w ramach projektu 
erasmus+, odwiedzili nas uczniowie klas iB dP 
i nauczyciele z partnerskiej szkoły ikast - Brande 
Gymnasium z danii. we wtorek zaprosiliśmy gości 
do udziału w warsztatach tanecznych (polskie 
tańce narodowe, taniec nowoczesny), językowych 
(język polski i angielski), matematycznych, 
psychologicznych oraz z zakresu edukacji 
międzykulturowej (Centrum wolontariatu w lublinie). 
natomiast w środę zorganizowaliśmy warsztaty 
muzyczne, które poprowadzili muzycy z orkiestry 
Świętego Mikołaja, a także warsztaty cyrkowe 
(fundacja sztukmistrze). Po południu był czas na 
relaks i wspólne zwiedzanie miasta. ostatniego dnia 
pobytu naszych duńskich kolegów w lublinie odbyły 
się warsztaty na Majdanku.

Relację filmową z  wizyty możecie obejrzeć  
na You Tube! 

WIZYTA 
UCZNiÓW  

Z daNii

autor: K.P.
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https://www.youtube.com/watch?v=egCWjAo8id4
https://www.youtube.com/watch?v=egCWjAo8id4


DZIEŃ  
NAUCZYCIELA
Zamiast tradycyjnych kwiatków i życzeń zaprosiliśmy naszych nauczycieli 

do udział w teleturnieju. Ich zmagania obserwowaliśmy na szkolnej auli. 

Teleturniej składał się z 3 rund z regułami gry wzorowanymi na grach „Jeden 

z dziesięciu”, „Familiada” oraz „Jaka to melodia”.  W zabawie udział wzięli: 

sorka Anna Dąbska, sorka Anna Guldynowicz, sorka Barbara  Ostrowska, 

sor Marcin Boryc, sor Nikodem Dymski, sor Tomasz Kalbarczyk, sor Michał 

Kosacki, sor Gabriel Larrotta, sor Michał  Orłowski oraz sor Robert Rogala.

Nauczyciele rywalizowali w parach według  
reguł teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

wyniki:  
-  sor Boryc razem z sorem Kosackim zachowali 3 życia i zdobyli 40 punktów,
-  sor rogala i sor orłowski stracili jedno życie, ale zdobyli najwięcej punktów  
ze wszystkich startujących par (łącznie 50 pkt.), 

-  sorka ostrowska z sorem dymskim także stracili jedno życie i zdobyli 40 punktów,
-  sorka dąbska i sorka  Guldynowicz straciły wszystkie życia i zdobyły 30 punktów. 
Musiały zatem opuścić zabawę jako pierwsze, za to były świetnym wsparciem dla 
zawodników w późniejszych rundach.

-  sor Gabriel larotta i sor Tomasz Kalbarczyk  stracili jedno życie i zdobyli 40 punktów,
Po dogrywce pomiędzy grupą 3 i 5 z dalszej rywalizacji odpadła grupa 3.
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Obejrzyj film z wydarzenia. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eCoUQHNSLqs


DZIEŃ  
NAUCZYCIELA

Ta runda składała się z dwóch części, w której każdy z uczestników 
mógł liczyć tylko na siebie. w pierwszej części sor Kalbarczyk 
nie odgadł żadnej piosenki, sor rogala odgadł 2 piosenki, a sor 
orłowski aż 3. do wielkiego finału awansowało zatem dwóch 
ostatnich nauczycieli. walka była zacięta, każdy z finalistów odgadł 
po 3 piosenki, więc zwycięzcę wyłoniła dogrywka. jej tytuł odgadł 
sor orłowski, zostając jednocześnie zwycięzcą całego teleturnieju. 
w nagrodę otrzymał kuferek słodkości, a pozostałym uczestnikom 
przypadły nagrody pocieszenia. 

W „Familiadzie” walczyły  
dwa zespoły trzyosobowe:
-  zespół „Misiaki” (sor Kosacki, sorem 
Boryc, sor Gabriel), który zdobył  
20 punktów, 

-  zespół „Chłopaki (sor rogala, sor 
orłowski, sor Kalbarczyk) uzyskał wynik 
27 punktów i awansował do finału. 
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Mistrzostwa Świata ido world Hip Hop electric Boogie and Break dance 
Championships 2015 zakończyły się ogromnym sukcesem naszych 
uczennic! Tytuł Mistrza Świata w kategorii Hip-Hop sukces odniosły 
uczennice Gimnazjum Paderewski z klasy ix Maja Wielgus i Martyna 
Wojciechowska oraz Natalia Pituła z klasy 3y, które razem ze swoją ekipą 
uds junior zdobyły tytuł Mistrza Świata w Hip Hopie! nagrody powędrowały 
także do Moniki Zbroi z klasy 2b Liceum paderewski, która razem ze swoją 
ekipą uds d1 zdobyła 3 miejsce - również w kategorii Hip Hop.
należy dodać, że wszystkie nagrodzone dziewczęta wraz z członkami swojej 
grupy uds to wielokrotne finalistki i laureatki Mistrzostw Świata, europy  
czy Polski.
Mistrzostwa Świata w tym roku odbyły się w dniach 21 – 25 października 
w fiera rimini we włoszech. 
ogromne gratulacje dla dziewcząt oraz dla wszystkich tancerzy studia uds 
w lublinie!

Obejrzyj film z występu UDS Junior półfinał. 
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https://www.facebook.com/DamianJapkoJablonski/videos/vb.137249539957247/160874537594747/?type=2&theater


Skąd pochodzisz i jak znalazłaś się 
w Lublinie?
urodziłam się we lwowie, a moja babcia jest 
Polką i teraz mieszkam tutaj. 

Dlaczego wybrałaś akurat Prywatne Liceum  
im. I.J. Paderewskiego?
Byłam w Kanadzie na wymianie w szkole, która 
miała program międzynarodowy. To naprawdę 
świetne doświadczenie. Poznałam tam dużo 
nowych ludzi, dlatego chciałam uczyć się 
właśnie w programie iB.

Co byś zmieniła w naszej szkole? 
szkoła jest bardzo piękna i nic bym nie zmieniła,  
bardzo mi się tu podoba.

Jak oceniasz atmosferę w szkole,  
klasę i nowych znajomych?
ludzie są świetni, ale nie są jeszcze moimi 
przyjaciółmi. To dopiero pierwszy miesiąc 
i jeszcze się dobrze nie znamy, ale myślę,  
że u wszystkich tak jest. 

Jak wypada Paderewski w porównaniu  
do Twojej poprzedniej szkoły?
jest bardzo duża różnica w poziome edukacji 
i to jest też powód mojego przyjazdu. Tutaj uczę 
się po angielsku i uczę się normalnie. w szkole 
na ukrainie mogło mnie nie być na niektórych 
zajęciach miesiącami, w sumie nauczycieli też - 
byli bardzo obojętni.

Co sądzisz o naszych nauczycielach?
To bardzo przyjemni ludzie i zawsze pomagają.  
np. jeżeli napiszę źle kartkówkę, to mogę ją 
poprawiać. w mojej poprzedniej szkole tak nie 
było.

Co sądzisz o nauczaniu z wykorzystywaniem  
laptopów/tabletów?
Bardzo mi się to podoba.

What’s your name? 
My name is adam, but school teachers  
call me samar. 

Where are you from?
i was born in Greece and now i live here,  
in lublin. 

Why did you choose Paderewski? 
i don’t speak polish too much, so i decided  
to go to Paderewski. i’ve heard that  
it is the best english school in lublin.

Don’t you regret that you chose 
Paderewski? 
no, it’s the best school! i’ve never been  
in better.

And how do you feel in our school?  
Do you have new friends? Are people  
in Poland better than people in Greece?
some people are good and some people are 
jerks, but i feel perfect here.

What do you think about education  
system in Paderewski? Do you like  
working on laptops or do you prefer  
to do it in notebooks?
i actually love that system. it’s  much better 
working on laptop than working on books.

Wywiad  
z Anastasyia z 1D

Wywiad  
z Adamem „Samerem” K.  
z 1C

Face to face
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Dlaczego wybrałaś akurat Prywatne Liceum  
im. I.J. Paderewskiego?
Tak naprawdę poszłam do Paderewskiego, 
ponieważ otrzymałam rekomendacje od 
przyjaciela mojego brata, Przeszedł ze staszica 
i powiedział, że warto tutaj właśnie przyjść, 
ponieważ są dobrzy nauczyciele, którzy są 
chętni żeby Ci wytłumaczyć itd. stwierdziłam,  
że mogę się rozwinąć.

Co byś zmieniła w naszej szkole?
wprowadziłabym zmianę dzwonków co miesiąc, 
ponieważ ten dzwonek, który został obecnie 
stworzony jest już trochę nudny. To co jeszcze 
bym zrobiła to poprawiłabym ogrzewanie, albo 
nie otwierałabym tylu okien, bo naprawdę jest 
zimno. 

Jak oceniasz atmosferę w szkole,  
klasę i nowych znajomych?
atmosfera jest dobra, nie zauważyłam żadnych 
problemów. jest cicho w porównaniu do 
mojego gimnazjum. Klasa jest okej, też trochę 
cicha.

Jak wypada Paderewski w porównaniu  
do Twojej poprzedniej szkoły?
uważam, że moja poprzednia szkoła była dobra, 
ale w związku z tym, że była to szkoła publiczna, 
to były większe klasy i nauczyciele nie mogli się 
za bardzo skupić na każdym uczniu z osobna.

Co sądzisz o naszych nauczycielach?
odpowiadają mi, z paroma wyjątkami.

Co sądzisz o nauczaniu z wykorzystywaniem 
laptopów/tabletów?
uważam, że nauczanie z tabletami jest 
dość dobre i faktycznie otwiera jakieś nowe 
możliwości, ale jednocześnie niektórzy 
nauczyciele nie potrafią zmobilizować uczniów 
i przez to się dekoncentrują. 

Wywiad  
z Alicją B. z 1M

Wywiad  
z Karolem J. z 1C
Dlaczego wybrałeś akurat Prywatne Liceum  
im. I.J. Paderewskiego?
szukałem szkoły z iB, a staszic miał gorszą 
opinię od Paderewskiego. 

Co byś zmienił w naszej szkole?
długość przerw i procentowość ocen.

Jak oceniasz atmosferę w szkole,  
klasę i nowych znajomych?
atmosfera jest genialna. Świetni ludzie  
i mili nauczyciele!

Jak wypada Paderewski w porównaniu  
do Twojej poprzedniej szkoły?
Paderewski wypada zdecydowanie lepiej  
od innych szkół.

Co sądzisz o naszych nauczycielach?
nauczyciele są mili i wymagający, a podejście 
do uczniów mają genialne.

Co sądzisz o nauczaniu z wykorzystywaniem 
laptopów/tabletów?
najlepszy pomysł na świecie, szczególnie  
dla dysgrafików.„P
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Październik w lublinie przebiegał pod znakiem 
Konfrontacji Teatralnych. festiwal, zainicjowany  
20 lat temu przez najważniejszych twórców lubelskiej 
awangardy teatralnej: janusza opryńskiego, 
włodzimierza staniewskiego i leszka Mądzika,  
od początku poszukiwał innych rozwiązań i pomysłów 
niż te, które obowiązują w teatralnym mainstreamie. 
wskazywał zarazem, że model teatru dramatycznego 
nie jest jedynym możliwym do wyboru. najciekawsze 
wydarzenia tegorocznych Konfrontacji?  
np. niesamowity manifest o wojnie wygłoszony  
przez „andcompana & Co” oraz ich spektakl  
„Black Bismarck’’.

w ramach ciekawostki możemy również wspomnieć, 
iż gościliśmy w naszej szkole kuratora Konfrontacji 
Teatralnych, Pana Grzegorza Reske. relację 
z wydarzenia znajdziecie na naszej stronie 
internetowej. 

Gdy po raz pierwszy wzięłam do ręki 
zbiór poezji Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
zatytułowany „słówka”, nie byłam pewna 

czy dam radę go przeczytać. Moje 
wątpliwości wiązały się z przekonaniem, 
że literatura pisana w ciężkiej sytuacji, 

podczas zaborów, jest trudna do 
zrozumienia dla współczesnego czytelnika.

rECENZja  
SłóWEK 

BOYA 

dlatego też byłam bardzo zaskoczona lekkością oraz 
humorem, które autor zawarł w swojej twórczości. 
nietuzinkowe teksty, często balansujące na granicy 
moralności i pruderii w trafny i zabawny sposób 
pokazują ludzkie słabości i niedoskonałości. Mimo 
swobodnej formy, która sprawia, że „słówka” są 
dostępne dla wszystkich czytelników, nie gubią 
jednak klasy i szlachetności literatury pięknej. ironia 
nie wykracza poza ramy zepsucia, a humor nie 
jest trywialny czy ordynarny. Ciekawe zestawienie 
i duża różnorodność dzieł współtworzących „słówka” 
sprawiają, że przy tym tomiku nie da się nudzić. 
uważam, że jest to naprawdę obowiązkowa pozycja 
dla każdego, kto ceni dobrą i odważną literaturę, 
wychodzącą poza schematy klasycznej poezji. 

autor: K.B.
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http://paderewski.lublin.pl/liceum/2015/10/12/grzegorz-reske-wizyta-liceum-paderewski/
http://paderewski.lublin.pl/liceum/2015/10/12/grzegorz-reske-wizyta-liceum-paderewski/
http://paderewski.lublin.pl/liceum/2015/10/12/grzegorz-reske-wizyta-liceum-paderewski/


Głowa pełna finezyjnych  loków, lśniące, miękkie, 
długie włosy z przedziałkiem. Brąz. Purpura. 
Zamsz. frędzle. długie, sznurowane kozaki - 
moda z końca lat 60 i 70 powraca do naszych 
czasów. Hitem tego sezonu są zamszowe 
kamizelki z frędzlami w kolorze whiskey, 
musztardowe płaszcze, futra w panterkę, 
duże okulary, trencze, czarne golfy, kapelusze, 
futrzane szaliki, a przede wszystkim dzwony. 
ikony stylu to między innymi Cher, Barbara 
straisand,  farrah fawcett, Pattie Boyd,  
diana ross,yoko ono, jerry Hall, Beverly 
johnson, loulou de la falaise czy po prostu 
młode groupie.

autor: aleksandra

pOWrÓt  
dO Lat 70

Wieszak
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Czy zamiana to dobry pomysł? robić to teraz,  
czy zaczekać? na te pytania chcę odpowiedzieć 
w tym artykule. 
windows 10 był udoskonalany przez zwykłych 
użytkowników jeszcze przed premierą. Każdy 
chętny mógł zapisać się do niejawnego programu 
testów i pomóc rozwijać funkcje, tworzyć sterowniki 
i aplikacje. Z każdą następną aktualizacją wdrażane 
są coraz to nowe możliwości. windows 10 pod 
wieloma względami działa tak samo jak windows 7. 
jeden z testerów napisał, że jest on połączeniem 
tego,co najlepsze w windowsie 7 i 8. jako 
użytkownik wszystkich tych trzech systemów 
zgadzam się z tą opinią. 
na pierwszy rzut oka, windows 10 wygląda 
i zachowuje się jak znany już nam windows 7. 
Pierwsza różnica, która rzuca się w oczy,  
to zmieniona oprawa graficzna. Porzucono gradienty 
na rzecz minimalizmu i jednolitych kolorów. Powraca 
menu start, w którym znajdziemy znane z windowsa 
8 kafelki. Tyle, że tutaj nie są one podstawowym 
sposobem poruszania się po systemie, tylko 
skrótami do zawartości z której najczęściej się 
korzysta. Mogą to być skróty do plików, folderów  
lub aplikacji, czego tylko zechcesz. 

Windows 10 jest ostatnio najgorętszym 
tematem w dziedzinie informatyki. 

Microsoft postanowił udostępnić go za 
darmo użytkownikom Windowsa 7 i 8.1 

od 29 lipca 2015 roku. Będzie jeszcze 
dostępny do ściągnięcia przez rok  

od czasu premiery. 

Windows10 
okiem licealisty 

następną zmianą jest centrum powiadomień 
w prawym dolnym rogu. Po kliknięciu, z prawej 
strony ekranu wysuwa się zakładka zawierająca 
podstawowe ustawienia i informacje np. o dyskach 
wymiennych, aktualizacjach systemu itp.  
Po kliknięciu w kafelek „wszystkie ustawienia” 
otwiera się okno, które zawiera te same ustawienia 
co w panelu sterowania, tylko że w bardziej 
przystępny dla laików sposób. Poza tym, „dziesiątka” 
zachowuje się jak windows 7. ale to nie koniec zalet 
„dziesiątki”!
•  Zwiększona wydajność całego systemu  

– na tych samych podzespołach windows 10 
chodzi płynniej od poprzedników. 

•  To co zainteresuje graczy, to directX 12,  
który znacznie poprawi wydajność kart graficznych 
podczas gry. na razie nie jest jeszcze dostępny, 
ponieważ nie ma jeszcze żadnej gry, która z niego 
korzysta. 

•  Windows 10 łączy siły z Xbox – błyskawiczne 
nagrywanie filmu z rozgrywki za pomocą skrótu 
klawiszowego, a nie zewnętrznej aplikacji, 
konkurencja z graczami używającymi konsol 
i strumieniowanie gry z konsoli Xbox one.

•  Usługa OneDrive – darmowa przestrzeń 
w chmurze dla każdego użytkownika. 

•  w przyszłości mają pojawić się telefony 
z systemem windows 10, które za pomocą 
specjalnego kabla będzie można podłączyć  
do wejścia HdMi i korzystać z nich jak ze zwykłego 
komputera.

jedyne problemy z „dziesiątką”, jakie jestem 
w stanie znaleźć, to:
•  możliwość wystąpienia błędów – system jest 

dostępny dopiero dwa miesiące i wciąż trwają  
nad nim prace. w specyficznych sytuacjach  
mogą wystąpić błędy, o których Microsoft  
nie wie, lub już nad nimi pracuje. jednak 
w internecie prawie na pewno znajdziemy 
rozwiązanie każdego problemu. 

•  Nie będziesz korzystał z wersji Windowsa 
zawierającej swoją szczęśliwą liczbę,  
jeśli twoją szczęśliwą liczbą jest 7 albo 8.  

Podsumowując, jeżeli znasz się na informatyce, 
interesuje cię to i czujesz, że poradzisz sobie 
z ewentualnymi błędami, instaluj „dziesiątkę” choćby 
teraz. jeśli jednak nie czujesz się na siłach,  
to sugeruję zarezerwowanie i pobranie windowsa 
10, ale zainstalowanie go później, gdy Microsoft 
naprawi już większość błędów i system będzie 
stabilny.

autor:jarek Polarek

GeekWorld
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SiatkÓWka

PIłKA NOżNA
Październik był bardzo obfity w wydarzenia futbolowe. 

jedenastego października, reprezentacja Polski w piłce nożnej awansowała na euro 2016, dzięki 
zwycięstwu nad irlandią (2:1). w tym spotkaniu Polacy pokazali wielką determinację, wolę walki 
i ogromną chęć zwycięstwa. Gole dla Polaków zdobyli Grzegorz Krychowiak i robert lewandowski. 
irlandia do zdobycia bramki potrzebowała pomocy sędziego, który gwizdnął karnego z sufitu.  
na bramkę zamienił go jonathan walters.

sukcesy indywidualne odnosił również kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej - robert 
lewandowski. w ostatnich tygodniach, nasz zawodnik jest w świetnej formie i strzelił kilkanaście 
bramek. Co więcej, został wpisany do Księgi rekordów Guinessa, za zdobycie 5 bramek w 9 
minut! wiele ekspertów twierdzi, że jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki 
czyli nagrody dla najlepszego piłkarza danego roku. Trzymamy kciuki!

w październiku odbyły się również Mistrzostwa europy w siatkówce. Polska była głównym 
faworytem, ponieważ w 2014 zdobyła złoto na MŚ organizowanych w Polsce. niestety  
nie będę dobrze wspominać tej imprezy, ponieważ  reprezentanci przegrali z niżej notowaną 
słowenią 2:3 i nie zakwalifikowali się nawet do półfinału turnieju finału Me. awans słowenii  
do finału Mistrzostw europy może być największą sensacją w historii siatkówki.

nauczyciel wychowania fizycznego Międzynarodowych szkół Paderewski Paweł Woliński 
został wicemistrzem świata weteranów w zapasach! Mistrzostwa Świata w Zapasach 
weteranów zgromadziły rekordową liczbę zawodników. do stolicy Grecji w dniach 13-18 
zjechało ponad 700 zapaśników z 46 krajów. najliczniejsze ekipy reprezentowały barwy usa, 
iranu, Turcji i rosji. drużynę Polski reprezentowało 16 zawodników między innymi Paweł 
woliński, zawodnik iskry spiczyn.

w pierwszej rundzie pokonał kolegę z reprezentacji ireneusza Pepłowskiego (10:0) 
i awansował do ćwierćfinału, gdzie pokonał przez przewagę techniczną Hamza erguta 
(19:8) z Turcji, a w półfinale po bardzo zaciętej walce, okazał się lepszy od reprezentanta 
iranu jafara Karbalaezadeha(10:6). w walce finałowej uległ reprezentantowi usa Grantowi 
johnsonowi i zajął drugą lokatę! osiągnięty sukces jest tym bardziej spektakularny, gdyż 
w dywizji a, gdzie startował Pan Paweł woliński, walczyli zawodnicy, którzy jeszcze nie tak 
dawno reprezentowali swoje kraje na mistrzostwach europy, Świata  
czy igrzyskach olimpijskich. Gratulujemy międzynarodowego sukcesu!

@SpOrt
spektakularna wygrana Polaków na Turnieju Gamingowym w dallas w usa 
z nagrodą główną w postaci 70 tys. dolarów na grę w „Counterstrike: Global 
offensive”. 
Polska drużyna „Virtus” w składzie filip „neo” Kubski, wiktor „Taz” wojtas, 
Paweł „Byali” Bieliński, jarosław „Pasha”  jarząbkowski oraz janusz „snax” 
Pogorzelski, wygrała każde z turniejowych spotkań. w finale pokonała 
szwedzką formację  fanatic. 

SOr WOLIŃSki 
WICEMISTRZEM ŚWIATA!

Obejrzyjcie wywiad z TVP Lublin z wicemistrzem świata Pawłem Wolińskim
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https://www.youtube.com/watch?v=ywb28vgt_kM&feature=youtu.be


O cO 
PyTaMy 
w TyM 

MiesiąCu
Dlaczego wciąż nie ma zasłonek prysznicowych  
w Centrum Sportu, bo nikt nie chce się kąpać  
po zajęciach WF?

Czy jest możliwość zmiany dzwonka szkolnego  
co miesiąc, bo ten obecny jest już nudny?

Czy to prawda, że będziemy mieć indywidualne 
szafki, bo bardzo mnie to intryguje?

Czy naprawdę nie może być normalnego jedzenia 
w barku, bo szkoda mi czasu na wyprawy  
do Biedry? 

Chcecie  
zadać swoje 

pytania? 
wysyłajcie je na adres:  

mspaderewski@gmail.com

„P
ad

er
B

uz
z”

 n
r 

0
1
/

1
0
/

2
0
1
5

15




