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Styczeń i luty. Zebraliśmy dla Was 
te dwa miesiące razem, ponieważ 
ferie stanowczo zmniejszyły nam ilość 
wydarzeń w naszej szkole, ale … 
wszystkim się odpoczynek należał

Nowy Rok 2016 zagościł już na dobre 
w naszym życiu szkolnym. Najstarsi 
gimnazjaliści oraz maturzyści mogli 
się zaprezentować na swoich 
wielkich balach i zapomnieć na chwilę 
o zbliżających się wielkimi krokami 
ważnych egzaminach w ich życiu. 

Uczniowie naszej szkoły udzielali się 
w różnych akcjach a i Pan Dyrektor 
miał swoje cykliczne spotkanie 
HeadMaster’s Day.

Jak zawsze stałe rubryki, ale newsów 
mnoga ilość. Zapraszamy!
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agnieszka Banaszek 
pracowała przy gazetce 
nawet będąc w szpitalu. 
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studniówka 
w Paderewskim

Losy absolwentów 
Paderewskiego!!!

29 stycznia 2016 i jak co roku w piątek w hotelu Luxor przy  
al. Warszawskiej na swojej studniówce bawili się maturzyści z Liceum 
Paderewski w Lublinie. Było mnóstwo zdjęć, podziękowań, przemówień,  
a później polonez połączony z walcem i zabawa do białego rana. 

Po studniówce zaczęło się ostre odliczanie do matury.

Absolwenci Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego 
dostają się na polskie, ale i zagraniczne wyższe uczelnie. Dane z trzech 
ostatnich lat, o losach naszych uczniów zostały zebrane i uporządkowane 
w długą listę, która zawiera różnorodne kierunki w Polsce jak i zagranicą. 
Wszyscy jesteśmy dumni z naszych absolwentów !

się dzieje

http://paderewski.lublin.pl/liceum/2016/01/13/
losy-absolwentow-liceum-paderewski/
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Project I feel – well-being the contemporaryworld 
został wybrany Przykładem Dobrym Praktyki,  
jako jeden z najlepszych projektów  
2013-2015 w programie Comenius. Projekt się 
udał głównie dzięki ludziom, którzy brali w nim 
udział. Szczególne podziękowania należą się  
Sorce Ostrowskie, Sorce Stojek i Sorce Dąbskiej.

Warto przeczytać list od koordynatora Erasmus+  

http://paderewski.lublin.pl/
liceum/2016/01/29/sukces-projektu-
programu-comenius/

Było naprawdę ciekawie, polecamy nnym http: 
//paderewski.lublin.pl/liceum/2016/02/22/ 
kryminalne-czwartki-radio-lublin/

kryminalne 
czwartki  

w radio Lublin

sukces 
projektu 
programu 
comenius

Liceum 
Paderewski 
– szkoła, 
w której 
warto się 
uczyć!

Koło biblioteczne Liceum Paderewski wzięło 
udział w warsztatach literackich w ramach 
cyklu „Kryminalne Czwartki w Radio Lublin”.
Gościem warsztatów był Wojciech Chmielarz.  
Autora „Wampira” radził,  jak szkolić warsztat 
pisarski:Należy kłaść nacisk na świadome 
czytanie i jak najwięcej pisać!

Prywatne Liceum Ogólnokształcące  
im. I. J. Paderewskiego w Lublinie,  
jak zawsze znalazło się w czołówce 
lubelskich liceów. Szkoła zajęła wysokie 
7 miejsce, poprawiając swoja lokatę 
z poprzedniego roku (przyp. 9 miejsce).

Niestety, także ten rankig nie bierze  
pod uwagę wyników matury 
międzynarodowej, którą zdaje w Liceum 
Paderewskim w ostatnich latach więcej 
uczniów niż maturę polską i z której 
wyniki były w ub. r. w Paderewskim 
najwyższe w Lublinie.

się dzieje

oficjalne wyniki:
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=25
20:ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2016&catid=177&itemid=351&strona=1
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się dzieje

NOC MŁODyCH 
NAUKOWCóW – 
FiNał

międzynarodowych szkołach Paderewski 
był organizatorem konkursu naukowego 
„Noc młodych Naukowców”. Finał odbył się 
w naszej szkole i warto było to zobaczyć.

Pięć drużyn z lubelskich gimnazjów (Gimnazjum 
nr 5, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 16, 
Gimnazjum, nr 18 i Gimnazjum nr 19) 

zmagało się zacięcie o wygraną. Po zaciętym 
boju zasłużone I miejsce w konkursie zajęła 
drużyna  A-TEAM, pod opieką prof. Haliny 
Mitury z Gimnazjum nr 19 w składzie: 
aleksandra czępińska, jakub dulniak, 
zuzanna olszańska, Paweł ostrowski, 
Natalia różycka z bardzo ciekawą prezentacją 
z chemii.

więcej zdjęć możecie zobaczyć tutaj:  
http://paderewski.lublin.pl/
gimnazjum/2016/02/09/noc-mlodych-
naukowcow-final-rozstrzygniety/

a super relację video zobaczycie tutaj: 
https://www.youtube.com/
watch?v=o9dm1nueeiy&feature=youtu.be
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Uczniowie klas trzecich, dziewczęta w pięknych kreacjach 
i przystojni chłopcy w eleganckich garniturach rozpoczęli bal 
obowiązkowym i bardzo wzruszającym polonezem.

Część oficjalną  rozpoczął pan dyrektor a uczniowie 
podziękowali swoim wychowawcom, wręczając im bukiety 
kwiatów. Potem miała miejsce „chwila dla fotoreporterów”  
i już tylko tańce, które trwały do białego rana! 

2016
BAL GIMNAZJALNy

zdjęcia możecie zobaczyć tu: http://paderewski.lublin.
pl/gimnazjum/2016/02/10/bal-gimnazjalny-2016-
paderewskim-fotorelacja/

się dzieje
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demo 
krAcjA
Headmaster’s day – 

Dyrektor Gimnazjum 
i Liceum Paderewski 
w Lublinie, Adam Kalbarczyk, 
4 lutego 2016 r. spotkał się 
z uczniami szkoły,  
by tym razem rozmawiać 
o demokracji. Dyrektor 
przypomniał znaczenie tego 
pojęcia oraz scharakteryzował 
współczesną demokrację. 
Omówił także słabości i zalety 
tego ustroju. Na koniec 
prezentacji  przedstawił 
stanowiska w aktualnej 
dyskusji na temat stanu 
demokracji w Polsce.

więcej informacji:  
http://paderewski.lublin.pl/
gimnazjum/2016/02/09/
headmasters-day-demokracja/

się dzieje
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ciągła pogoń za sukcesem, życie w stresie, 
nierozwiązane zagadki z młodości, 
wypadki... te i wiele innych czynników, 
które spotykamy we współczesnym 
świecie, może doprowadzić do wielu 
uzależnień. jednym z nich może być 
lekomania, czyli nadmierne przyjmowanie 
leków, które dotyka coraz większą część 
naszego społeczeństwa. Postaram się 
przybliżyć trochę ten problem. 

Na czym to polega?

Lekozależność polega na tym,  że chora 
osoba z biegiem choroby,  przyjmuje coraz 
większe i większe dawki leków, aby osiągnąć 
to, na czym najbardziej jej zależy. Może to być 
np. poczucie euforii, zaśnięcie lub po prostu 
uwolnienie od bólu. Można to robić to również 
po to, by uniknąć nieprzyjemnych wrażeń 
związanych z nieprzyjmowaniem leku.

Ciągła pogoń za sukcesem, życie w stresie, 
nierozwiązane zagadki z młodości, wypadki... 
Te i wiele innych czynników, które spotykamy 
we współczesnym świecie, może doprowadzić 
do wielu uzależnień. Jednym z nich może być 
lekomania, czyli nadmierne przyjmowanie 
leków, które dotyka coraz większą część 
naszego społeczeństwa. Postaram się 
przybliżyć trochę ten problem. 

Na czym to polega?

Lekozależność polega na tym,  że chora 
osoba z biegiem choroby,  przyjmuje coraz 
większe i większe dawki leków, aby osiągnąć 
to, na czym najbardziej jej zależy. Może to być 
np. poczucie euforii, zaśnięcie lub po prostu 
uwolnienie od bólu. Można to robić to również 
po to, by uniknąć nieprzyjemnych wrażeń 
związanych z nieprzyjmowaniem leku.

sen i Ból

Najwięcej ludzi uzależnia się od leków 
nasennych i przeciwbólowych, głównie dlatego, 
że niektóre z nich mają działanie narkotyczne 
(np. paracetamol, ibuprofen, ketoprofen   
czy aspiryna). Niektóre leki nasenne  
(tzw. benzodiazepiny), ze względu na swój skład 
i działanie na organizm człowieka, przyczyniają 
się również do wzrostu liczby samobójstw.

kto jest narażony?

Wszyscy - zaczynając od młodzieży podążającej 
za „trendami”, która chce dodać sobie odwagi 
odurzając się, a kończąc na zamożnych, 
dobrze wykształconych i dobrze zarabiających 
ludziach, którzy chcą się odstresować po 
ciężkiej pracy, którą wykonują całymi dniami. 
Uzależnienie powodowane jest głównie przez 
problemy emocjonalne, depresje, neurozy, 
psychozy czy problemy nierozwiązane 
w dzieciństwie. Oczywiście – lekozależność 
może być też wywoływana przez prawdziwy ból, 
w przypadkach ciężkich i bolesnych chorób, 
takich jak np. rak. Ale nie tylko,  
bo uzależnienie to powodowane jest 
przez niekontrolowane i kompulsywne 
zażywanie tabletek oraz poprzez 
wyimaginowane dysfunkcje 
w organizmie i ogólny, nadmierny 
strach o własne zdrowie.

cooltura

Lekomania  
– cichy zabójca…
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koncerny farmaceutyczne - pomagają  
nam czy szkodzą?

Korporacje farmaceutyczne doprowadzają, 
częściowo nieświadomie, do wzrostu 
uzależnień od leków, witamin i różnych 
wspomagaczy lub suplementów diety. Ludzie 
bardzo często wybierają reklamowane 
leki i dopiero wtedy kiedy te leki zawodzą, 
postanawiają udać się do lekarza, oczekując 
uzyskania profesjonalnej pomocy. Jednak 
działanie powinno być zupełnie odwrotne:

NajPierw PójdŹ Na wizytę  
do Lekarza,

potem bierz odpowiednie  
Leki zGodNie z jeGo zaLeceNiami.

skutki lekomanii

Psychiczne uzależnienie polega na ciągłej  
potrzebie przyjmowanie coraz większych 
dawek leków, ponieważ poprzednie – mniejsze 
nie przynoszą już efektów. Nasz mózg 
przyzwyczaja się do stałego poziomu substancji 
we krwi i dlatego potrzebujemy coraz 
większych dawek. W konsekwencji nie czujemy 
działania leku, który przyjmujemy. Uzależnienie 
powoduje zmiany w pracy narządów 
wewnętrznych. Prowadzi do powstawania 
wrzodów żołądka, upośledzenia funkcjonowania 
nerek i wątroby, ze względu na podwyższony 
poziom toksyn w ciele człowieka. Innymi 
skutkami nadużywania leków są problemy 
z ciśnieniem krwi, rytmem serca, respiracją 
i innymi częściami układu trawiennego.

Lekomania w Polsce

W naszym społeczeństwie ciągle funkcjonuje 
stereotyp  „człowieka z problemami 
psychicznymi” , dlatego nikt nie chce się 
przyznawać do tego, że ma problemy 
wewnętrzne. W świetle dzisiejszego rytmu 
życia i codziennych problemów wiele osób 
mówi sobie „przecież nie jestem aż takim 
wariatem, żeby iść i rozmawiać z psychiatrą 
albo psychologiem”.  Polacy są w czołówce 
społeczeństw, które  nadmiernie kupują różne 
leki i suplementy diety. Wolimy leczyć się „na 
własną rękę”,  bo nie lubimy czekać w kolejce 
do lekarza. Połykamy ogromne ilości witamin, 
pastylek ziołowych oraz środków na poprawę 
samopoczucia lub snu. Zaczynamy szukać 
rozwiązań aby poprawić swoją samocenę, 
dodać sobie pewności. Czasami jest to alkohol, 
ale czasami są to niestety tabletki na poprawę 
humoru, lub te, które pomagają nam zwalczać 
kompleksy. Szukamy sposobów na poprawę 
własnego życia w taki sposób, aby nie narażać 
się na społeczny ostracyzm związany z wizytą 
u psychologa.

co możemy zrobić?

Ludzie najczęściej sięgają po leki gdy nie czują 
komfortu psychicznego, gdy  „coś leży im na 
sercu” i nie mogą sobie z tym poradzić. Brak 
wewnętrznej równowagi, wewnętrzne walki 
czy problemy  w codziennym funkcjonowaniu 
prowadzą do nadmiernego spożywania leków 
na uspokojenie itp. W świetle tych problemów 
najlepszym lekarstwem jest wsparcie 
najbliższych. Czasami bardzo pomocna okazuje 
się także psychoterapia. Możliwość zajrzenia 
w głąb siebie pozwala na zrozumienie swoich 
problemów i daje możliwość podjęcia walki 
z nimi bez konieczności przyjmowania tabletek, 
które rzekomo mają pomagać. Nie możemy 
jednak zapominać o tym, że nie możemy 
zostawić tych ludzi samych z ich problemami, 
musimy z nimi rozmawiać.

C17H19NO3

Lekomania  
– cichy zabójca…
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wiecznie  
żywy  
dAvid  
bowie 

10 stycznia 2016 roku po 18 miesięcznej walce 
z rakiem, dwa dni po swoich 69 urodzinach  zmarł 
wielki muzyk, ikona mody i myśliciel - david Bowie. 
8 stycznia tego roku wydał on album Blackstar, 
który można uznać za formę pożegnania, 
a w szczególności piosenkę Lazarus.

https://www.youtube.com/watch?v=y-jqH1m4ya8

cooltura
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Jedną z najważniejszych cech 
charakterystycznych muzyka było to,  
że z łatwością potrafił zmieniać swój wizerunek 
dla potrzeb własnej muzyki, często przewidując 
przyszłe muzyczne trendy. Postacie, które 
kreował miały odzwierciedlać i uwypuklać  
jego twórczość. W 1970 roku pojawił się  
na okładce albumu „The Man Who Sold  
The World” w sukience zaprojektowanej przez 
Michaela Fisha. Była to zapowiedź jednej 
z person stworzonych przez artystę- Ziggy’ego 
Stardust’a. Androgeniczna postać zachwycała 
i szokowała swoim wyglądem.  
Miał on rudo- bordowe włosy, mocny 
i niezwykle oryginalny makijaż. Ubierał się 
w satynowe kombinezony z rozszerzanymi 
nogawkami, wzorzyste peleryny, a także 
stroje, które trudno jest opisać. Dość często 
zakładał także wysokie kolorowe koturny. 
Kariera Ziggy’ego skończyła się tak samo 
niespodziewanie jak zaczęła. Kolejnym 
wcieleniem był „The Thin White Duke”, który 
według Davida śpiewał „plastikowy soul”. 
Postać ta charakteryzowała się bardzo bladą 
cerą, mocno zaczesanymi włosami do tyłu 
i, w porównaniu do poprzedniej persony - 
delikatniejszym makijażem. Główną częścią 
garderoby były trzyczęściowe garnitury 
w różnych kolorach i buty na płaskiej 
podeszwie. W tym czasie Bowie ciężko 
uzależnił się od kokainy. W późniejszych latach 
Bowie ciągle zmieniał swój wizerunek, choć 
nie tworzył on już konkretnych postaci, które 
nazywał. Wraz z XXI wiekiem styl Davida stał 
się bardziej stonowany, ale wciąż warty uwagi.

Nie można zapominać także o wkładzie jaki 
Bowie wniósł w kulturę  homoseksualną. 
W 1972 roku w wywiadzie dla pisma Melody 
Maker powiedział, że Ziggy Stardust jest 
gejem. Następnie w wywiadzie udzielonym  
(jako David Bowie) dla Playboy’a oświadczył, 
że jest biseksualny, a także, że jest to 
najlepsza rzecz jaka mu się kiedykolwiek 

przytrafiła. Po latach jego była żona Angie 
Bowie opowiedziała, że kiedyś  wchodząc 
do ich wspólnej sypialni zobaczyła Davida 
w łóżku z Mickiem Jaggerem. Nieraz został 
także sfotografowany przez paparazzich 
w bardzo dwuznacznych sytuacjach z innymi 
mężczyznami, między innymi z przed chwilą 
wspomnianym Jaggerem. Powstała także 
plotka, której autentyczności niestety nigdy nie 
potwierdzono, że podczas kręcenia teledysku 
do wspólnej piosenki Dancing In The Street, 
kochankowie robili dość często przerwy na 
seks. Pytany nie raz  po latach, kiedy był już 
w związku małżeńskim ze swoją drugą żoną 
modelką Iman o swoją orientację, odpowiadał 
grą słow. 

Pomimo tego, że Bowie przez ostatnie lata 
swojego życia nie udzielał się tak bardzo 
jak robił to w XX wieku, świat o nim nie 
zapomniał. Projektanci inspirowali się jego 
stylem (przykładem tego jest wiosenna kolekcja 
domu mody Jean- Paul Gaultier z 2013 roku), 
a artyści jego muzyką. Dlatego też uważam, 
że Davida Bowiego można uznać za postać 
wyjątkową i ponadczasową. 

metamorfozy davida Bowie: https://www.youtube.com/watch?v=0pwhieoujtu

kilka z najbardziej znanych utworów :

rebel, rebel: https://www.youtube.com/watch?v=u16Xg_rQzka 

dancing in the street: https://www.youtube.com/watch?v=9G4jnaznuoQ

starman: https://www.youtube.com/watch?v=4B5zmdz4vr4

Life on mars: https://www.youtube.com/watch?v=v--iqqusnNQ 

Let’s dance: https://www.youtube.com/watch?v=N4d7wp9kkja

ashes to ashes: https://www.youtube.com/watch?v=cmthz7eQ6k0
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https://www.youtube.com/watch?v=0pWhiEOUjTU
https://www.youtube.com/watch?v=U16Xg_rQZkA 
https://www.youtube.com/watch?v=9G4jnaznUoQ
https://www.youtube.com/watch?v=4B5zmDz4vR4
https://www.youtube.com/watch?v=v--IqqusnNQ 
https://www.youtube.com/watch?v=N4d7Wp9kKjA
https://www.youtube.com/watch?v=CMThz7eQ6K0


pLAn nowej  
ustAwy  

tytoniowej 
Nowa ustawa tytoniowa wycelowana jest 
głównie w kierunku e-papierosów. Będzie 
ona ograniczać wolny wybór konsumenta. 
Będzie ona wprowadzać przepisy takie jak:
1.  Pojemność buteleczki z liquidem nie 

będzie mogła przekraczać 10 ml.
2. Moc płynu nie większa niż 20 mg.
3. Zakaz sprzedaży przez Internet.
4.  Zakaz wzbogacania aromatami 

papierosów tradycyjnych  
jak i e-papierosów 

Do tego, żeby wprowadzić nowy smak czy 
moc liquidu, sklep będzie musiał zapłacić 
kwotę w wysokości 30 000zł co oznacza, 
że sklep posiadający w ofercie 100 olejków 
musiałby zapłacić 3 000 000 zł. Oznacza 
to upadek około 90 % branży przez co 
prace stracą tysiące osób. E-palacze będą 
musieli wrócić do palarni i truć się dymem 
papierosowym, który jest bardziej szkodliwy 
niż dym z e-papierosów.

Przypominam, że według Public Health 
England vapowanie jest o 95% mniej 
szkodliwe niż tradycyjne palenie tytoniu.
Według mnie nowa ustawa tytoniowa  
to zamach na zdrowie i portfel Polaków.

B.S.

wieszak

FutrzAne 
kontrowersje
Futro zazwyczaj kojarzy nam się z czymś 
eleganckim luksusowym a zarazem ciepłym.  
Już w bardzo dawnych czasach ludzie wpadli 
na pomysł, aby okryć się futrem, ale tylko  
ze względu na niekorzystne warunki 
klimatyczne. 

Następnie futra weszły na dwory- bardzo 
miękkie i delikatne zazwyczaj białe lub 
w jasnych kolorach specjalnie dla księstwa 
i arystokracji. W drugiej połowie XIX wieku 
zaczęto traktować futro zwierząt jako pożądany 
rodzaj materiału do utworzenia okrycia.  
Jednak znalazło się wielu przeciwników 
i utworzono socjalne organizacje/kampanie/
protesty przeciwko zabijaniu zwierząt na futro. 

akcje!

20 stycznia 2016 roku ukazał się polski film 
pt. „Jutro będzie futro” jest on poświęcony 
przemysłowi futrzarskiemu. Zrealizowała 
go największa organizacja ochrony zwierząt 
w Polsce Viva. Wykorzystali oni materiały 
nakręcone w  fermach zwierząt futerkowych 
w Polsce. W filmie wypowiadają się naukowcy, 
projektanci ,modelki oraz organizacje 
ochrony zwierząt w Polsce. Celem filmu 
jest uświadomienie jak największej liczbie 
odbiorców, jak straszne rzeczy dzieją się 
w pobliżu nas.
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FutrzAne 
kontrowersje

People for the EthicalTreatment of Animals(PETA) 
– miedzy narodowa organizacja walcząca o prawa 
zwierząt. Należy do niej ponad 3 miliony osób,  
co czyni ją największą organizacją zajmującą się 
prawami zwierząt na świecie. Działają oni poprzez 
edukację, reklamy, pokojowe protesty i demonstracje. 
Posługują się popularnymi wizerunkami gwiazd, które 
promują wegetarianizm. Najczęściej nago mówiąc 
„Lepiej być nago niż w futrze”.

Co roku w Polsce zabija się około 8 milionów norek, 
kilkadziesiąt tysięcy lisów, jenotów, fretek, szynszyli 
a liczba zabijanych zwierząt stałe się zwiększa.  
Nie pozwólmy, aby zwierzęta cierpiały kosztem 
naszych zachcianek! 

Zachęcamy do podpisywania petycji oraz bliższego 
zapoznania się z tym bestialskim tematem 

www.antyfutro.pl/petycje/
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http://www.antyfutro.pl/petycje/


przydAtne 
ApLikAcje 
i progrAmy 
internetowe  
dLa każdeGo 
uczNia.

woFLrAm ALphA 

Matematyka to najtrudniejszy i najbardziej rozbudowany przedmiot 
w szkole. Nawet najlepsi czasami napotkają problem przy 
rozwiązywaniu skomplikowanych równań. Jeśli nie wiesz jak, 
albo chcesz się upewnić, czy wynik jest poprawny, skorzystaj z 
wolframalpha.com . Wolfram poradzi sobie z wieloma dziedzinami, 
więc jest bardzo przydatny nie tylko przy matematyce. Dostępna 
jest także płatna aplikacja na urządzenia mobilne. 

Geekworld

„P
ad

er
B

uz
z”

 n
r 

0
4
/

0
4
/

2
0
1
6

14



przydAtne 
ApLikAcje 
i progrAmy 
internetowe  
dLa każdeGo 
uczNia.

woFLrAm ALphA 

Matematyka to najtrudniejszy i najbardziej rozbudowany 
przedmiot w szkole. Nawet najlepsi czasami napotkają 
problem przy rozwiązywaniu skomplikowanych równań. 
Jeśli nie wiesz jak, albo chcesz się upewnić, czy wynik jest 
poprawny, skorzystaj z wolframalpha.com . Wolfram poradzi 
sobie z wieloma dziedzinami, więc jest bardzo przydatny nie 
tylko przy matematyce. Dostępna jest także płatna aplikacja 
na urządzenia mobilne. 

ApLikAcjA dzienniczek+

Aplikacja na urządzenia mobilne kompatybilna z 
elektronicznym dziennikiem wykorzystywanym w naszej 
szkole. Na stronie internetowej trzeba się zalogować, wybrać 
odpowiednią pozycję z listy i szukać ocen napisanych małą 
czcionką. O ile na komputerze czy laptopie nie ma z tym 
żadnego problemu, to na telefonie lub tablecie używanie 
jest uciążliwe. Aplikacja natomiast w bardzo przyjazny 
sposób pozwoli nam szybko sprawdzić oceny. Gdy raz już się 
zalogujemy,aplikacja zapamięta użytkownika i natychmiast 
pokaże oceny. Wyświetlane są one na kolorowych kafelkach: 
od zielonego dla piątek, przez żółty dla trójek, na czerwonym 
dla jedynek skończywszy. Można orientacyjnie zerknąć na 
odcień kafelków, aby mniej więcej znać średnią. 

QuizLet

Quizlet.com to strona na której można za darmo stworzyć 
własny quiz. Jest to jedna z najlepszych opcji do nauki poprzez 
powtarzanie. Jest szczególnie przydatny do nauki języków 
obcych. W dowolnej kolejności wyświetla słówka do których 
trzeba dopisać właściwą odpowiedź. Częściej powtarza te, na 
których zrobiło się błędy, aby jeszcze lepiej się ich nauczyć. 
Zapewnia szybszą i bardziej efektywną naukę niż standardowe 
powtarzanie z wcześniej zrobionymi notatkami.
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 - recenzja
Stylizacja tego telefonu jest bardzo dobrze 
przemyślana. G4 jest wygiętym telefonem 
a to bardzo dobrze się sprawdza kiedy 
mamy do czynienia z telefonem o dużej 
matrycy jaką w tym przypadku jest 
wyświetlacz o przekątnej 5,5” i zagęszczeniu 
klatek 538 DPI. Tylna klapa telefonu 
wykonana jest z materiału skóropodobnego  
co z pewnością nadaje mu oryginalnego 
desingu. G4 wyposażony jest w system 
Android 5.1 Lollipop który napędza 
naprawdę dobry procesor jakim jest 
Sześciordzeniowy procesor 1,8 GHz. 
Kolejnym według mnie plusem jest wymienna 
bateria o pojemności 3000 mAh. Telefon 
ten posiada 3 GB RAM, co w dzisiejszych 
czasach zupełnie wystarcza a jeżeli chodzi 
o pamięć zewnętrzną na wszystkie pliki  
które mamy w swoim telefonie to firma LG 
daje nam 32 GB pamięci wbudowanej  
oraz możliwość rozszerzenia do 128 GB 

co jest naprawdę sporym miejscem na przechowywanie naszych 
zdjęć, filmów czy też muzyki. LG G4 nadaje się świetnie do robienia 
zdjęć oraz kręcenia filmów a to za sprawą świetnego aparatu 
16 MP, optyczną stabilizacją, laserowym autofokusem i dwiema 
lampami błyskowymi. Firma LG nie zapomniała też o fanach 
robienia tzw. Selfie, czyli zdjęcia siebie, ponieważ przednia kamerka 
ma aż 8 MP co na pewno sprawi frajdę wszystkim miłośnikom  
tak zwanych selfie. Podsumowując LG G4 to naprawdę świetny 
telefon który zaspokoi potrzeby każdego użytkownika. Duża 
i wymienna bateria pozwoli na długie korzystanie z urządzenia 
a wszystkie inne podzespoły sprawią że używanie go będzie 
odbywało się płynnie.

 

Geekworld

„P
ad

er
B

uz
z”

 n
r 

0
4
/

0
4
/

2
0
1
6

16



orełki sportu

e-sport

szkoła:
W naszej szkole odbyła się licealiada dziewcząt 
w koszykówkę. Nasze dziewczyny dzielnie 
walczyły, lecz niestety przegrały trzy mecze 
w fazie grupowej i nie zakwalifikowały się 
do kolejnej rundy.  O porażkach głównie 
zadecydował brak szczęścia i błędy sędziego.

Świat:
W  styczniu odbyła się gala wręczenia nagrody 
najlepszemu piłkarzowi świata. Został nim 
Lionel Messi, wyprzedzając Cristiano Ronaldo 
i klubowego kolegę- Neymar’ a. 

Polska:
W Polsce odbyły się Mistrzostwa Europy 
w piłce ręcznej. Polska zajęła zaledwie 
7 miejsce, co jest dla nas wielkim 
rozczarowaniem, ponieważ turniej 
rozpoczęliśmy z impetem i zdołaliśmy wygrać 
kilka pierwszych meczy, w tym  pokonać 
mistrzów świata- Francję. To zwycięstwo 
wzbudziło wielkie nadzieje u polskich kibiców. 
W ostatnim meczu grupowym z Chorwacją 
wystarczyła nam nawet przegrana  

3 bramkami, by znaleźć się w półfinale. 
Niestety polscy szczypiorniści zafundowali  
nam niemiłą niespodziankę i przegraliśmy  
z  Chorwatami 14 punktami- 23:37. 
Ostatecznie niespodziewanymi mistrzami 
zostali Niemcy zwyciężając w finale  
z Hiszpanią 24:17 

Artur Szpilka jako pretendent mierzył się 
z Deontay’ em Wilderem o pas wagi ciężkiej 
federacji WBC. Walka była remisowa, jednak 
w dziewiątej rundzie Amerykanin uderzył tak 
mocno Szpilkę, że nasz pięściarz nie podnosił 
się z ringu przez kilka minut. Na szczęście  
nic nie stało się Szpilce.

E.B. i J.L.     

14 stycznia rozpoczęła się europejska 
część turnieju w LOL-a EU LCS. Najlepszymi 
drużynami jak na razie są: G2, w którym 
gra Polak o pseudonimie Kikis , Vitality oraz 
H2K, w którym gra dwóch Polaków Vander 
oraz Jankos. Obie te drużyny mają na koncie 
11 zwycięstw oraz 3 porażki. Tuż za nimi 
klasyfikuje się  Unicorns Of Love (UOL) 
z wynikiem 9-5. Dalsze miejsca to: Fnatic 
8-6, Origen 7-7, Elements oraz Splyce 4-10, 
Roccat 3-11 i Giants 2-12.

Dla tych, którzy grają w Fantasy LCS  
polecamy drużyny: Immortals, G2, H2K,  
CLG oraz Vitality. Dobrym rozwiązaniem 
jest też wybieranie graczy na każdy tydzień, 
sugerując się tym, jak proste mecze mają.

Zawodnikami dającymi najwięcej punktów  
na chwile obecną są: WildTurtle z Immortals, 
Jensen z Cloud 9, Pobelter i Immortals, 
Emperor z G2, Perks z G2, Steelback 
z UOL, Piglet z TL, Trick z G2, Reignover 
z Immortals, Sneaky z C9.

Ten split turnieju będzie trwał przez 2 
tygodnie. Mecze Europu - czwartki oraz 
piątki 18.00 – 22.00 a Ameryki w soboty 
i niedziele od 21.00 do 1.00 w nocy.

Polecamy!

M.P. i J.L.
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