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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wodyniach 

„TO JUŻ JEST KONIEC…”?  

 Nadszedł tak długo wyczekiwany przez nas koniec roku                    
szkolnego! Przed nami wa-
kacje, czyli dwa miesiące                            
odpoczynku od nauki!  
I jak tu nie myśleć                                       
pozytywnie?  

 Koniec roku to także czas 
pożegnań, w tym naszej              
redakcji ze szkolną gazetką, 
którą tworzyli właśnie                 
uczniowie klas III.                        
Zdecydowanie będzie nam 
tego brakowało.  

 Jednak, jak widzicie, nawet na koniec roku nie przestajemy  
pracować! Dlatego przed Wami  czwarty już w tym roku nu-
mer naszej gazetki!       Znajdziecie w nim tradycyjne zesta-
wienie „prymusów” i    mniej tradycyjne artykuły o książkach. 

 

 

N 
atomiast, mając już na uwadze następny rok szkolny,            

serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do redagowa-

nia „INNEJ”.  My, absolwenci-redaktorzy zawsze            z 

chęcią  pomożemy Wam, jeśli będziecie mieli jakieś    pro-

blemy. Jeśli chcesz sprawdzić swoje siły w dziennikarstwie, zapraszamy 

do  pani  Urszuli Skiermunt!  

 

 

SPIS TREŚCI  
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Musicie  
od siebie  

wymagać,  
nawet  

gdyby inni 
od was nie 
wymagali. 

 
~ Jan Paweł II 



6 czerwca 2016 r. Zespół Szkół w Wody-
niach był gospodarzem VII Zjazdu Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedlec-
kiej. W zjeździe wzięło udział 26 szkół: 
1. Szkoła Podstawowa w Białce 

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzegach 

3. Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej 
4. Publiczne Gimnazjum w Dębowicy 

5. Publiczne Gimnazjum w Górznie 

6. Publiczne Gimnazjum w Grębkowie 

7. Zespół Szkół w Korytnicy 

8. Publiczne Gimnazjum w Kotuniu 

9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Łaskarzewie 

10. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łosicach 

11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobo-
dach 

12. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu 

13. Zespół Szkół  w Poizdowie 

14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzy-
niu Podlaskim 

15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  
w Rykach 

16. Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach 

17. Szkoła Podstawowa w Sobieniach Jeziorach 

18. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim 

19. Zespół Oświatowy w Śmiarach 

20. Zespół Szkół w Ulanie — Majoracie 

21. Publiczne Gimnazjum w Woli Uhruskiej 
22. Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszew-
skiej 
23. Zespół Szkół w Zbuczynie 

24. Publiczne Gimnazjum w Żelechowie 

25. Szkoła Podstawowa w Nowej Rokitni 
26. Publiczne Gimnazjum w Wodyniach 

 
 Oprócz pocztów sztandarowych na uroczystość 
przybyło wielu zaproszonych gości m.in.: ks. 
Biskup Piotr Sawczuk, Dyrektor Wydziału Nau-
czania ks. Kanonik Krzysztof Baryga, Dyrektor 
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatury 
w Siedlcach pani Milena Królikowska, wójt Gmi-
ny Wodynie pan Wojciech Klepacki, zastępca 
wójta pan Hubert Pasiak, Sekretarz Gminy Pani 
Renata Bareja, Skarbnik - pani Barbara Brodzik, 
Dyrektorzy sąsiednich szkół, Księża, nauczyciele 
emeryci, przedstawiciele Rady Rodziców, ucz-
niowie i wielu innych. 
  

     

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele 
pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach, 
celebrowaną przez ks. Biskupa, który w swojej 
homilii nawiązywał do trwającego Roku Miło-
sierdzia i roli młodzieży w realizowaniu wynika-
jących z tego zadań. 
  

    Po Mszy św. poczty sztandarowe oraz wszy-
scy uczestnicy Zjazdu przeszli do szkoły na dal-
szą część uroczystości. Po krótkim odpoczynku 
nastąpiło wprowadzenie i prezentacja poszcze-
gólnych sztandarów oraz odśpiewanie hymnu 
Rodziny Szkół JP2. 
  

    Powitania gości dokonały dyrektor Szkoły 
Ewa Cizio i wicedyrektor Janina Kublik. Następ-
nie głos zabierali ks. kanonik Krzysztof Baryga, 
pani Dyrektor Delegatury Milena Królikowska 
oraz wójt Gminy pan Wojciech Klepacki. W swo-
ich ciepłych i pełnych życzliwości słowach przy-
bliżyli zebranym najważniejsze myśli z naucza-
nia św. Jana Pawła II. Zwrócili szczególną uwa-
gę na kwestie związane z miłosierdziem, pod-
kreślając jego wagę we współczesnym świecie. 
  

    Następnie uczniowie nasi zaprezentowali 
część artystyczną. Był to montaż słowno-
muzyczny zatytułowany „Błogosławieni miłosier-
ni” zawierający treści Pisma Świętego oraz nau-
czania Jana Pawła II. Część artystyczną przygo-
towały panie: Stanisława Urbanek, Urszula 
Skiermunt. 
  

  Podczas swojego pięknego występu nasi ucz-
niowie wykazali się dużymi umiejętnościami re-
cytatorskimi, wokalnymi i muzycznymi. Zapre-
zentowane utwory o trudnej, ale głębokiej treści 
spotkały się z wielkim uznaniem wśród odbior-
ców. Świadczyły o tym gorące brawa, pochwały 
i gratulacje. Uroczystość zakończyła się wspól-
nym poczęstunkiem. 
  

    6 czerwca 2016r. to data, która wpisała się  
w historię naszej Szkoły. VII Zjazd Rodziny 
Szkół Jana Pawła II był dla nas głębokim prze-
życiem i bardzo ważnym wydarzeniem zarówno 
w życiu społeczności szkolnej jak i lokalnej. 
  
  

 

VII ZJAZD RODZINY SZKÓŁ IM. JANA 

PAWŁA II DIECEZJI SIEDLECKIEJ 

TAKIEGO WYDARZENIA W NASZEJ SZKOLE JESZCZE NIE BYŁO 
(artykuł pochodzi ze strony www szkoły: www.zswodynie.pl) 



FOTO-RELACJA 

 
Więcej zdjęć z tego wydarzenia można znaleźć  

na stronie internetowej szkoły oraz w relacji  

portalu informacyjnego podlasie24.pl 
(www.podlasie24.pl/powiat-siedlecki/kosciol/vii-

zjazd-szkol-im.-jana-pawla-ii-1ca0f.html). 



SZKOLNI PRYMUSI 

Tradycyjnym już elementem ostatniego w danym roku szkolnym wydania szkolnej 
gazetki jest lista uczniów, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali  
wysokie wyniki w nauce.  

Dlatego, trzymając się tej chlubnej tradycji, prezentujemy nazwiska kolegów i koleża-

nek, których średnia ocen wynosi co najmniej 4,0 (pogrubienie oznacza świadectwo 

„z czerwonym paskiem”) oraz tych, którzy uzyskali „setki” (czyli wyniki 100%)  

na egzaminie gimnazjalnym. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

  

 

 KLASA I  

Mateusz Kielak—4,93 

Piotr Szymański—4,33 

 

KLASA IIa 

Izabela Firek—4,33 

Klaudia Żaczek—4,20 

Natalia Sulej—4,13 

 

KLASA IIb 

Karolina Krzyzińska—4,40 

 

KLASA IIIa  

Mateusz Krzyziński—5,72 

Natalia Urbanek—5,22 

Ewelina Kublik—4,94 

Igor Pawlak—4,94 

Piotr Adamiak—4,83 

Karol Pietrasik—4,83 

Mateusz Pietrasik—4,56 

Katarzyna Komar—4,27 

KLASA IIIb  

Wiktoria Aryż—5,33 

Iwona Pliszka— 5,33 

Magdalena Rosa—5,05 

Ewelina Plak—5,00 

Weronika Zielińska—4,88 

Artur Soćko—4,11 

Katarzyna Rosa—4,00 

Bartosz Skóra—4,00 

 

WYNIKI 100% NA EGZA-MINIE 

GIMNAZJALNYM 

 Język polski: 
Natalia Urbanek,  
Mateusz Krzyziński 

 Historia i WOS:  
Mateusz Krzyziński 

 Matematyka: 
Natalia Urbanek,  
Mateusz Krzyziński 

 Przedmioty przyrodnicze: 
Mateusz Krzyziński 

 Język angielski—poziom podstawowy: 
Iwona Pliszka, 
Mateusz Krzyziński 

 Język angielski—poziom rozszerzony: 

Mateusz Krzyziński 
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WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016 

  

Język polski Historia i WOS Matematyka 
Przedmioty 

przyrodnicze 

Język angielski 
- poziom  

podstawowy 

Język angielski 
- poziom  

rozszerzony 

Klasa IIIa 72,9 61,6 55,0 55,4 56,4 36,0 

Klasa IIIb 73,2 59,2 51,4 50,6 53,8 37,9 

Gmina 69,7 59,1 52,9 52,8 51,8 33,1 

Powiat 68,0 54,3 46,6 49,2 54,9 34,2 

Województwo 72,6 58,7 52,1 54,0 67,8 49,4 

Polska 69,0 56,0 49,0 51,0 64,0 45,0 

17 czerwca (piątek) opublikowano oficjalne wyniki egzaminu gimnazjalnego. W naszej gazetce prezen-

tujemy więc informacje z ostatniej chwili… Oto średnie wyniki procentowe z poszczególnych przedmio-

tów osiągnięte przez obie klasy naszej szkoły, uczniów z terenu całej gminy, powiatu, województwa  

i całej Polski. 

Zapytaliśmy także  trzecioklasistów o to, jak postrzegają osiągnięte przez siebie wyniki?  

Oto wyniki tej krótkiej ankiety… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że żaden z uczniów nie stwierdził, iż jego rezultaty są złe. Większość jest raczej 

zadowolona ze swoich egzaminacyjnych osiągnieć!  



 

 

O konkursach i naszych sukcesach... 

Wejściówka 2016 

7 maja 2016 roku w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Bolesława 

Prusa odbył się IV edycja konkur-

su Wejściówka – „Wejściówka 

2016”. Jest on organizowany  

w dwóch kategoriach:  

1) biologiczno-chemiczna  

2) matematyczno-fizyczno-

informatyczna.  

Wzięło w nim udział  65 uczniów  

z Siedlec i całego powiatu.  

Było o co walczyć, ponieważ trzy 

pierwsze osoby w obu kategoriach mają zagwarantowane przyjęcie do „Prusa” bez procedury 

kwalifikacyjnej, a zwycięzca otrzymuje także zestaw  

podręczników szkolnych obowiązujący w I klasie liceum. 

Dwoje uczniów naszej szkoły postanowiło więc „stanąć w szranki” i zmierzyć się z zadaniami,  

a także swoimi rówieśnikami. Natalia Urbanek i Mateusz Krzyziński (oboje z klasy IIIa)  

zgłosili się do Wejściówki w kategorii „mat-fiz-inf”. 

Po około dwóch tygodniach na stronie I LO ukazały się wyniki… 

Okazało się, że Mateusz Krzyziński wywalczył najlepsze wyniki z matematyki oraz fizyki, zdo-

bywając także I miejsce w całym konkursie. Natalia Urbanek zajęła także bardzo dobre  

13 miejsce.  

 

Dyktando 2016 

W dniu 18 maja w naszej szkole odbył 
się Gminny Konkurs Ortograficzny 
"Dyktando 2016".  Wzięło w nim 
udział 17 uczniów podzielonych  
na dwie kategorie: szkoła podstawo-
wa i gimnazjum. Naszą szkołę w star-
szej kategorii wiekowej reprezento-
wali: Oliwia Bieńkowska (kl. I), Mate-
usz Krzyziński (IIIa), Natalia Urba-
nek (IIIa), Wiktoria Aryż (IIIb), Mag-
dalena Rosa (IIIb). 
 
 

 
Wyniki konkursu przedstawiały się  następująco: 
 
I miejsce — Mateusz Krzyziński  
II miejsce — Natalia Urbanek  
III miejsce — Wiktoria Aryż  
 
Jak widać, uczniowie naszej szkoły nie są na bakier z ortografią.  
 

  



IX Festiwal Piosenki Europej-

skiej 

 20 maja w Mordach odbył się IX 
Festiwal Piosenki Europejskiej. 
Spośród 26 wykonawców w katego-
rii solistów, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Wodyniach reprezento-
wał Igor Pawlak—uczeń klasy  
IIIa naszego gimnazjum. Każdy  
z uczestników wykonywał jeden 
utwór w języku polskim i jeden  
w języku obcym. Igor zaprezentował 
„24.11.94” zespołu Golden Life oraz „Civil War”                 z repertuaru Guns N' Roses. 
Ocenie podlegały liczne walory artystyczne, którymi Igor 
zachwycił jury oraz publiczność i zajął III miejsce. 
 

VI Diecezjalny Konkurs Recytatorski                           

im. Jana Pawła II „Słuchajcie moich pieśni” 

24 maja w Grębkowie odbył się VI Diecezjalny Konkurs 
Recytatorski im. Jana Pawła II „Słuchajcie moich pie-
śni”. Wzięło w nim udział 13 uczestników z gimnazjów 
zrzeszonych w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II Diecezji 
Siedleckiej. 
Publiczne gimnazjum w Wodyniach reprezentowa-

ła Katarzyna Komar, która otrzym ała wyróżnie-

nie w /w konkursie. 

Rachmistrz Gimnazjum 2016 

Dnia 24 maja w Zespole Szkół        w Seroczynie odbył się gminny konkurs matematycz-
ny  „RACHMISTRZ GIMNAZJUM 
2016”. Miał on na celu wyłonić 
osoby, które najsprawniej potrafią 
wykonywać obliczenia matema-
tyczne. 
We współzawodnictwie brali 
udział gimnazjaliści ze szkoły  
z Wodyń i z Seroczyna.                    
Każdą placówkę reprezentowało  
7 uczniów wyłonionych                         
w wewnątrzszkolnych kwalifika-
cjach. 
Naszą szkołę reprezentowali: 
Paweł Osiński (kl. IIa), Ewelina 

Kublik (IIIa), Mateusz Krzyziński (IIIa), Igor Pawlak (IIIa), Karol Pietrasik (IIIa), Nata-
lia Urbanek (IIIa)  
i Iwona Pliszka (IIIb) 
  
Wszystkie miejsca na podium zajęli uczniowie z naszej szkoły. Wyniki konkursu przed-
stawiały się następująco: 
  
I miejsce — Natalia Urbanek  
II miejsce — Mateusz Krzyziński 
III miejsce — ex aequo Ewelina Kublik oraz Iwona Pliszka  

    

 

 

 

http://www.zswodynie.pl/index.php?a=gl&s=2007&szczeg=3538&kat_arch_body=


 

XXV edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR  

10 czerwca w Samorządowym Centrum Doradztwa i  Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyło się uroczyste 
podsumowanie XXV edycji Międzynarodowego Konkursu KANGUR połączone z rozdaniem nagród dla najlep-
szych.  
Konkurs ten jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie, co roku bierze w nim udział ponad 7 mln 
uczestników z ponad 40 krajów. Region Siedlecki obejmujący powiaty: Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podla-
ski i Węgrów zarejestrował w tegorocznej edycji 4357 uczestników. Podczas uroczystości wręczono nagrody ucz-
niom, którzy uzyskali najlepsze wyniki oraz szkołom najliczniej reprezentowanym w konkursie. W uroczystości 
uczestniczyli również szkolni koordynatorzy konkursu, nauczyciele i rodzice. 
Nasza szkoła także miała swoją reprezentację. W tym roku wynik bardzo dobry (czyli nagrodę  
II stopnia) w Kangurze uzyskał Mateusz Krzyziński z klasy IIIa.  To już jego trzeci taki wynik. Podobne rezultaty 
osiągnął w dwóch poprzednich edycjach konkursu - Kangurze 2014 i Kangurze 2015, kiedy był w I i II klasie gim-
nazjum. Wyróżnienie w tegorocznym K0nkursie otrzymała Natalia Urbanek (także z klasy IIIa).                      
Ostatni czas — jak widać powyżej — był bardzo obfity w różne konkursy, w których  

nasi uczniowie odnieśli wiele sukcesów. Bezsprzecznie należą im się ogromne gratulację za 
godne reprezentowanie naszej szkoły.  
Są to w większości uczniowie klas III, dlatego życzymy im (a właściwie sobie )  powodzenia w kolejnych 
latach!  

Czekamy również na następców w młodszych klasach.  

Osiągnięcia ucznia klasy III a Mateusza Krzyzińskiego 

Rok szkolny 2013/2014 – klasa I  
Średnia na koniec roku szkolnego: 5,27 
Uczestnictwo w Międzynarodowej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży "Mathematical Grammar School Cup"       

w Belgradzie  
Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 
Udział w finale Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA 
V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej ZEBRA z matematyki 
I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Dyktando 2014” 
II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „Rachmistrz” 

Rok szkolny 2014/2015 – klasa II 
Średnia na koniec roku szkolnego: 5,40  
Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 
Udział w finale Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA 
V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia 
VIII miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II 
I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Dyktando 2015”  
II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „Rachmistrz” 

Rok szkolny 2015/2016 – klasa III  
Średnia na koniec roku szkolnego:  5,79  
Średnia na koniec cyklu edukacyjnego – z trzech lat: 5,72 
I miejsce w Konkursie Matematyczno-Fizyczno-Informatycznym „Wejściówka 2016” organizowanym przez I 

LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach 
I miejsce w powiatowym Konkursie Chemicznym „Z chemią w przyszłość” 
Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 
I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Dyktando 2016”  
 
 
 
 
 
 
II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „Rachmistrz” 

 



KSIĄŻKOWE NOWOŚCI WYDAWNICZE 
 

FANTASTYKA 

Golden Christie—Warcraft. Oficjalna powieść  

Liczba stron: 328 

Cena (empik.com): 29,49 zł 

W Azeroth dotychczas panował pokój, lecz teraz 

kraina ta stoi na skraju wojny – jej cywilizacja musi 

stawić czoła przerażającej rasie najeźdźców: wojow-

niczych orków, którzy uciekają ze swego konającego 

świata i zamierzają podbić inny. Kiedy otwiera się 

łączący światy portal, jedna armia staje w obliczu 

zniszczenia, druga – zagłady. Dwaj bohaterowie  

z dwóch wrogich sobie stron zmierzają do konfron-

tacji, która rozstrzygnie o losie ich rodzin, podda-

nych i ojczyzn. Tak oto rozpoczyna się opowieść  

o potędze i poświęceniu, w której wojna ma niejed-

no oblicze, a każdy walczy o słuszną z jego punktu 

widzenia sprawę. 

SENSACJA 

James Rollins, Rebecca Cantrell – Ewangelia 

krwi  

Liczba stron: 560 

Cena: 34,49 zł  

Gotycka powieść o poszukiwaniu cudownej księgi 

znanej jako „Ewangelia krwi”. Trzęsienie ziemi  

w Izraelu ujawnia podziemny grobowiec. Trójka 

detektywów – archeolożka, policjant i czterystu-

letni sangwinista – wpada na trop starożytnej 

tajemnicy. Śledztwo przynosi na pewno jeden 

wniosek – niektóre książki nigdy nie powinny 

były być znalezione ani, tym bardziej, otwarte… 

Doskonałe połączenie świata nauki oraz wartkiej 

akcji.  

HORROR 

Stephen King – Koniec warty 

Liczba stron: 480 

Cena: 32,49 zł 

Brady Hartsfield, zabójca odpowiedzialny za masa-

krę w „Panu Mercedesie”, znajduje się w stanie we-

getatywnym w Klinice Traumatycznych Uszkodzeń 

Mózgu. W pokoju 217 przebudziło się jednak coś 

złego –zabójca nie tylko odzyskał świadomość, lecz 

także zyskał nowe, śmiertelne moce, które pozwolą 

mu siać niewyobrażalne spustoszenie bez opuszcza-

nia szpitalnego pokoju. Emerytowany detektyw Bill 

Hodges i wspierająca go Holly Gibney, którzy nadal 

prowadzą agencję detektywistyczną, zostają wcią-

gnięci w najbardziej niebezpieczne ze swoich do-

tychczasowych dochodzeń, bowiem Brady Hart-

sfield powraca i planuje zemstę na całym mieście. 

MŁODZIEŻOWE 

Colleen Hoover – Never, never 

Liczba stron: 300 

Cena: 31,49 zł 

Czasem wspomnienia mogą być gorsze niż zapo-

mnienie. Charlie i Silas są jak czyste karty.  

Nie wiedzą, kim są, co do siebie czują, skąd po-

chodzą ani co wydarzyło się wcześniej w ich życiu. 

Nie znają swojej przeszłości. Pomięte kartki, ta-

jemnicze notatki i fotografie z nieznanych miejsc 

muszą im pomóc w odkryciu własnej tożsamości. 

Ale czy można odbudować uczucia? Czy można 

chcieć przypomnieć sobie… że ma się krew na 

rękach? A jeśli prawda jest tak szokująca, że tylko 

zapomnienie chroni przed szaleństwem? 

PODRÓŻNICZE 

Magdalena Bogusz – Pirania na kolację. 1405 dni w 

podróży dookoła świata 

Liczba stron: 432 

Cena: 32,99 zł 

Magda Jurkowska-Bogusz i Tomek Bogusz przemie-

rzyli cały świat. Ich podróż trwała dokładnie  

1405 dni, a zaczęła się 14 lipca 2010 roku na lotni-

sku w Warszawie, gdzie kupili bilet w jedną stronę  

i polecieli do Nowego Jorku. Byli na 4 kontynen-

tach, w 27 krajach. Przebyli 700 mil autostopem,  

8 000 mil samochodem, 14 000 kilometrów auto-

busem, 21 163 kilometry motorem, 8200 mil mor-

skich żaglówką i 5 324 kilometry rowerami.  

Ona lubi pisać, on fotografować. 

BIOGRAFICZNE  

Paweł Wilkowicz – Robert Lewandowski. Niena-

sycony 

Liczba stron: 320 

Cena: 27,99 zł 

Podczas Euro 2016 minie 10 lat, od kiedy w Legii 

orzekli, że nie ma zdrowia do wielkiego futbolu. 

Jak to się stało, że Robert Lewandowski wygrał  

z przeznaczeniem? Jak największy chuderlak  

w dziecięcych drużynach stał się gladiatorem?  

Jak piłkarz z kraju, którego kluby od 20 lat nie są 

w stanie przebić się do Ligi Mistrzów, został jed-

nym z najskuteczniejszych strzelców w tych roz-

grywkach? Jak w tym czasie zmieniała się Polska, 

nasz futbol, reprezentacja?   



Dan Brown – „Inferno” 
 

Jestem ogromną fanką książek Dana Brow-
na, toteż najnowsza z jego powieści-kryminałów 
również mnie zainteresowała. Długo zabierałam 
się do przeczytania tej książki, jednak w końcu 
nadarzyła się okazja przy wybieraniu lektur do-
datkowych na lekcje języka polskiego. 

"Inferno" to kolejna książka Dana Browna, 
opowiadająca o harvardzkim specjaliście ikono-
grafii, Robercie Langdonie. Bohater budzi się  
w jednym z florenckich szpitali z przewlekłą 
amnezją i pojawiającymi się przerażającymi wi-
zjami. Nie ma pojęcia, dlaczego przyjechał  
do Włoch. Na tym jednak nie kończą się przykre 
niespodzianki. Wkrótce do sali szpitalnej wdzie-
ra się demoniczna kobieta w czarnym, skórza-
nym stroju (na co dzień korzystająca z równie 
demonicznego motocyklu), aby zabić naukowca. 
Jedynie zaradność jego samego oraz refleks 
równie inteligentnej lekarki, Sienny Brooks, pozwala obojgu wyjść cało z opresji. Po-
tem oboje ruszają tropem utraconej pamięci Langdona przy pomocy śladów nawiązu-
jących do „Boskiej komedii” Dantego, które pomogą im rozwikłać tajemniczą zagadkę. 

Powieść wywarła na mnie ogromne wrażenie: ciekawa fabuła, prosty i zrozumiały  
język, zaskakujące zwroty akcji, intrygujący bohaterowie. Wielką zaletą książek Dana 
Browna jest skupienie się na zabytkach. Dzięki nim powieść staje się prawdziwym  
zaproszeniem do odwiedzenia Włoch, do poznania Florencji i Wenecji lub do odkrycia 
ich na nowo. Pod tym względem „Inferno” jest lepsza niż niejeden przewodnik tury-
styczny! Serdecznie polecam tę książkę wszystkim miłośnikom kryminałów i literatury 
akcji, na pewno się nie zawiedziecie!   

 
                                                      Tess Gerritsen — „Skalpel” 

 
"Skalpel" to moje kolejne spotkanie z jej twórczością 
Tess Gerritsen, mistrzyni thrillerów medycznych... 
W tej książce znowu spotykamy się z detektyw Jane 
Rizzoli - kobietą, która za wszelką ocenę pragnie 
udowodnić całemu światu, że jest kompetentna,  
niczego się nie boi, nie potrzebuje opieki. Detektyw 
pragnie pokazać, że jest silna, że historia  
z Chirurgiem nie wpłynęła na jej psychikę. 
Koszmar z "Chirurga" w końcu się zakończył. Psy-
chopatyczny morderca, nazywany Chirurgiem, który 
makabrycznie zabijał samotne kobiety trafił do wię-
zienia za sprawą detektyw Jane Rizzoli. Kobieta zno-
wu zostaje wezwana do niewielkiej miejscowości pod 
Bostonem, aby przyjrzeć się sprawie morderstw tak 
bardzo podobnych do morderstw Chirurga: drastycz-
ne zabójstwo małżeństw. Kto stoi za kolejnymi zabój-
stwami? Czyżby Chirurg miał naśladowcę? A może 
nie jest tak mocno strzeżony jak się wszystkim  
wydaje? 

POLECAM CI TĘ KSIĄŻKĘ… - RECENZJE 



W drugiej części pojawia się patolog sądowy - dr Maura Isles, kobieta, którą bar-
dziej interesują martwi niż żywi, a także tajemniczy agent FBI - Gabriel Dean, którego 
Rizzoli nie potrafi rozgryźć, ani poznać jego prawdziwych intencji. Agent nie tylko na-
miesza w śledztwie, ale także w życiu detektyw. 

"Skalpel" czyta się bardzo szybko i przyjemnie. Gerritsen jest mistrzem w opisywa-
niu zbrodni i prosektorium. Czasami jej opisy potrafią przyprawić o mdłości. 

Na plus zasługuje również fakt, że autorka w bardzo prosty sposób wyjaśnia me-
dyczną terminologię oraz techniczne sprawy związane z badaniem miejsca zbrodni  
z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów. Opisy te są bardzo płynnie wplecione  
w fabułę. Podczas czytania czujemy się tak, jakbyśmy od dawna już o tym wiedzieli.  

Tess Gerritsen od samego początku buduje napięcie. Książka bardzo wciąga.  
Należy do tego typu książek, które się czyta i mówi "jeszcze jeden rozdział".  
Druga część cyklu nie zawiodła mnie. Zdecydowanie polecam wszystkim fanom kry-
minałów. Jednak aby przeczytać "Skalpel" trzeba najpierw sięgnąć po "Chirurga".  
Thriller zyskał na świeżości dzięki nowym bohaterom, pomimo tego, że sprawa za-
bójstw jest podobna. Krótko mówiąc - polecam. 

 

INNE KSIĄŻKI WARTE PRZECZYTANIA:  

 Zanim się pojawiłeś 

autor: Jojo Moyes 

cykl: Zanim się pojawiłeś (tom 1) 

kategoria Literatura obyczajowa i romans 

 

 Dziewczyna z pociągu 
autor: Paula Hawkins 

kategoria: thriller/sensacja/kryminał 

Książka Roku 2015 na stronie www.lubimyczytać.pl w kategorii Kryminał  

 

 Małe życie 

autor: Hanya Yanagihara 

kategoria: literatura współczesna 

 

 Ugly Love 

autor: Colleen Hoover 

kategoria: Literatura obyczajowa i romans 

 

 Koniec warty 

autor: Stephen King 

kategoria: thriller/sensacja/kryminał 

 

 Fobos 

autor: Victor Dixen 

kategoria: literatura młodzieżowa 

 

 Czerwona królowa 

autor: Victoria Aveyard 

kategoria: fantastyka, fantasy, science fiction 

Książka Roku 2015 na stronie www.lubimyczytać.pl w kategorii Fantastyka 

 

 Rok 1984 

autor: George Orwell 

kategoria: literatura współczesna 



Tęsknota 
Siedząc na ławce w parku 

Wspominam tamte 
chwile, 

Co utknęły mi w pamięci 
Niczym piękne motyle. 

 
Widziałam je niegdyś 

wiosną, 
Czując zapach bzu  

i akacji. 
Słysząc melodię radosną, 
zatęskniłam do wakacji... 

 
 
 
 

WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO  

I DUŻO SŁOŃCA  
NA NADCHODZĄCE 

WAKACJE! 
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WAKACYJNY 
HUMOR 

Grupa turystów błądzi w górach. 

Wieczór zapada, a tu ani  

śladu człowieka i nadziei na nocleg. 

- Mówił pan, że jest najlep-

szym przewodnikiem po Tatrach! – 

wścieka się  jeden z uczestników 

wycieczki. 

- Zgadza się! Ale to mi już  

wygląda na Bieszczady…    

 

Organizowane są przejażdżki łodzią  

po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 

500 dolarów. 

- To strasznie dużo – dziwi się zbul-

wersowany turysta. 

- Owszem, ale to przecież po tym  

jeziorze Jezus piechotą chodził! 

- Nie dziwię się, przy takich cenach!   

 

Wakacje nad morzem… Jaś pyta 

swoją mamę: 

- Mogę popływać? 

- Dobrze, tylko się nie zamocz.  

 

Zziębnięty turysta podchodzi do 

bacy siedzącego przed domem: 

- Baco, macie tu wrzątek? 

- A jest, ino zimny.  

 

W najwyższych górach świata drogą 

nad przepaścią  jedzie autokar z tu-

rystami.  

- I co, boicie się ?? – pyta przewod-

nik.  

- Tak! – zgodnie krzyczą pasażero-

wie. 

- To proszę robić to, co kierowca!  

- A co robi kierowca? 

- Zamyka oczy.  

 

 

 

Agent biura podróży wynajmuje 

Kowalskim apartament nad mo-

rzem. 

- A czy tu często pada deszcz? - pyta 

Kowalski. 

- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.  

 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta 

napotkanego Araba: 

- Panie, jak dojść do Kairu? 

- Cały czas prosto, a w czwartek  

w prawo.  

 

Uczeń wraca z wakacji do szkoły  

i mówi do kolegi: 

- Szkoda, ze tego nie widziałeś, je-

chałem na słoniu, a obok mnie dwa 

lwy... 

- I co dalej, i co dalej?... 

- Musiałem zejść z karuzeli...  

 

Przewodnik w zamku zwraca uwagę 

uczestniczce wycieczki:  

– Proszę nie siadać na tronie Ludwi-

ka Filipa!  

– Niech się pan nie złości. Jeśli 

przyjdzie, na pewno mu ustąpię.  

 

 

 


