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Jesień niesie ze sobą ponury czas, świat za ok-

nami traci swoje barwy, a nas dopada jesien-

na chandra.   

Nauka i lekcje przychodzą nam z coraz więk-

szą trudnością, ale w ten czas humor poprawi 

nowe wydanie  Szkolnej Gazetki SQLPress.  

 

Zapraszamy do miłej lektury, obfitej w wiele 

ciekawych tematów.  

Redaktor naczelna 
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Najpopularniejszym kierunkiem jest 

zarządzanie. Paradoksalnie, 

największą wadą tych studiów jest 

ich popularność. Na rynku pracy jest 

bowiem bardzo wielu ludzi, którzy 

wyspecjalizowali się w zakresie zarządzania. Problem polega na 

tym, że miejsc kierowniczych jest raczej ograniczona ilość, ale 

jeżeli jesteś w tym dobry/a to na studia się dostaniesz.  

 

Zanim złożysz dokumenty na kierunek zarządzanie  

Każdy wydział pozostaje niezależny w kształtowaniu programu 

studiów oraz procedur rekrutacyjnych, dlatego koniecznie musisz 

zapoznać się z regulaminem lub zasadami rekrutacji w wybranej 

przez Ciebie uczelni, aby dowiedzieć się, które z przedmiotów 

maturalnych będą brane pod uwagę w układaniu listy rank-

ingowej. Ważne, by w szkole średniej położyć duży nacisk na 

naukę języków obcych. 
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Studia na kierunku Zarządzanie 

Zarządzanie to kierunek bardzo obszerny. Przyszły manager musi 

znać bardzo wiele dziedzin i 

umieć posługiwać się narzędziami informatycznymi, aby pracować 

skutecznie i efektywnie. Oto 

lista niektórych przedmiotów na studiach: 

- ekonomia; 

- administracja; 

- biznes międzynarodowy; 

- prawo handlowe; 

- prawo gospodarcze; 

- zarządzanie zasobami ludzkimi; 

- zarządzanie projektami. 

 

Oto niektóre akademie w których możesz studiować zarzą-

dzanie 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wy-

dział Ekonomiczny 

Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu 

Uniwersytet Szczeciński 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku 

 K.W. 



 

 

  
 

 

 

 

„English time” mam nadzieję, że będzie to co miesięczny artykuł, w 

którym wspólnie będziemy poznawać nowe słówka, skupiać się bę-

dziemy pod kontem matury jak i codziennej komunikacji :-D. 

Have a nice learning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne zwroty – PISANIE 

 

Just a quick email to tell you –  

pisze krótki email, aby Ci powiedzieć... 

I wonder if you have hard –  

Ciekawa jestem czy słyszałeś... 

Shall we go... ? - Pójdziemy do... ? 

 

Wiktoria Wiśniak   2LOa 
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anorak - 

kurtka 

Przeciwdeszczo-

wa  

fringe  - 

grzywka 

responsible - 

odpowiedzialny  
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Artysta Miesiąca  

 

    Mark Ryden  

Jest amerykańskim malarzem,  

częścią ruchu artystycznego  

Lowbrow . Łącząc tematy  

popkultury z technikami  

przypominającymi dawnych  

mistrzów, Mark Ryden stworzył  

wyjątkowy styl. Jego prace  

przyciągnęły uwagę dopiero w latach 

90., kiedy to zapoczątkował nowy  

gatunek malarstwa "Pop Surrealizm",  

ciągnąc za sobą wielu zwolenników.  

Ryden podważył początkowe  

strategie surrealistyczne,  

wybierając tematy obarczone 

 kulturową konotacją. Jego prace 

doceniane  są na całym świecie. 

Współpracował z wieloma  

artystami, m.in. stworzył  okładkę 

albumu Michaela Jacksona pt 

„Dangerous” . 
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LISTOPADOWE 

Newsy z życia szkoły 

 

● wrzesiań-listopad - Sprzedaż ciast na zbiórkę pieniędzy dla rodziny 

poszkodowanej w pożarze. 

● 01.11.2018r. - zbiórka pieniędzy na ekshumacje i identyfikacje Żołnie-

rzy 

Wyklętych. 

● 08.11.2018r. – odbył się po raz pierwszy w ZSiPO OGÓ-

LONPOLSKI 

INTERNETOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

”Verstehen”- III edycja. 

● 09.11.2018r. - Odbył się wyjazd do Teatru im. Juliusza Osterwy w 

Gorzowie Wlkp. na spektakl pt. „Pan Tadeusz” 

● 16.10.2018r. - Apel dotyczący obchodów 100-lecia Niepodległości Pol-

ski. 

● 14.11.2018r. - Odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ję-

zyka 

Niemieckiego „Deutschfreund” 

● 15.11.2018r. - Ćwiczenia przeciwpożarowe. 

● Zbiórka pieniążków na „SZLACHETNĄ PACZKĘ” dla dzieci 

potrzebujących 

● 16.11.2018r. - Zawody w pingponga stołowego w którym nasi 

chłopcy i dziewczęta zajęli i przywieźli dwa Drugie miejsca 

● 28.11.2018r. - Wyjście do kina, oraz dzień wolontariusza. 
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Pomidory faszerowane 

 

SKŁADNIKI 
 

2 PORCJE 
 Pomidory 2 szt 
 Kasza 1 worek 
 Bulion drobiowy z liściem laurowym i zie-

lem angielskim 
 Pomidory suszone 4szt 
 Tarta mozzarella 4 łyżki 
 natka pietruszki 1 łyżka 
 sól 7g 
 pieprz 7g 
 oliwa z oliwek 7g 
 

 
PRZYGOTOWANIE 
 

Z pomidorów ścinamy górę. Łyżką wydrążamy ze środka część 
miąższu z pestkami (ostrożnie, żeby nie naruszyć skórki) – zosta-
wiamy tylko jędrną, zewnętrzną część pomidora. Wydrążone czę-
ści nie będą więcej używane, można wykorzystać później np. do 
sosu lub zupy. Kaszę jęczmienną wrzucamy do wrzącego bulionu i 
gotujemy do miękkości. Odcedzamy. Kaszę mieszamy ze startym 
serem, pietruszką i drobno pokrojonymi suszonymi pomidorami. 
Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Farszem napełniamy 
wydrążone pomidory. Przykrywamy odciętymi wcześniej 
“czapeczkami”. Formę żaroodporną smarujemy oliwą z oliwek. 
Układamy w niej pomidory. Zapiekamy około 15 - 20 minut w tem-
peraturze 200 stopni. 
 

Smacznego życzą Martyna i Zuzia. 
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GORĄCA CZEKOLADA Z CYNAMONEM 

 

Składniki:  

(na 2 filiżanki) 

 
1 czekolada 70% kakao 

 

200ml śmietanki 30% 

 

100ml mleka 

 

1/2 łyżeczki cynamonu 

 

Przygotowanie: 

 

Śmietankę i mleko wlewamy do małego rondelka, pod-

grzewamy, 

dodajemy połamaną czekoladę i cynamon, dokładnie 

mieszamy. 

Nie doprowadzamy do wrzenia. 

Podajemy w ogrzanych filiżankach. 

 

          Smacznego! 
 

 Zuzia i Martyna :)  
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Top 10 filmów na listopad: 
 

Jeśli lubisz się bać, oglądać filmy z dreszczykiem to ta top lista 

będzie dla Ciebie idealna! Jest to zestawienie 10 najlepszych 

horrorów, które idealnie nadadzą się na listopadowe wieczory. 

Ciekawostka: Kiedy mowa o danym gatunku wiemy, że oglą-

dając horrory mogą nas nieźle 

wystraszyć, ale ich tworzenie jest bardzo ciężkie, ważną rolę 

odgrywają takie elementy jak 

estetyka czy też umiejętności artystyczne. Miłego oglądania! :) 
 

*** 
 

• Obecność (2013)- Słynna para badaczy zjawisk paranormalnych zostaje 

poproszona o 

pomoc rodzinie, którą terroryzuje potężny demon. 

• Annabelle (2014)- Mia otrzymuje od męża zabytkową lalkę, która po 

napadzie na ich 

dom zostaje opętana przez okultystów i terroryzuje małżeństwo. 

• Zakonnica (2018)- Ojciec Burke zostaje wysłany do Rumunii, aby zba-

dać 

przyczyny tajemniczej śmierci zakonnicy. 
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• Martwe Zło (2013)- Podczas pobytu w leśnej chacie grupa nastolatków 

przez przypadek 

przywołuje z zaświatów demona. 

• Naznaczony(2010)- Po upadku z drabiny chłopiec traci przytomność. 

Będąc w 

śpiączce, wchodzi do świata umarłych. 

• Dom w głębi lasu(2012)- Pięcioro przyjaciół postanawia spędzić week-

end w położonym na 

odludziu domu. Młodzi ludzie nie wiedzą co przyniesie im noc.  

• Mama(2013)- Dwie siostry znikają w tajemniczych okolicznościach po 

tym, jak ich 

matka zostaje zamordowana. Upływa wiele lat, gdy zostają odnalezione i 

trafiają pod opiekę 

wujka.  

• Amityville (2005)- Młode małżeństwo z trójką dzieci wprowadza się do 

domu, w 

którym dokonano wielokrotnego morderstwa. Nie zdają sobie sprawy, że 

duchy 

zmarłych pożądają nowych ofiar. 

• Dom na końcu ulicy (2012)- Nastolatka wraz z matką zamieszkują w 

domu, który 

znajduje się naprzeciwko miejsca, gdzie cztery lata wcześniej doszło do 

makabrycznej 

zbrodni. 

 Sierociniec (2007)- Laura z mężem i adoptowanym synem wprowa-

dza się do 

*** 
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SPOSOBY NA JESIENNE PRZESILENIE!!! 
 

Jesienna apatia, kiepskie samopoczucie, senność, 

mniej chęci do działania? To oznaki jesiennego prze-

silenia. Podpowiadamy jak skutecznie się z nim roz-

prawić! 

 

 

 

 RUCH - nawet kilku minutowe spacery działają zbawiennie. 

Sezonową depresję wynikającą z braku naturalnego światła 

można skutecznie pokonać przez ruch na świeżym powietrzu. 

 

 

 DIETA - Odpowiednio dobrana dieta potrafi zdziałać cuda, 

szczególnie w tak trudnym okresie. Pierwsza zasada racjonal-

nego odżywiania brzmi—regularne, zbilansowane posiłki! Le-

piej jeść mniej, ale częściej, niż obciążać organizm zbyt obfitą, 

jednorazową porcją. Kluczowe jest również to co jemy. Warto 

uważniej przyjrzeć się zawartości talerza i wyposażeniu lo-

dówki. 

 

 TOWARZYSTWO - Gdy pogoda nie rozpieszcza, a człowiek 

zamyka się sam ze smutkami w czterech ścianach z pilotem w 

ręku nachodzi go nostalgiczny humor. Aby go pokonać odwie-

dzić znajomych lub jeszcze lepiej - za-

prosić ich do siebie i zorganizować 

ciekawy filmowy wieczór. Sama obec-

ność przyjaciół działa czasem jak bal-

sam na duszę. 
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 KOLORY- Choć to właśnie lato kojarzy się nam z barwnymi 

zestawieniami z naszej szafy, warto łamać stereotypy i stworzyć 

swójwłasny jesienny, optymistyczny styl. Kolory są obowiązkowe. 

Optymistyczne, przyciągające spojrzenie, rozjaśniające zmęczoną 

cerę. Dodają wigoru i chęci do życia. 

 

 SEN- Poranne wstawanie, gdy za oknem nie jest tak jasno, 

jak latem, to duże wyzwanie. Sprawę pogarsza niewyspanie, 

które w ciągu dnia powoduje silne zmęczenie, zaburzające 

koncentrację. Jeśli czujemy się wiecznie nieprzytomni, zafun-

dujmy sobie popołudniowe małe drzemki.Badania dowodzą, że 

już 20 min. drzemka przed wzmożonym wysiłkiemintelektual-

nym oraz fizycznym skutecznie mobilizuje nas do działania ire-

generuje siły. Do tego pozwala ukoić nerwy i oderwać się od 

paskudnej pogody za oknem. 

 

 

 

 

SUPER KAWAŁY 
 

Dlaczego ptaki lecą na południe? 
Bo przeciez  nie będą tam szły! 

 
co robi straz ak na siłowni 

spala kalorie 
 

ulubiony ocet prokuratora 
winny 

 
dlaczego łąka jest mokra 

bo polana 
 

dlaczego pingwiny lubia piłke noz na  
bo sie kiwają  

 
jak nazywa sie płacz małego raka? 

wycieraczka 
 

w jakiej walucie płacą ptaki ? 
wro blach 

  
jaki jest ulubiony program kanibali?  

surowi rodzice 
 

z ona do męz a 
-kochanie zjesz kanapki z pasztetem? 

-nie dziękuję, zjem w salonie 
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PARADOKSY 

 

Paradoks skazanego 

Sąd mówi więźniowi: 

- Zostaniesz powieszony w następnym tygodniu, ale dokładny dzień eg-

zekucji będzie dla Ciebie zaskoczeniem. 

Więzień odpowiada: 

- Nie możecie mnie w takim razie powiesić w niedzielę, gdyż skoro mam 

być powieszony do końca następnego tygodnia, w niedzielę nie byłbym 

zaskoczony, że mnie wieszacie. Skoro tak, to nie możecie mnie powiesić 

również w sobotę. W sobotę wiedziałbym bowiem, że nie możecie mnie 

powiesić w niedzielę, tak więc egzekucja w ogóle by mnie nie zaskoczy-

ła. Ale jeśli nie możecie mnie powiesić ani w sobotę ani w niedzielę, to 

nie możecie mnie powiesić również w piątek. Kontynuując to rozumowa-

nie - nie możecie mnie w ogóle powiesić, gdyż egzekucja w żaden dzień 

nie będzie dla mnie zaskoczeniem. 

 

Paradoks fryzjera 

W pewnym mieście jest fryzjer, który goli wszystkich mężczyzn, którzy 

nie golą się sami, natomiast nie goli tych mężczyzn, którzy golą się sami. 

Czy ów fryzjer goli się sam? Jeśli goli się sam, to nie może golić się sam, 

a jeśli należy do mężczyzn, którzy nie golą się sami, to goli się sam! 

 

A.D i A.M      
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NIETYPOWE WRÓŻBY ANDRZEJKOWE 

Niewidzialne napisy 

Na czym polega? Na białych kartkach A4 każdy z gości za pomocą soku z 

cytryny pisze dowolne imiona (na jednej kartce - jedno imię). Goście je skła-

dają, wrzucają do miski, a następnie każdy z nich losuje jedną kartkę. Kolej-

nym krokiem jest zapalenie świeczki i odczytanie imion z kartek. 

Jaka jest przepowiednia? Wylosowane imię to imię twojej przyszłej dru-

giej połówki. 

 

Kiedy włożysz obrączkę? 

Na czym polega? To zabawa dla wytrwałych. Potrzebna jest obrączka, nit-

ka i szklanka wypełnioną do połowy wodą. Osoba, która wykonuje tę wróż-

bę, nawija obrączkę na nitkę i wkłada ją do szklanki tak, by była ona na 

wysokości jej brzegów, ale ich nie dotykała. Na stole kładzie łokcie, a dłoń-

mi przytrzymuje końce nitki. Nie wykonuje przy tym żadnego ruchu. Ręce 

pochwili zaczną drżeć, a przez to obrączka zacznie obijać się o ścianki 

szklanki. 

Jaka jest przepowiednia? Licz, ile razy obrączka uderzy o szklankę. Bę-

dzie ona wskazywać na wiek, w którym wyjdziesz za mąż/ożenisz się. 

 

Tajemniczy kleks z atramentu 

Na czym polega? Na kartkę papieru wylewamy kilka kropel atramentu 

tak, by powstał dość duży kleks. Sprawdzamy, jaki wyłoni się z tego kształt. 

Jaka jest przepowiednia? Litera, która powstała z kleksa, to inicjał imie-

nia twojej drugiej połówki. Jeśli wyjdzie ci np. &quot;J&quot;, zacznij bacz-

nie się przyglądać wszystkim Jurkom, Jackom, Jankom, Jakubom czy Józe-

fom. 
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Narodowe Święto Niepodległości 

 

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone 

corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Pol-

skę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało 

ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady 

Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji sys-

temowej w 1989 . Jest dniemwolnym od pracy . 

 

Znaczenie daty: 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 

11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I 

wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, 

pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do War-

szawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród 

polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokie-

go wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to sło-

wami: 

 

,,Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w 

tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! 

Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Bę-

dzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabu-

siów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokole-

nia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)” 

 

 

Agata Słowiejko i Agata Zdrenko 
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Już popołudnie, listopad 

Ciemne pierzaste obłoki 

tu i ówdzie podświetlone 

przez ostatnie promienie 

zachodzącego słońca, 

jak w lamówkach złotych. 

W powietrzu zawisł 

szaro niebieski spokój. 

Cisza, pomimo że, 

na ulicach wzmożony ruch. 

Wszyscy się śpieszą 

tam, gdzie cisza najcichsza. 

Cmentarze 

Ciepło unoszące się znad 

palących się zniczy 

ogrzewa ostatnie liście 

na drzewach. 

Złoto za chwilę opadnie 

Zczernieją czerwienie. 

Wszystko zniknie, odejdzie 

jak Ci, co już drzemią pod ziemią. 

Jeszcze tyle piękna. 

Świat barwi się kolorami. 

Nad polami mgiełki 

unoszą melancholię. 

I tylko ta myśl błądząca, 

daleko, 

tam, gdzie oni już dziś 

a my, jutro będziemy. 

Tam, gdzie nie ma już końca. 
 

 

 

 

 

 

 

Kolejny dzień szary, zimny i ponury, 

ciężarem wilgoci przygnieciony z 

góry, 

nagie w sadzie drzewa, zaorane po-

la, 

uschnięte badyle polnego kąkola. 

I cisza, nad którą miarowo deszcz 

płacze, 

a w piersi się dziwny lęk jakiś koła-

cze, 

nie ujrzysz owada, ni muchy ni 

pszczoły, 

głosu nie usłyszysz piewcy ptasiej 

szkoły. 

Jedynie po niebie z czarnymi skrzy-

dłami, 

płyną chmary kruków z siostrami 

wronami, 

kracząc złowróżbnie grozę potęgu-

ją, 

o nadejściu zimy strasznej proroku-

ją. 

To jedyny miesiąc, którego nie lu-

bię, 

zawsze w listopadzie spokój serca 

gubię… 

 
 

 

Patrycja Mazurek i  

Emanuella Kiełbasa  
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Rozległo się ciche piknięcie i Daniel jak na komendę odwrócił się w stronę 

laptopa. Na ekranie rozciągała się mapa świata, jednak nic więcej się nie działo. 

Zmarszczył brwi, próbując odświeżyć aplikację. 

— Co jest — warknął cicho, czując jak dobry humor oraz wszelkie poczucie pewności 

ulatują z niego, niczym powietrze z przekłutej dętki. Usłyszał kroki, nie odwrócił się 

jednak. Wpatrywał się w ekran, licząc, że samym spojrzeniem zmusi program do współpracy. 

— Dan? — Vallery położyła dłoń na jego ramieniu, zaciskając je lekko. Pochyliła się 

do przodu, mając teraz twarz mniej więcej na wysokości jego. — Nie rozumiem… powinna 

pojawić się jej lokalizacja. 

— Może ma wyłączony telefon? — Fabien stał z boku, opierając się o biurko. Ręce 

miał skrzyżowane na piersi. — To chyba nie wychwytuje, kiedy telefon jest wyłączony? 

— Natasza nigdy nie wyłącza telefonu — pokręcił gorączkowo głową. — Zawsze ma 

naładowaną baterię i telefon przy sobie, gdyby coś się stało. Jest strasznie  

wyczulona na tym punk… 

— Patrzcie. 

Vallery wskazała palcem czerwoną kropkę, która pojawiała się i znikała. Daniel 

przyjrzał się jej uważnie. Pojawiała się w Stanmore. W Nowym Jorku. Londynie. 

Lyon. Daniel patrzył na to, nie bardzo wiedząc, co ma myśleć. Kropka za każdym 

razem pojawiała się gdzie indziej, czasami w dwóch innych miejscach w tym samym 

czasie. W końcu zniknęła na dobre gdzieś na Wyspach Japońskich a ekran zrobił się 

czarny. Daniel przeklął pod nosem, gasząc szybko laptopa. 

Przez chwilę wpatrywał się w niego tępo, wybuchając w końcu śmiechem, w 

którym na próżno było szukać choćby śladu wesołości. 

 

malinowy_dzem 

 

 

 

Kącik literacki  
 

— Wiesz, jak ten facet wyglądał? — Zapytała przyjaciółka, siadając na 

niepościelonym łóżku. Daniel wzruszył ramionami, siadając na krześle przy biur-

ku. 

Odpalił laptopa, włączając przeglądarkę. 

— Był niski — rzucił, odwracając się do nich przodem. — I łysy. I gruby. 

— Rzeczywiście, dużo szczegółów — Fabien usiadł obok dziewczyny, opierając 

się o ścianę.  — Przecież na świecie jest tylko jeden krasnal bez włosów, z 

nadprogramowym tłuszczykiem tu i ówdzie. 

— Sam więcej byś nie zobaczył — burknął Daniel, wiedząc jednak, że przyjaciel 

ma rację. Mieli naprawdę mało informacji, które mogliby wykorzystać. — Zresztą, 

nawet jeśli wiedzielibyśmy więcej, na świecie może być kilku podobnych gości. 

Nie wiem nawet, czy na pewno jest stąd. 

— Musi być stąd albo chociaż bliskiej okolicy. — Vallery zmarszczyła brwi, 

przygryzając lekko dolną wargę. — Dan, Natasza często znika? 

Chłopak zastanowił się przez chwilę, kiwając w końcu głową. 

— Często, jak na Nataszę — wzruszył ramionami, patrząc na przyjaciółkę. — Ale 

co to ma wspólne… — otworzył szerzej oczy, na co przez twarz Vallery przemknął 

cień uśmiechu. Zrozumiał. Odwrócił się z powrotem do laptopa, wstukując coś 

gorączkowo w klawiaturę. 

— Okej — Fabien odezwał się pierwszy, przerywając tym samym stuk klawiszy. 

Daniel z powrotem odwrócił się przodem do przyjaciół, unosząc pytająco brew. — 

Bo widzę, że wy dwoje mieliście przed chwilą jakieś telepatyczne łącze czy coś. 

— Spojrzał po nich, unosząc brew. — Wytłumaczy mi któreś, o co chodzi do ja-

snej cholery? Bo siedzenie z wami tylko na ozdobę powoli mi się nudzi. 

— Na laptopa czy komórkę można łatwo zainstalować aplikacje śledzące — 

powiedziała spokojnie brunetka, wzruszając ramionami. Widząc jego pytające 

spojrzenie, wywróciła oczami. — Wiesz, takie coś, co pomaga wyśledzić, gdzie 

jest twoje dziecko albo czy chłopak cię nie zdradza. 

 — Jak dobrze, że nie mam ani tego, ani tego — Fabien odetchnął z teatralną ulgą, 

kręcąc głową. — I to jest takie proste? Wyśledzimy jego telefon? 

— Nie jego, tylko Nataszy. — Tym razem odpowiedział Daniel. — Do tego po-

trzebny jest numer telefonu. Gościu pewnie dzwonił do niej z jednorazówki. — 

Zerknął na ekran, uśmiechając się głupkowato. — A tam gdzie Natasza tam i nasz 

tajemnicy krasnal. 

— To ma sens — Fabien wzruszył ramionami, również się uśmiechając. Vallery 

także uległa dobremu nastrojowi; siedziała, a raczej na pół leżała z rękoma za gło-

wą. Daniel pierwszy raz od dawna czuł, że ma wszystko pod kontrolą. Że nic mu 

nie umy… 
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Nowe Sekrety 
 

Położyłam kartkę na stole i zabierając swoje rzeczy ruszyłam po schodach 
na piętro. Już łapałam za klamkę drzwi swojego pokoju, kiedy zobaczyłam, 
że sypialnia Alexa jest otwarta. Wahałam się naprawdę długo zanim odło-
żyłam torbę na podłodze i zaciekawiona weszłam w głąb pomieszczenia  

Od razu zauważyłam, że diametralnie zmienił się od czasu, kiedy byłam w 
nim ostatnim razem. Chłopak kiedyś starał się utrzymywać w nim niena-
ganny porządek, teraz widocznie nie przykładał do tego tak wielkiej wagi. 

Jedynym miejscem gdzie nie panował bałagan to biurko, do którego pode-
szłam i nie mogłam uwierzyć, kiedy zobaczyłam co na nim leżało. Bez za-
stanowienia podniosłam naszyjnik i przyłożyłam do tego, który znajdował 

się na mojej szyi.  
Idealnie odwzorowane, byłyby identyczne, gdyby nie znajdująca się w 

środku literka —pomyślałam.  
Odłożyłam go na miejsce i wzięłam do ręki jedyne zdjęcie, jakie znajdowa-
ło się w pokoju. Był na nim Alex w towarzystwie ciemnowłosego chłopaka o 
uroczym uśmiechu, którego widziałam pierwszy raz na oczy. Znajdowali się 

na torze, a brunet trzymał w ręku kask. Śmiali się. 
— Kto pozwolił Ci tutaj wejść? 

Wzdrygnęłam się słysząc głos brata. Momentalnie upuściłam ramkę na 
podłogę. Na szczęście nie była szklana, a pod moimi stopami znajdował 

się dywan. Chciałam schylić się, żeby ją podnieść, ale powstrzymały mnie 
słowa chłopaka. 

— Zostaw i wyjdź stąd. 
Starał się mówić spokojnie, ale usłyszałam lekkie drżenie w jego głosie. 

Nie patrzył na mnie. Coś w jego postawie kazało mi go posłuchać. Już mia-
łam wyjść lecz na moment zawahałam się. Zatrzymałam się obok brata i 

już miałam zapytać, ale kolejny raz mnie ubiegł. 
— Po prostu stąd wyjdź Olivia — powiedział zrezygnowanym głosem. 

Posyłając w jego stronę zmartwione spojrzenie, wyszłam z pokoju i usły-
szałam za sobą jedynie trzask zamykanych drzwi. 

Ze smutkiem pomyślałam, że za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że 
nasza relacja zaczyna ruszać w dobrym kierunku, on pokazuje mi, że jest 
zupełnie odwrotnie. Uświadamia, że tak naprawdę nie znam go nawet w 

najmniejszym stopniu. 

 
Natalia Nogalska 3lob 

 

 

 

22 

Próby poetyckie 
 

Zawitał na świat w ciemną noc, 

już wtedy chciał wejść pod rodzinny koc. 

Maly człowieczek, nawet jeszcze nie mówił, 

nie myślał, że będzie szukał drogi i w niej się gubił. 

 

Jako dzieciak zaczął stawiać swój krok, 

wszedł w złą uliczkę... istny mrok. 

Zmarnował tą chwilę, beztroską i piękną, 

gdy to zrozumiał, mocno się zlęknął. 

 

Przyszedł czas głupiego nastolatka, 

uciekał z domu... myślał, że to izolatka. 

Starsi koledzy stali się przykładem, 

poszedł za nimi, zaczął pod pokładem. 

 

Spodziewał się pieniędzy, zabawy i sławy, 

jego domem stały się uliczne ławy. 

Wyciągnął do niego rękę nieznajomy, 

wiedział, że potrzebuje porządnej lekcji pokory. 

 

Czas mu pokazał, że życie to nie bajka, 

szczególnie gdy liczy się tylko piwo i fajka. 

Odnalazł się po czasie w tym wielkim świecie, 

czy poradzi sobie dalej? Tego nie wiecie. 
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Pomoc dla bezdomnych zwierząt 
 

"Otworzyli drzwi dla bezdomnych zwierząt i dziś mówi o nich cały 

świat. Pracownicy IKEI w Katanii na Sycylii postanowili dać schronienie 

bezpańskimczworonogom i wpuścili je do sklepowych wnętrz. Klienci 

nie kryli zaskoczenia I wzruszenia. Nagranym w sklepie wideo, na Face-

booku podzieliła się m.in. Vittoria Taccia Gabrielli. Filmem nagranym 

przez jej córkę podzieliło się w sieci już ponad 14 tysięcy internautów. " 

Z dnia na dzień robi się coraz zimniej. Z roku na rok jest coraz więcej 

przypadków śmierci bezdomnych zwierząt w wyniku zamarznięcia. Nie 

przechodźmy koło tego obojętnie. Wpuśćmy do ciepłego miejsca 

skrzywdzonego czworonoga. Dajmy mu szanse na przeżycie. Jest to 

MAŁY gest, który uczyni nas WIELKIM bohaterem. 

 

Schronisko 
 

Zwierzęta, które znajdują się w schroniskach, zostały skrzywdzone 

przez drugiego człowieka, zazwyczaj są po cięzkich przejściach. Każdy z 

nas może ułatwić im przetrwanie, przynosząc niepotrzebne ciepłe rzeczy. 

Nadchodzi zima a wraz z nią coraz chłodniejsze dni. Zwierzęta tak jak i 

ludzie mają potrzeby, które MY możemy zaspokoić. Zima jest 

najgroźniejsza porą roku dla czworonogów, dlatego ułatwmy im ciężkie 

noce. Oprócz karmy schroniska potrzebują ciepłe koce, kołdry, poduszki 

oraz ręczniki. Zróbmy dobry uczynek poprzez pomoc w przeżyciu 

niewinnym zwierzętom. Każdy z nas może pomóc, wystarczy tylko 

chcieć. 

 

 

Kasia Wasilewska 
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Projekt BFR oraz kolonizacja „czerwonej planety” 

 

BFR - Zacznijmy od samego skrótu BFR, jest to skrót jednej z rakiet firmy SpaceX której pełna nazwa 

brzmi „Big Falcon Rocket”. Rakieta jest już po etapie projektowania oraz przeszła bezpośrednio do 

etapu produkcyjnego, wymiary tego kolosa to 106 metrów wysokości oraz ok. 8 metrów szerokości. 

Główną siłą napędową rakiety mają być silniki „Raptor” o łącznym ciągu 127,800kN. Cała konstrukcja 

składa się z dwóch części – stopnia pierwszego, który ma za zadanie wynieść załogę lub ładunek w 

okolicę „linii Kármána” po czym odczepia się od stopnia drugiego (który kontynuuje spalanie do osią-

gnięcia niskiej orbity okołoziemskiej) by następnie wylądować w miejscu startu (w ten sposób wy-

strzał rakiety jest o wiele tańszy ponieważ cała wraca na ziemię i omijamy koszta produkcji nowej). 

Rakieta jest gotowa do lotów na księżyc (start -&gt; lądowanie + powrót) oraz do lotu na Marsa (start 

-&gt; pozostawienie załogi oraz drugiego stopnia na niskiej orbicie okołoziemskiej -&gt; lądowanie 

pierwszego stopnia oraz uzupełnienie paliwa -&gt; ponowny start z dodatkowym zbiornikiem zamiast 

załogi -&gt; uzupełnienie paliwa stopnia drugiego na orbicie -&gt; Mars bez możliwości powrotu). W 

skrócie rakieta która pomoże nam bez problemu dostać się na Marsa… niestety z biletem w jedną 

stronę. 

 

Mars by SpaceX – Sam projekt kolonizacji jest dość prosty a jednocześnie zaawansowany, rakiety BFR 

mają umożliwić ludzkości postawić pierwsze kroki na czerwonym globie i co ważne pierwsze kroki na 

innej planecie niż Ziemia. Pierwszy lot ma odbyć się w roku 2022 lub 2024 w zależności od postępu 

produkcji rakiet. Kolonizacja rozpocznie się od lądowania oraz rozbudowy naziemnych konstrukcji w 

których pierwsi Marsjanie będą mogli bezpiecznie przebywać (oczywiście będą budować konstrukcje 

wykorzystując ładunki które zabiorą ze sobą w misjach). Po rozbudowaniu pierwotnej bazy rozpocz-

nie się eskalacja całego obiektu – budowa nowych odnóg takich jak szklarnie czy obiekty badawcze a 

nawet prowizoryczne fabryki wykorzystujące surowce znajdujące się na planecie w celu produkcji pa-

liwa do rakiet by móc umożliwić innym ludziom zwiedzanie czerwonego globu z możliwością powrotu 

na Ziemię. Kolejnym krokiem będzie ogrzanie planety gazami cieplarnianymi (efekt znany na naszej 

planecie) a co za tym idzie rozpuszczenie czap lodowych oraz wypełnienie planety wodą (właśnie z 

rozpuszczonego lodu) – od tego kroku blisko już do wypełnienia planety zielenią a w konsekwencji 

powietrzem. Znajduje się tylko jedna ogromna przeszkoda – magnetosfera Marsa która (nie) chroni 

przed „zwianiem” atmosfery oraz szkodliwym promieniowaniem, planeta mabardzo słabą magneto-

sferę i póki nie znajdziemy metody na jej rozbudzenie lub nie wytworzymy jej w sposób sztuczny nie 

mamy co liczyć na kolejny niebieski glob. Sam proces kolonizacji ma zająć około 290-370 lat. Jeszcze 

za naszego życia doczekamy się postawienia na Marsie pierwszych kroków lecz samej przemiany tej 

planety już raczej nie dożyjemy, ale kolejne pokolenia widok ten będą uważać za normalny. 

 

Autorzy: Mateusz Durlak, Robert Zima 
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Transfer Piątka w styczniu? 
 

Według doniesień angielskiego bukmachera Krzysztof Piątek może w styczniu trafić do klu-

bu z Anglii, a mianowicie do Chelsea Londyn. Zainteresowane polskim piłkarzem może być 

również Napoli i jest to informacja potwierdzona przez prezesa Geniu Enrico Preziosi. Agent 

piłkarza przekonuje, że ma on bardzo dużo czasu na decyzję i nie musi jej podejmować w 

tej chwili, więc piłkarz prawdopodobnie zachowa spokój i skupi się najbardziej na grze we 

włoskiej Genui i reprezentacji Polski. 

 

Tymoteusz Grzegorczyk 

Problemy kapitana reprezentacji Polski! 
 

Już w najbliższy wtorek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz Ligi Narodów z Portugalią. W 

ostatnim meczu zabraknie jednak kapitana polskiej reprezentacji, Roberta Lewandowskie-

go.W niedzielę rano zapadła decyzja o wyjeździe Lewandowskiego ze zgrupowania repre-

zentacji Polski. Kapitana kadry z występu we wtorkowym meczu Ligi Narodów z Portugalią 

wyeliminowała kontuzja kolana. Lewandowski doznał kontuzji w ostatnim meczu ligowym 

przed wyjazdem na zgrupowanie kadry. Przyjechał z bólem, ale przekonywał że to nie powi-

nien być problem i będzie gotowy na oba mecze. Z Czechami zagrał, ból udało się zminima-

lizować. Ten jednak wrócił, więc nie ma sensu ryzykować. Aby kontuzja nie stała się prze-

wlekłą, lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski wdrożył terapię, która pozwoli Robertowi po-

wrócić do pełnej sprawności meczowej w przeciągu 

około 7 dni. 
 

Konrad Janik 

Agnieszka Radwańska 
 

Po 13. latach zmagań na kortach tenisowych, Agnieszka Radwańska ogłosiła koniec zawo-

dowej kariery. Ostatnie miesiące nie były dla Radwańskiej szczególnie pomyślne. Nasza 

"rakieta numer 1" od dawna borykała się z kontuzjami. 14 listopada gwiazda tenisa poinfor-

mowała o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Polska tenisistka 

podziękowała kibicom za wsparcie, które otrzymywała od nich przez długie lata. Choć Rad-

wańska zakończyła karierę, jej nazwisko nie zostało jeszcze wykreślone ze światowej listy. 

Krakowianka pozostała numerem jeden tenisa w Polsce i obecnie zajmuje 76. lokatę w 

światowym rankingu. 

Anita Subocz 
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Pozdrowienia 
 

Barto Fatyga ty miażdżysz szacun !!! 
Pozdrawiam Timotiego - cicha wielbicielka ️ 
Pozdrawiam Panią Ząbek ️ 
Pozdrawiam Ninę Michno ️ 
Bunda jesteś potężny , kochamy cię , dasz radę, wiemy że podołasz na zawodach 
to twoje przeznaczenie TYTANIE ! 
Pozdrawiam wspaniałą Karolinę Serafin ️ 
Pozdrawiam najlepszą Karolinę Serafin ️ 
Pozdrawiam kwiatka Weronikę Majkutewicz z 2LOB 
Julianna spoko jest fajna impreza  
Pozdrawiam moją sąsiadkę z ławki Kasię ️ 
Wika W. Fajne paznokcie z traszera Pozdro ! 
Pozdrawiam Katerynę z 2LOB 
Pozdrawiam wszystkie babki z 2LOB jesteście najlepsze ️ 
Pozdrawiam siebie, mnie oraz Kadżę i Sabrinę 
Pozdrawiam Kamila Sz - twoja wielbicielka 
Pozdrawiam najsłodszą parę Julkę i Marcela 
Pozdrawiam Weronikę z 2LOc 
Pozdrawiam Weronikę z 2LOB ️ 
Pozdrawiam kochanych, silnych i mężnych strzelców, kocham was patrioci 
Pozdrawiam cinnamon roll z 1 LOA Jesteś słoneczkiem  
Pozdrawiania dla dziewczyn z 2LOB 
Pozdrawiam Wikę i Sabrinę z 2 LOB 
Pozdrawiam wszystkie matematyczki z naszej szkoły  
Pozdro dla Timotej bo to spk ziomuś. Nie bój się spojrzenia !  

Pozdrowienia dla Ani z 1LOb 

Pozdrawiam Olafa S. 

Pozdrawiam wszystkich antyszcepionkowców z 2LOa, którzy są żółci i wszystkie 
feministki, które nie walczą o równouprawnienie, a przejawiają tylko nienawiść 
do mężczyzn. 

Pozdrawiam Aliszję z 2 LOB - Rośnij zdrowo 

Pozdrawiam Martynę i Anie z 1LO. 

Pozdro 600 dla grubego z 1Ti 

Pozdrawiam T.S z 2 Tms 
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Pozdrawiam matematyczne świry 

Pozdrawiam Gabrysia, 2 LOA który co przerwę jest w sklepiku 

Pozdrawiam Olafa 

Pozdrawiam Skrobię. Kocham Twoją grzywkę 

Pozdrawiam Malwinę z 1Th 

Pozdrawiam dzika z 2LOa 

Pozdrawiam Czarne Punto 

Pozdrawiam Rajanka 

Pozdrawiam 3LOa 

Pozdrawiam Klaudię z 1Th 

Pozdrawiam dzikiego dzika z 2LOa 

Pozdrawiam Ole 

Pozdrawiam Michała 

(Nie) pozdrawiam wszystkich, którzy śmieją się z kucy ;) 

Pozdrawiam Panią Anię- kochamy Panią 

Pozdrawiam Vapera z Pełczyc 

Pozdrawiam całą klasę 2 Ti 

Pozdrawiam Sandrę 

Pozdrawiam Dawida Bolę 

Wesołych świąt 

Pozdrawiam Łabę 

Pozdrawiam przystojniaka z nike po lewej stronie :) 

Pozdrawiam wszystkie osoby które będą miały 18-stke w 2019. Liczę na zaproszenie A.D 

Pozdrawiam moją ukochaną Martynkę- Kocham cię 

Pozdrawiam Paczke z 2LOa 

Pozdrawiam cała klasę 1LOa 

Pozdrawiam wszystkich vaperów 

Pozdrawiam Paulinę 

Pozdro Poniatowska :) 

Pozdrawiam Emanuellę &lt;3 

Wyrażam swoją życzliwość wobec wszystkich wolontariuszy z naszej szkoły. Bóg zapłać za 
wasze serce. Ks. Stanisław 
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