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Święta, święta i po świętach, czyli jak to czas szybko przemija. 

Już za kilka tygodni nasi starsi koledzy z klas trzecich liceum 

oraz czwartych technikum będą przystępowali do egzaminu doj-

rzałości. Reszta uczniów w tym czasie będzie mogła odpocząć od 

zajęć lekcyjnych oraz podziwiać wiosenne uroki. W imieniu całej 

redakcji SQL press chcielibyśmy życzyć powodzenia przyszłym 

absolwentom naszej szkoły. Zachęcamy do nabycia nowego nu-

meru naszej gazetki. W nowym kwietniowym numerze, który 

trzymacie teraz w rękach, z pewnością znajdziecie coś dla siebie. 

Życzymy miłej lektury.  
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MISTRZ GRAMATYKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

Test konkursowy składał się z trzydziestu pięciu  krótkich zadań, które sprawdzały znajomość 

zasad gramatyki niemieckiej i umiejętność ich zastosowania. Mistrzem Gramatyki 2016 został 

uczeń klasy II TiE Mateusz Stankiewicz. II miejsce zajęła Weronika Rajkowska z klasy II 

LOA oraz III miejsce Magdalena Bunda  z klasy II LOA. Gratulujemy zwycięzcom oraz 

wszystkim uczestnikom! 

 

ZAWODY REGIONALNE WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY W TENISIE STOŁOWYM 

W dniu 05 kwietnia w Pyrzycach odbyły się zawody regionalne w ramach Wojewódzkiej Li-

cealiady w Tenisie Stołowym. Szkołę reprezentowały: Amanda Majewska, Agata Kucharska, 

Nikola Sasin. Opiekunem drużyny był pan Grzegorz Zieliński. Nasza szkoła ostatecznie zajęła 

3. miejsce. 

 

PAMIĘTAMY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH  

1 marca to już od pięciu lat Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Postanowili-

śmy również w naszej szkole, czyli Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku im. 

kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” zachować pamięć o bohaterach niezłomnych. Dlatego 

też w dniach 21-22 marca zorganizowano wyjście do kina Panorama na film Janusza Zalew-

skiego „Historia Roja” oraz pojawiła się u nas wystawa „Wyklęci do Szkół”, a wraz z nią pre-

legenci, którzy we wtorek, czyli 22 marca, spotkali się naszymi uczniami w świetlicy szkolnej. 
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Prawda jest taka, że ludzie od dawna kłamią i robią sobie żarty, lecz 

rozwój mediów  spowodowały, że można w tym samym czasie spłatać 

figle milionom ludziom jednocześnie.  Prima aprilis to po łacinie do-

słownie 1 kwietnia.   W tym roku przypada nam w piątek to święto. 

Piątki są zazwyczaj znane z serii „pechowych” piątków, lecz postaraj-

my się i obalmy ten stereotyp. Pokażmy, że piątki mogą słynąć z doskonałych żar-

tów. W danym artykule chciałam przedstawić top 3 dowcipów, które możecie spra-

wić bliskim już niebawem.  

 

Żarcik number 1 – „Lakierowane mydło” 

Wystarczy bezbarwny lakier i mydło, aby wkręcić całą 

rodzinę. Specyfik do mycia rąk dokładnie pokrywamy 

lakierem. Potem możemy już tylko skręcać się ze śmie-

chu, gdy zdezorientowani członkowie rodziny nie będą 

mogli nim umyć rąk. Proste, acz genialne! 

 

 Żarcik number 2 – „Stracony czas”                  

 Najlepiej przestawić wszystkie zegarki z powrotem na czas zimowy. Pójście o go-

dzinę za wcześniej do pracy przyprawi każdego śpiocha o zegarowy zawrót głowy. 

 

 Żarcik number  3 – „Pisząca plastelina”             

 Szkolna odmiana prima aprilisowego żartu. Zamiast kredy podkładamy białą pla-

stelinę lub modelinę. Potem już tylko spokojnie obserwujemy reakcję osoby, która 

orientuje się, że coś jest nie tak.     
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Prima aprilis w innych krajach wygląda następująco: 

 W Wielkiej Brytanii dzień ten nazywa się Dniem Głupca 

 We Francji mianowany Dniem Ryby.  

 W Rosji dzień ten nazywamy Dniem Śmiechu.  

 Chrześcijanie mają swoją teorię dotycząca prima aprilis. Wiąże się ona z 

Judaszem, który miał się urodzić pierwszego dnia kwietnia. W związku 

z tym dzień ten kojarzy się z kłamstwem, obłudą, fałszem i nieprawdą. 

       

 

 

 

 

 

  

 

Najsłynniejsze żarty prima aprilisowe: 

 W 1957 roku BBC wyemitowało program pokazujący Szwajcarskie 

drzewo, na którym rosło spaghetti. Po tym programie odebrano mnó-

stwo telefonów od telewidzów z prośbą o wskazówki jak wyhodować 

takie drzewo. 

 W 2000 roku Google poinformowało, że zbudowało wyszukiwarkę po-

trafiącą czytać ludzkie myśli. 

 W 2003 roku rozeszła się plotka, że w Hong Kongu wybuchła epidemia 

SARS i będzie on poddany kwarantannie. Wywołało to panikę wśród 

mieszkańców i szturmy na sklepy z żywnością. 

 W 2003 roku amerykańskie stacje radiowe podały informacje o darmo-

wych koncertach Eminema i Pearl Jam co spowodowało zakorkowanie 

miast. 
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Gimnazjalisto, dalej zastanawiasz się czy ZSPnr1 w Barlinku to 

dobra szkoła dla Ciebie? Mogę zapewnić , że tak. Jeszcze rok 

temu sama miałam wątpliwości, ale po kilku spędzonych tutaj 

miesięcy mogę stwierdzić, że mój wybór , a także Twój, był do-

bry – zobaczysz nie pożałujesz. 

Już pewnie poznałeś ofertę edukacyjna i znalazłeś to co cię inte-

resuje. Ale pamiętaj, że oprócz nauki, ważne jest samopoczucie, 

otoczenie oraz zaplecze szkolne. Co możemy Ci zagwarantować? Przede wszyst-

kim wspaniałą atmosferę i życzliwe podejście do każdego ucznia. Tutaj każdy z 

nas czuje się dobrze, rozumiemy się i wspólnie wspieramy. Spotkasz fantastycz-

nych ludzi, wśród nich na pewno są prawdziwe oryginały. 

W naszej szkole nie ma nudów, ciągle się cos dzieje: wy-

jazdy na basen, do kina, spotkania integracyjne, wycieczki 

kilkudniowe, spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi, 

warsztaty różnego rodzaju, konkursy. Realizowane są także 

duże projekty edukacyjne np. „Najlepszy w zawodzie”, jak 

również międzynarodowy „Erasmus +”. Jeśli jesteś wrażli-

wy na krzywdę ludzi i zwierząt zapraszamy do Wolontariatu, to mocno działająca 

organizacja chętnie współpracująca z domami dziecka czy schroniskami dla czwo-

ronogów. Oczywiście zapraszamy do współpracy w redakcji gazetki szkolnej 

„Sqlpress” jak i do zespołu kabaretu „Nieogarnięci”.  

Poza tym szkoła posiada kompleks boisk sportowych, własne warsztaty samocho-

dowe, dobrze wyposażone sale językowe. Oprócz tego w naszej ofercie jest skle-

pik szkolny, w którym zakupisz drobne przekąski, a jak wolisz możesz skorzystać 

z automatów znajdujących się na korytarzu. Miejsca są oblegane przez uczniów. 

Ludzie tutaj lubią spędzać czas ze sobą, pomagają i wspierają się nawzajem. Za-

wiązują się nowe przyjaźnie i pierwsze poważne miłości.  

Co do nauczycieli to mogę stwierdzić, że to wspaniali ludzie i dobrzy pedagodzy.  

Dlatego też nie zwlekaj i już dziś składaj papiery do naszej szkoły. Czekamy na 

Ciebie. 

 

Amandi 
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Egzamin maturalny jest największym i najważniejszym testem, który musi zdać uczeń szkoły 

średniej. Ilość materiału może być przytłaczjąca, tym bardziej, że czasu zostało naprawdę nie-

wiele. Jak zatem się uczyć aby uzyskać najwyższe noty na maturze? 

 

 SYSTEMTYCZNOŚĆ  

Nauka na ostatnią chwile, to zły wybór. Nie dość, że ogrom wiadomości może wprawić w 

osłupienie, to jeszcze istnieje duze ryzyko, że nie zdążymy powtórzyć całego materiału do 

czasu matury.  

 

 REPETYTORIA I ZBIORY ZADAŃ  

Z racji tego, iż matura jest jednym z najważniejszych egzaminów w życiu ucznia, rynek wy-

dawniczy co roku przygotowuje szeroką ofertę pomocy naukowych dla przyszłych absolwen-

tów szkoły średniej. 

 

APLIKACJE I PROGRAMY MULIMEDIALNE 

Technologia cały czas idzie do przodu, więc i nauka nie musi polegać tylko na siedzeniu z no-

sem w książce. Istnieją darmowe aplikacje, które można pobrać na telefon czy tablet i dzięki 

temu poświęcać więcej czasu na powtórki w ciekawy, niestandardowy sposób.  

 

FISZKI  

Nie muszą służyć tylko do nauki języków obcych, ale również do innych przedmiotów. Wy-

starczy zrobić karteczki z pojęciami oraz ich wyjaśnieniem i gotowe! Idealne do codziennej 

nauki, gdyż są lekkie, poręczne dzięki czemu można zawsze trzymać je przy sobie.  

 

Maturzysto, pamiętaj żadnej nauki ostatniego dnia 

przed maturą! Daj swojemu spracowanemu mózgowi 

szansę na spokojne poukładanie tego wszystkiego, co 

przez ostatni czas w niego wtłaczałeś. Myśl pozytyw-

nie- ciężka praca, która trwała 3 lata na pewno nie pój-

dzie na marne. Powodzenia!! :) 
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Smok- Osoba urodzona pod znakiem Smoka jest w swych poglądach bezpośred-

nia. Zawsze mówi to, co myśli. Ma duże predyspozycje do osiągnięcia sukcesu, 

głównie ze względu na duże pokłady pracowitości, sumienności i perfekcjonizmu. 

 

Wąż- człowiek inteligentny, błyskotliwy.  Cechuje się elegancją, taktem i gustem. 

Wydaje na ubrania dużo pieniędzy bez względu na to, czy jest kobietą czy też 

mężczyzną. 

 

Koń- osoba, która poświęca dużo uwagi własnemu wyglądowi, chce wyglądać 

atrakcyjnie. Na co dzień ubiera się w elegancki i gustowny sposób. Jest zawsze 

tam, gdzie coś się dzieje. W każdej sytuacji stara się być w centrum uwagi, a oto-

czenie w jakim przebywa czaruje żartem i ripostą. 

 

Koza- człowiek, który posiada liczne wrodzone talenty, w szczególności artystycz-

ne. W codziennych życiu charakteryzuje się pesymistycznym patrzeniem na świat. 

Wszystko widzi w czarnych kolorach, zamartwia się o każdą, najdrobniejszą 

rzecz. Zazwyczaj Koza jest grzeczna i skłonna do zawierania kompromisów. 
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Małpa- osoba urodzona pod tym znakiem posiada dwie twarze:  z jednej strony to 

człowiek z dużą dawką humoru, spokojny, łagodny i psotny, zaś z drugiej strony 

nie stroniący od ciętych, złośliwych uwag i bardzo sprytny. Jest wrodzonym egoi-

stą, ponieważ zawsze stara się z każdego spotkania wyciągnąć jakąś korzyść dla 

siebie. 

 

Kogut- człowiek szczery, potrafi wygarnąć, co o kim myśli i zazwyczaj nie prze-

biera w słowach. Dlatego wiele osób dotkniętych jego nad wyraz szczerą opinią 

czuje się obrażona. Robi wokół siebie sztuczne zamieszanie, aby być w centrum. 

 

Pies- człowiek pesymistycznie nastawiony do życia. W swoich dążeniach charak-

teryzuje się uporem i zawziętością. To osoba, która nigdy nie odmówi pomocy. 

Zawsze poda dłoń potrzebującym. Jako przyjaciel jest wierny, lojalny i oddany.  

 

Świnia- osoba łatwowierna, naiwna, przez co często jest wykorzystywana i wpro-

wadzana w błąd. Zawsze gotowa, aby nieść pomoc potrzebującym. Nigdy nikomu 

jej nie odmówi. Nawet tym osobom, które kiedyś ją zawiodły albo wykorzystały. 
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CZY TO MOŻLIWE, ŻE AFRYKA SIĘ ROZPADA? 

 

Tak, jesteśmy świadkami dzielenia się tego kontynentu na dwie części. Linię po-

działu tworzy tzw. Wielki Rów Afrykański – rów tektoniczny, którego dno już wy-

pełnione zostało wodą takich jezior jak: Tanganika, Malawi, Rudolfa. W przyszło-

ści będzie się on poszerzał i przekształci się w morze. Obserwowany proces po-

działu nie jest pierwszym w historii Afryki. Takie wydarzenia miały już miejsce w 

przeszłości, np. kilkadziesiąt milionów lat temu, gdy Półwysep Indyjski oddzielił 

się od niej i przyłączył się do Azji. 

 

 

C  I  E  K  A  W  O  S  T  K  I  

 

 GDZIE RAKI ZIMUJĄ? 

 

Raki nie zimują w jakichś specjalnych miejscach, a po prostu tam, gdzie żyją, czyli 

w norkach w brzegu rzeki, pod korzeniami drzew lub w szczelinach na dnie rzeki 

czy strumienia. Warto wiedzieć, że dwa rodzime gatunki raków: szlachetny i błot-

ny są bardzo dzisiaj rzadkie i chronione. A te, które spotykamy, to sprowadzone z 

Ameryki Północnej do Europy raki pręgowane i sygnałowe – obce w naszych wo-

dach.  
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22.03. Światowy Dzień Wody- ŚDW to międzynarodowa inicjatywa, 

która została zapoczątkowana w 1992r. przez ONZ na konferencji 

Środowisko i Rozwój (UNCED) w Rio de Janeiro.  

 

 

22.04. Dzień Ziemi – Dzień Ziemi obchodzono po raz pierwszy w 

1970r., w Stanach Zjednoczonych. Dziś trudno wskazać kraj, w któ-

rym w tym dniu nie mówi się o matce Ziemi. W programie bierze 

udział 12000 organizacji w 174 państwach. Dzień Ziemi, którego 

celem jest pobudzanie świadomości ekologicznej, nauka poczucia 

odpowiedzialności za czyste i zdrowe środowisko, jest jedynym wy-

darzeniem obchodzonym jednocześnie na całym świecie przez ludzi 

różnych narodowości, ras i religii.  
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Masa nowych uczniów zapełniła nasze szeregi we wrześniu. Czekały na nich no-

we wyzwania, obowiązki a przede wszystkim ciężka praca która pomoże im przy-

gotować się do egzaminu maturalnego lub zawodowego.  Dziś kroczą już po kory-

tarzu szkolnym pewnym krokiem w sumie są w końcu u siebie. Ale co działo się w 

ich głowach przed wyborem szkoły? Co wpłynęło na ich decyzję? I najważniejsze, 

czy żałują swojego wyboru? Pytaniami zasypaliśmy uczennicę klasy 1Lob , Wik-

torię Egier. Serdecznie zapraszam :D 

 

 Bardzo dziękuję Ci, że znalazłaś chwilę czasu by odpowiedzieć na 

moje pytania. 

 Nie ma sprawy. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie  

 Powiedz mi na początek czym się kierowałaś ,  szkołę średnią i dla-

czego wybrałaś właśnie naszą? 

 Wybrałam tę szkołę ze względu na dużą ilość znajomych, a kierowałam 

się przede wszystkim opinią starszych kolegów i koleżanek. 

 Słusznie, a dlaczego nie Gorzów? Przecież to „PRESTIŻ” 

 Uważam, że jeśli chcę się uczyć, to nauczę się wszędzie. Może i w Go-

rzowie są lepsze szkoły, ale nasza ,,Górka" jest tak samo dobra i fajna jak 

tamte. 

 Jak podoba ci się nasza szkoła i czy zmieniłabyś coś po tych pierw-

szych miesiącach twojej obecności w jej murach? 

 Szkoła jest wspaniała. Nigdy nie pomyślałabym, że będzie tak miło. 

Uważam, że w naszej szkole nie ma nic co chciałabym zmienić. 

 Pan dyrektor pewnie będzie zadowolony z tak pozytywnej opinii :D 

Czy masz może jakiegoś faworyta wśród nauczycieli? 

 Wszystkich nauczycieli lubię tak samo i nie chce nikogo faworyzować. 

Jednak z panią Jolantą Józefowicz-Gradys złapałam chyba najlepszy 

kontakt.  
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 Czy gdybyś mogła wybrać jeszcze raz, to czy wybrałabyś „szkołę na 

górce”? 

 Myślę, że jeśli miałabym jeszcze raz stanąć przed wyborem, to na pewno 

wybrałabym naszą ,,Górkę". 

 Na koniec powiedz mi proszę, jakie miałaś oczekiwania, wybierając 

tę szkołę i czy zostały zaspokojone? 

 W sumie nie miałam żadnych większych oczekiwań, ale jeśli miałabym to 

myślę, że zaspokoiłabym wszystko. 

 

 

 

Dziękuję Ci serdecznie za wywiad i myślę, że twoje słowa wpłyną na decyzję wie-

lu gimnazjalistów, którzy mają teraz ciężki orzech do zgryzienia. Decyzja do naj-

łatwiejszych niestety nie należy, ale zawsze warto zrobić to co zrobiła Wika, czyli 

sięgnąć po rade starszych kolegów i koleżanek.  Pozdrawiam  

                                                                                        Rafał Kamiński :D 
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Nie wiadomo dlaczego, bardzo duża ilość osób traktuje dziś suplementy diety jak 

coś w rodzaju „złotego środka”. W tym artykule wyjaśnię wam, jak to rzeczywi-

ście wygląda. Zapraszam do lektury. 

 

Jak już we wstępie zaznaczyłem, panuje powszechna opinia, że „suple” to coś ko-

niecznego, coś niezbędnego. Prawda jednak brzmi zgoła inaczej. Nawet sama na-

zwa podpowiada nam, że suplementy są  ściśle powiązane z dietą. Tak naprawdę 

bez niej, owe „odżywki” praktycznie nie mają znaczenia, choć niektóre z nich mo-

gą nam pomóc w mniejszym stopniu, co już omawiam. Kreatyna oraz beta-alanina 

działają w podobny sposób do siebie, czyli wspomagają naszą wytrzymałość na 

treningu i dodają odrobinę siły. Oba środki powinny na nas zadziałać bez względu 

na to czy liczymy kalorie i makroskładniki, czy też nie. Zdarzają się również orga-

nizmy, na które nie działają te suplementy, ale nie często tak bywa. Dzieje się tak z 

uwagi na to, że nasze ciała są różne i każde może inaczej reagować na daną sub-

stancje. Czyli w skrócie każdy inaczej reaguje na wszelkiego rodzaju bodźce. Ko-

lejna sprawa. Białko, czyli proteiny. Trzeba wiedzieć podstawową rzecz, dotyczącą 

tego suplementu. Przyjmując go, bez diety kompletnie nic nam nie da, nie pomoże. 

Białko jest jednym z makroskładników, więc popularne „białeczko” służy tylko i 

wyłącznie temu, aby uzupełnić dany makroskładnik w diecie, nie męcząc się np. z 

mięsem. Jest to o tyle dobre, że wypijemy niewiele proszku, smacznego zazwyczaj 

proszku i nie musimy zapychać się niepotrzebnie innym posiłkiem, mamy go z 

głowy. Podsumowując, przeróżne odżywki węglowodanowe, typu carbo nox, biał-

ka i wszelkie inne tego rodzaju rzeczy, nie dadzą nam kompletnie nic, gdy nie sto-

sujemy diety. 

Pamiętajmy więc, że suplementy diety to nie więcej, niż 5% naszego sukcesu. Cała 

reszta to wyłącznie ciężki trening oraz to, co na codzień spożywamy. 

 

 

 

Piotr Bartoszewicz 
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Moda wiosenna jest dosyć charakterystyczna, dlatego też mimo zmieniających 

się trendów wskazać można pewne jej cechy szczególne. Po pierwsze nie ulega 

wątpliwości, że po okresie szarych dni i długich nocy mamy ochotę na pojawie-

nie się akcentów kolorystycznych. Z tego też powodu zazwyczaj płaszcze wio-

senne czy buty na wiosnę posiadają mniej lub bardziej odważne akcenty kolo-

rystyczne. I nie chodzi tu wcale o neonowe kolory, lecz również barwy bardziej stonowane. 

Oprócz tego moda na wiosnę obfituje w znaczne ilości akcentów kwiatowych, lecz również 

znaleźć można w niej wzory geometryczne, szkocką kratę bądź ponadczasowe groszki. 

 

 

Wiosenne trendy 

W nadchodzącym sezonie projektanci mody postawili na deli-

katne pastelowe odcienie różu, błękitu i zieleni. Oprócz tego 

dużą popularnością cieszą się także dziewczęce koronki, a więc 

wiosna stoi pod znakiem prawdziwej kobiecości i delikatności. 

Obok tego niezwykle modne są pastelowe spodnie rurki, do któ-

rych możemy włożyć jasną górę albo bluzkę z jakimś mocniej-

szym akcentem kolorystycznym. Wybierając strój dzienny, nie 

możemy zapomnieć także o bluzkach z nadrukami, będącymi 

prawdziwym hitem. Panie o naprawdę szczupłej sylwetce albo 

kobiety chcące mieć trochę bardziej zmysłowe biodra powinny 

obowiązkowo zaopatrzyć się w baskinkę, czyli niewielkiej długości falbankę rozpoczynającą 

się poniżej linii talii. 

 

Modne kolory szminek 

W tym roku królują pastele – także na ustach. Najmodniejsze odcienie szminek poleca Mike 

Michaels, król makijażystów w Hollywood! W pracy korzysta z rewolucyjnych trwałych 

szminek LipSense, w których zakochało się wiele gwiazd, m.in. Christina Aguilera, Jennifer 

Aniston, Courtney Cox, Cameron Diaz, Rummer Willis czy Barbra Streisand. Zobacz, jak je 

stosować i jakie kolory wybrać! 
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Maj to piękny miesiąc. Stęsknieni za słońcem i rozkwitającą przyrodą wyjeżdża-

my na weekend majowy zwany majówką. W roku 2016 weekend majo-

wy przypada od 30 kwietnia(sobota) do 3 maja(wtorek).  Tradycyjnie, jak co ro-

ku, miliony ludzi chcą spędzić te pierwsze dni weekendu majowego wyjątkowo i 

radośnie. By rzeczywiście tak było, warto mieć jakiś dobry pomysł na tak długo 

wyczekiwany urlop. Przyjemnie jest spędzić ciepłe dni majówki, odprężając się na 

świeżym powietrzu. Przedstawiamy ciekawe propozycje które mogą zainspirować 

do odpowiedniego wyboru miejsca na spędzenie wymarzonej majówki. 

 Wyjazd z przyjaciółmi lub rodziną na Mazury. Oprócz zabiegów relak-

sacyjnych możemy odbyć rejs żaglówką, nurkować i wędkować.  

 Weekend nad morzem. Odpoczynek pośród szumu fal, to dobry pomysł 

dla samotników. 

 Fajerwerki w Kutnie. Wciągu dnia plenerowy piknik a wieczorami po-

kaz sztucznych ogni. Idealny pomysł dla osób, które nie lubią się nu-

dzić. 

Nieważne dokąd się wybierasz – czy zostajesz w Polsce, czy ruszasz za granicę, 

czy pojedziesz w góry, czy nad morze, to i tak musisz zadbać o bezpieczeństwo 

swoje i swoich bliskich.  

 

Udanej majówki! 
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Ostatnimi dniami uwagę moją przykuł dość ciekawy wynalazek jakim jest moto-

cykl Panonia: marka węgierskich motocykli produkowanych w zakładach Csepel 

w Budapeszcie w latach 1954 - 1975. Konstrukcja bazowała na przedwojennym 

motocyklu Csepel 250. Motocykle Pannonia trafiały na drodze eksportu do Polski. 

Motocykl wyglądem przypominał włoski model Mondial. Pojemność silnika 250 

cm. Konstrukcja opierała się częściowo na modelu Csepel 250s a pewne elementy 

były nowe. Pannonia miała dwie wersje siedzenia: bardziej sportową i bardziej 

komfortową. Tapicerka w kolorze czerwonego wina. 

Następne serie oznaczone były symbolem TLT. Zmieniono gaźnik i wprowadzono 

dwa boczne schowki zamiast pojedynczego (wewnątrz baku). Wprowadzono nowy 

kolor (zielone jabłuszko). 

Najbardziej rozpowszechniony model Pannonii oznaczono symbolami TLF. F 

(fejlesztett) oznaczało ulepszony - zastosowano wzmocniony czternastokonny sil-

nik. 

Eksportowa wersja dla NRD Następny model był oznaczony TLB. W latach sześć-

dziesiątych model z owiewkami był bardzo modny także w krajach ościennych i 

miał dodatkowe oznaczenie De Luxe. Motocykle produkowane były do 1975 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ~Mateusz Szklarz  
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Kilka wstępnych słów 

Od 1 września 2015 r. ZSP nr 1 w Barlinku uczestniczy w międzynarodowym projekcie Era-

smus+ o nazwie „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE”. Dzięki platformie 

eTwinning nauczyciele naszej szkoły pozyskali do współpracy dwóch partnerów zagranicz-

nych: Trgovačka škola Zagreb - szkoła handlowa w Chorwacji oraz II Liceum Vrilissia, w Ate-

nach w Grecji. Jednym z celów tego projektu było opracowanie i wdrożenie Innowacyjnego 

Międzynarodowego Programu Zajęć Pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości i doradz-

twa zawodowego. Program zarejestrowany został 4.01.2016 w Zachodniopomorskim Kurato-

rium Oświaty w Szczecinie jako innowacja pedagogiczna podnosząca jakość pracy naszej 

szkoły 

 

Warsztaty 

Od października 2015 raz w miesiącu odbywały się warsztaty. Na pierwszym z nich uczestnicy 

poznawali się, pisali swoje oczekiwania wobec projektu, czego się obawiają oraz grali w 

„pajęczynę”. Na kolejnych zajęciach ustalali kto zajmie się zadaniami projektowymi, wykony-

wali plakaty np. 10 top zawodów. Miało to na celu uświadomienie uczniom jakie zawody będą 

poszukiwane w przyszłości i jakie kierunki studiów powinni obrać, żeby w przyszłości nie 

mieli problemów ze znalezieniem pracy. Ostatnie marcowe zajęcia, poświęcone były zawodom 

regulowanym i kwalifikacjom zawodowym. 
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Zadania projektowe 

Oprócz samych spotkań, uczniowie otrzymali kilka większych i bardziej pracochłonnych za-

dań do zrobienia. Były nimi np. nakręcenie filmu o szkole czy sfilmowanie sondy w szkołach 

gimnazjalnych i wśród uczniów naszej szkoły, dotyczącej marzeń młodzieży. Wtedy musieli-

śmy się podzielić na dwie grupy, aby wszystko w miarę sprawnie poszło. Pierwsza grupa pod 

egidą Damiana Ladry i Wiktorii Jóźwiak przez kilka dni nagrywała film. Postanowiliśmy, że 

miło by było wykorzystać wokalny talent jednej z uczestniczek – Pauliny Stanisławek. Kole-

żanka nagrała cover piosenki „Happy”,  który został umieszczony jako podkład muzyczny w 

filmie. Druga grupa, której liderem została Nikola Groszkowska miała troszeczkę bardziej pra-

cochłonne zadanie. Na samym początku należało opracować pytania do ankiety, którą wyko-

rzystaliśmy w sondzie o marzeniach. Potem zaczęły się zdjęcia do filmu. Próbne ujęcia robili-

śmy w naszej szkole, aby sprawdzić jak ustawiać kamery, oświetlenie itp. Potem grupa kilku 

osób wyszła do lokalnych gimnazjów, żeby nakręcić materiał. Zadanie z pozoru proste okazało 

się takim nie być. Echo, szum, hałas i amatorski sprzęt nie były nam na korzyść. Dużo czasu 

zajęło też montowanie oraz tłumaczenie filmu na język angielski. Mimo wszystko udało nam 

się z powodzeniem zakończyć pracę po około 3-4 miesiącach. Nie zapominajmy jednak, że 

oprócz tych zadań co niektórzy uczestnicy mieli do zrealizowania inne, mniejsze. Dużo osób 

robiło prezentacje czy też pisało artykuły ze spotkań na naszą stronę 

www.barlinekerasmus.weebly.com. 

 

„Samochwałki” i wyjazd 

Po zakończeniu wszystkich zadań projektowych tego etapu, uczniowie wypełniali ankiety 

ewaluacyjne tzw. „samochwałki” gdzie podsumowali wszystko co zrobili w projekcie 

uwzględniając nawet najmniejsze szczegóły czy podając ilość godzin jaką spędzili nad wyko-

naniem danego zadania. Uświadomiło nam to, jak wiele rzeczy się wydarzyło, ile włożyliśmy 

wysiłku i pracy w projekcie Erasmus+. Zwieńczeniem i nagrodą za nasze zaangażowanie jest 

wyjazd zagraniczny na pierwszą wymianę młodzieży, która odbędzie się w dniach 11-16 

kwietnia 2016r w Zagrzebiu. W tej wymianie weźmie udział 12 najbardziej zaangażowanych 

uczniów. Warto by też wspomnieć, że uczestnicy będą lecieli samolotem, spali u rodzin gosz-

czących bez możliwości mówienia po polsku. Będą musieli się posługiwać niemal cały czas 

tylko językiem angielskim, co jest dla nas świetnym sprawdzianem umiejętności językowych. 

A ponieważ już kontaktują się z nami rodziny i nasi chorwaccy rówieśnicy, wszyscy czekają 

na to z niecierpliwością. 

  

         

 

 

 

          Napisała: Nikola Groszkowska kl.1 loa 
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Za nami ćwierćfinały tegorocznej Ligi Mistrzów. Znamy już zespoły, które awansowały 

do kolejnej fazy turnieju. 

 

Manchester City – PSG 1:0 (3:2 w dwumeczu, awans Manchesteru City) 

Wyjątkowo ciekawie zapowiadało się spotkanie na Etihad Stadium, gdzie Manchester City po-

dejmował PSG. W zeszłym tygodniu Anglicy sprawili niespodziankę i wywieźli z Parc des 

Princes korzystny rezultat 2:2, przez co to oni zaczęli być stawiani w roli faworytów do awan-

su. W 30. minucie Manchester City mógł wysunąć się na prowadzenie, lecz Agüero nie wyko-

rzystał rzutu karnego, przez co do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Co nie udało 

się w pierwszej połowie, udało się w drugiej za sprawą Kevina de Bruyne. Anglicy sprawili 

tym samym niespodziankę i wyrzucili za burtę tegorocznych mistrzów Francji. Warto powie-

dzieć, że Manchester City po raz pierwszy w swojej historii wywalczył awans do półfinału Li-

gi Mistrzów. 

 

Real – Wolfsburg 3:0 (3:2 w dwumeczu, awans Realu) 

Po wpadce w zeszłym tygodniu, gdy na Volkswagen-Arenie Real przegrał 0:2, cel na dzisiej-

szy wieczór był tylko jeden – remontada. Piłkarze Realu zapowiadali walkę na śmierć i życie i 

to było widać od samego początku. Gospodarze rozpoczęli bardzo dobrze, nie pozwalając na 

nic przestraszonym Niemcom, którzy mieli problemy z wyjściem z własnej połowy. Dobra po-

stawa Los Blancos i słaba gra gości poskutkowała tym, że w 16., a następnie w 17. minucie do 

bramki trafił Cristiano Ronaldo, wyrównując stan rywalizacji na 2:2. Po zdobyciu goli Real 

znacznie spuścił z tonu i to Niemcy zaczęli przejmować inicjatywę, jednak nie przełożyło się 

to na kreowanie klarownych sytuacji bramkowych. 

Druga połowa nie rozpoczęła się z taką intensywnością jak pierwsza odsłona. Real był stroną 

dominującą, ale brakowało 100% sytuacji. W końcu w 77. minucie gospodarze otrzymali rzut 

wolny, do którego podszedł oczywiście Ronaldo. Portugalczyk wykorzystał błąd muru usta-

wionego przez piłkarzy Wolfsburga i skompletował hat-trick. Crack Los Blancos zagrał jak za 

najlepszych lat i wprowadził swoją drużynę do szóstego z rzędu półfinału Ligi Mistrzów, a sa-

memu Realowi wreszcie udało się dokonać remontady. 
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Bayern Monachium - Benfica Lizbona 2:2 (3:2 w dwumeczu, awans Bayernu) 

Monachijczycy przegrywali z Benficą, ale zremisowali w Lizbonie 2:2 i piąty raz z rzędu 

zagrają w półfinale Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski wszedł na boisko w 84. minucie. Po-

lak pierwszy raz w tym sezonie zaczął mecz LM na ławce rezerwowych, ale jak poinformował 

na Twitterze Michał Kołodziejczyk z Wp.pl, Polak miał w niedzielę wypadek samochodowy. 

Agent piłkarza Cezary Kucharski powiedział nam, że kapitanowi kadry nic się nie stało, był 

gotowy do gry. 

 

 

Atletico Madryt -  FC Barcelona 2:0 (3:2 w dwumeczu, awans Atletico) 

Podobnie jak w 2014 roku, tak samo i tym razem Atlético Madryt wyeliminowało Barcelonę w 

ćwierćfinale Ligi Mistrzów, wygrywając rewanż na własnym stadionie. Dwa gole na wagę 

awansu zdobył Antoine Griezmann. 

Ekipa Diego Simeone postawiła twarde warunki, przystępując do meczu ze stratą jednej bram-

ki na rzecz katalończyków. Los Colchoneros ukąśili dwa razy nie pozostawiając żadnych 

złudzeń, kto powinien znaleźć się w 1/2 turnieju. Klątwa Ligi Mistrzów, jak widać wciąż trwa 

I nie wiadomo kto i kiedy ją złamie.  
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Niedawno w naszej szkole odbył się konkurs historyczny na temat „Żołnierzy Wy-

klętych”. Test miał na celu sprawdzić wiedzę uczniów z okresu działań w czasie II 

wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Do testu przystąpiło szesnastu uczestni-

ków. Pytania miały charakter otwarty, co zwiększyło poziom rywalizacji oraz dało 

możliwość wykazania się własną wiedzą. W rywalizacji brały udział osoby z całej 

szkoły. Na pierwszych lokatach uplasowały się następujące osoby: 

 

 

1) Mateusz Szklarz  

2) Dominika Kamińska 

3) Jakub Kubejko  

4) Piotr Bartoszewicz 

 

 

W imieniu redakcji gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz życzymy dalszych 

sukcesów w kolejnych edycjach konkursu. Zachęcamy również pozostałych 

uczniów do udziału w takich wydarzeniach organizowanych przez naszą szkołę. 
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Deadpool to film idealnie poruszający się na granicy autoparodii, ale nigdy jej nie 

przekraczając. Wiemy, że to wszystko nie na serio, ale nie zmienia to faktu, że to 

po prostu jedna z fabuł o superbohaterach. Do tej pory filmy w ten sposób tworzo-

ne zwykle pękały gdzieś, trochę za połową. Najpierw mocno nabijano się ze sche-

matów i gatunków, by potem im bliżej puenty, tym bardziej się w te właśnie sche-

maty wpisać i zrobić wielki finał, który już niczym nie różnił się od filmów, z któ-

rych wcześniej się naśmiewano. Deadpool świetnie uniknął tej pułapki. Tu humor 

jest na tym samym poziomie od pierwszej sekundy filmu (dosłownie – wszystko 

zaczyna się od pomysłu na napisy początkowe) do ostatniej (trzeba wysiedzieć do 

końca napisów). Duża w tym zasługa, wzorowanego na komiksowych przygodach 

Deadpoola, przebijania czwartej ściany. Bohater nie tylko jest świadomy tego, że 

gra w filmie, ale lubi też sobie pogadać o innych filmach – od klasycznych 

Gwiezdnych wojen przez trylogię Uprowadzona po obsadę filmów o X-Menach. 

No, po prostu gęba mu się nie zamyka. I w sumie to też jest dobrze przeniesione z 

komiksów. 
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Ciasto marchewkowe  

Składniki na ciasto: 

 mąka tortowa 340 g 

 proszek do pieczenia3 łyżeczki 

 sól 1/2 łyżeczki 

 soda oczyszczona1/2 łyżeczki 

 przyprawa do piernika 1 1/2 łyżeczki 

 olej 260 ml 

 cukier brązowy 300 g 

 jajka 4 szt (duże) 

 marchewka 450  g 

 orzechy włoskie siekane 100 g 

 skórka pomarańczowa 1 szt 

sok z pomarańczy1 szt 

Składniki na krem pomarańczowy: 

 serek mascarpone500 g 

 cukier puder 50  g 

 skórka pomarańczowa 1 szt 

sok z pomarańczy1 szt 

Dodatkowo: 

 orzechy włoskie siekane 120  g 

dżem wiśniowy1 słoik 
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Sposób przygotowania:  

Przygotowanie ciasta: 

Mąkę mieszamy z solą, proszkiem do pieczenia i sodą. W drugiej misce ucieramy 

jajka z brązowym cukrem, dodajemy olej i miksujemy na jednolitą masę. Mar-

chew ścieramy na tarcie o dużych oczkach mieszamy z drobno posiekanymi orze-

chami, przyprawą do pierników, skórka i sokiem z pomarańczy. Do masy jajecznej 

stopniowo dodajemy mąkę i mieszamy aż składniki się połączą. Na koniec dodaje-

my marchew i dokładnie wszystko mieszamy. Okrągłą tortownicę o średniku ok. 

25-27 cm smarujemy masłem, spód tortownicy wykładamy papierem do piecze-

nia. Ciasto wylewamy do tortownicy i wstawiamy na ok. 60 minut do piekarnika 

nagrzanego do temperatury 180 stopni. Pieczemy do tzw. suchego patyczka. Upie-

czone ciasto wyjmujemy i studzimy. 

 

Zimne ciasto przekrawamy na pół i przekładamy wiśniowym dżemem. 

 

Przygotowanie kremu pomarańczowego: 

W misce ucieramy serek mascarpone z cukrem pudrem, sokiem i skórką z poma-

rańczy. Kremem nakładamy na wierzch i boki ciasta. Posypujemy drobno posieka-

nymi orzechami. 

 

Ciasto przechowujemy w lodówce.  
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 Działalność tajnych związków kończyła się ścinaniem  

członków. 

 Na Kubie uprawia się krokodyle. 

 Lis był chytry a pod spodem biały. 

 Z trzech wieszczów największy jest moim zdaniem czwarty, 

którego nazywamy Janem z Czarnolasu. 

 Jak strażacy zobaczą ogień, to sikają. 

 Grecy Trojan zrobili w konia i wygrali. 

 Starość jest często przyczyną śmierci. 

 Od pocałunków jeszcze nikt nie umarł, ale był taki, co się 

urodził. 

 Żarłok kopie sobie grób własnymi  

zębami. 

 Przy skubaniu pierza skuba-

no też dziewczyny. 

 Doktor Judym, ponieważ 

współżył z chłopami, często  

znajdował się na czworakach.  



 

 27 

 

 

 

 

 

 

 Pozdrawiam Madzię Baran :* 

 Pozdrawiam grono pedagogiczne :D 

 Pozdrawiam Lepką Rączkę :D 

 Pozdrawiam Izę H <3 

 Pozdrawiam Haniulę :* 

Pozdrawiam facetów z 2TiE :D 

 Pozdrawiam Gosię :) 

Pozdrawiam Nicki Minaj z 1LOa :) 

 Pozdrawiam największego grubasa ze szkoły- Gosię- boom 

 Pozdrawiam Krzemiego :D 

 Pozdrawiam Sylwię :) 

Pozdrawiam Olę Kołodziejczak :) 

 Pozdrawiam Gosię :) 

Pozdrawiam Anię :* 

Pozdrawiam Werkę- smacznego! <3 

 Pozdrawiam Lapcia z 2Ti 

 Pozdrawiam Krzepę 

Pozdrawiam Mateusza 

 Pozdrawiam Izę :* 

Pozdrawiam Aleksandrę Kubicką- wszystkiego najlepszego misia <3 

 Pozdrawiam Bundzię :* 

Pozdrawiam Magdę :) 

Pozdrawiam Jakuba z 2LOa 

 Pozdrawiam dwa grubaski z 2LOa :) 

 Pozdrawiam moje koleżanki Jadziunie, Misiunie i Martynke :* 

 Pozdrawiam maturzystów :) 

 Pozdrawiam Olę K :) 

 Pozdrawiam wszystkich Polaków :) 
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