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 Nasz szkoła jest bardzo sportowa .  Co jakiś czas odbywają się 

zawody w których z pełnym zapałem chłopaki jak i dziewczyny biorą w 

nich udział . A nasi nauczyciele do samego końca nas wspierają w dążeniu 

do wygranej. Ostatnimi zawodami była piłka nożna  gdzie  okazało się , że 

nie tylko chłopcy kochają ten sport, ale tak samo dziewczyny. Nasza szko-

ła w klasyfikacji końcowej zajęła 3 miejsce. 

 Miejmy nadzieje że zawsze nasz szkoła będzie dawać z siebie wszyst-

ko na różnorakich zawodach, a nasi opiekunowie będą nas wspierać i po-

magać w trudnych chwilach gdy nie zawsze pójdzie nam tak  jak byśmy 

tego sobie życzyli.  

R.SZ    
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KSZTAŁCACEGO Z ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNA-
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 07.10.2015r. XV EDYCJA SZKOLNEJ LIGII LEKKOATLE-
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 12.10.2015r. WSPÓLNIE KLASY TECHNIKUM  
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 Czas płynie szybko, a matura nie czeka. Za kilka miesięcy kolejni trzecio i czwarto klasi-

ści przystąpią do tego jakże ważnego egzaminu. Prawdą jest, że decyduje on w pewnym stop-

niu o ich przyszłości, karierze zawodowej i ogólnie o tym jaka drogę w życiu obiorą. Jednak 

co może kryć się w głowie takiego maturzysty…? Norbert Duś uczeń klasy 3 LOa przedstawił 

nam jak to wszystko wygląda z jego perspektywy J Zapraszam. 

 

 Red.- Cześć, dziękuję że zgodziłeś się udzielić mi wywiadu.  

 

Norbert- Siema, nie ma sprawy :) 

 

 Red.-Może zacznijmy od tego, czym dla Ciebie jest egzamin maturalny i jakie Ty masz 

do niego podejście? 

 

Norbert- Aktualnie traktuje go jako prace klasową o szerokim zakresie materiału, nic 

 więcej. 

 

 Red.-Z jakich przedmiotów dodatkowych zdajesz egzamin i dlaczego wybrałeś akurat te? 

 

Norbert- Zdaję z matematyki angielskiego i geografii, ponieważ uważam, że z tych przed-

 miotów mam największe szanse żeby się wykazać, po prostu czuje się w nich dobrze. 

 

 Red.- Do matury masz jeszcze masę czasu, czy przygotowujesz się jakoś specjalnie do 

tego? 

 

Norbert- Przygotowuje się do tego od 3 lat, jedyna z rzeczy którą robię tylko i wyłącznie w 

 kierunku matury to uczęszczanie na fakultety. 

 

  Red.- Skoro  poza fakultetami nie przygotowujesz się jakoś „specjalnie”, to na co w ta-

kim razie przeznaczasz swój czas? 

 

Norbert-  Poza szkołą chodzę na tańce, ćwiczę , pomagam w domu na tyle na ile mogę, 

 staram się nie nudzić. 

 

 Red.- Co po maturze? Wiesz już co będziesz robił? 

 

Norbert- Niestety nie mam zielonego pojęcia w która stronę iść po skończeniu szkoły,  

 ciągle czekam na jakiś przebłysk związany z moja przyszłością. 

 

 Red.-Czy odczuwasz presję przed maturą? 

 

Norbert- Nie, ponieważ jestem pewien swoich umiejętności i wiem na jakim poziomie  
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  Red.- Na pewno poznałeś w murach tej szkoły masę ludzi, zawarłeś wiele przyjaźni i 

masz za sobą dużo wspomnień. Mimo tego, że zostało Ci jeszcze nieco ponad 7 miesięcy, 

to czy jest coś ( związanego z tą szkołą) co będziesz wspominał przez długi czas? 

 

Norbert- Na pewno na długo zostaną mi w pamięci nauczyciele, mimo tego, że mogę na 

 nich czasem narzekać to na prawdę widzę, że się starają i za to ich  cenie, myślę że 

 będzie mi ich brakować po szkole, a z wspomnień hmm… będę bardzo dobrze wspo- 

 minał wycieczki z Panem Rudnickim.  

 

 Red.- Patrząc z perspektywy czasu, czy jest coś co chciałbyś zmienić w tej szkole? 

 

Norbert- Nie uważam ze powinno zmieniać się rzeczy w szkole lecz niektórych uczniów 

 (może również i mnie) jeżeli chodzi o ich zaangażowanie do nauki,  jak to mawiał poe

 ta "Wczoraj byłem bystry i chciałem zmienić świat. Dziś jestem mądry, więc zmieniam 

 siebie" 

 

 Red.- Mądre słowa, warte zapamiętania. A jak uważasz czy więcej zależy od nauczyciela, 

który przygotowuje nas do egzaminu czy może od ucznia? 

 

Norbert- Rolą nauczyciela jest nas jedynie zmotywować do danego przedmiotu, przy-

 najmniej według mnie, kwestia ambicji ucznia czy chce się rozwijać czy ma na wszystko 

 "wylane", nieważne jak dobry byłby dany nauczyciel "z pustego i Salomon nie naleje" 

 

 Red.-Czy masz może jakieś wskazówki dla młodszych koleżanek i kolegów jak dobrze 

przygotować się do matury? 

 

Norbert- Moja wskazówka dla młodszych jest jedna - Ucz się nawet z tego co uważasz za 

 banał, przy sprawdzianach i innych formach prac zawsze zapomina się tego w czym się 

 było "pewniaczkiem". 

 

 Red.- Co powiedziałbyś osobie, która nie jest zdecydowana co chciałaby zdawać na eg-

zaminie maturalnym? ( w jaki sposób byś jej doradził?) 

 

Norbert-  Powiedziałbym jej żeby zdawała z tego w czym czuje się najpewniejsza i żeby nie 

 obawiała się rozszerzeń bo nic nie traci a może jedynie zyskać. 

 

 Bardzo Ci dziękuję za ten ciekawy 

wy- wiad i ży-

czę Ci tego 

prze-

błysku 

zwią-

zanego z Twoją przyszłością oraz wy-

sokich not na egzaminie.  Mam nadzieję, że 

wielu młodszych uczniów wyciągnie z tego 

wy- wiadu  masę  przydatnych informacji.   

 

Rafał Kamiński 
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 Halloween to popularne święto obchodzone dzień przed dniem Wszystkich 

Świętych, czyli 31 października. Najhuczniej obchodzi się 

Halloween w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Ir-

landii. W Polsce Halloween obchodzone jest od lat 90. 

Halloween - obchody 
 W Polsce nie ma zwyczaju przebierania się w kostiumy, 

przyozdabiania domów dyniami oraz lampami, jak to ma 

miejsce na zachodzie. Jednak ludzie  często bawią się w ten dzień - organizowane 

są liczne imprezy przebierańców, bale, koncerty. Również szkoły organizują zaba-

wy dla dzieci, które mają wtedy okazje przebrać się za ulubioną postać z bajki. 

Do zabaw w Halloween zalicza się także zabawa cukierek albo psikus (ang. trick 

or treat). Dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy i odwiedzają miesz-

kańców. Gdy ktoś nie chce dać cukierka otrzymuje od dzieci w zamian psikusa.  

Wika E. , Klaudia J. , Paulina S. , Monika K.   

AMERICAN HORROR STORY 

 Twórcy American Horror Story, Ryan Murphy i 

Brad Falchuk, wiedzą, że jednej historii nie można 

ciągnąć w nieskończoność. Czemu bowiem nie pójść 

śladami takich reżyserów jak Tim Burton, tworzących 

nietuzinkowe produkcje o różnej tematyce, lecz ze 

sprawdzoną obsadą? Po co ciągnąć jeden wątek, skoro 

można stworzyć kilka niezwykłych historii? To podej-

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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 Murder House (sezon pierwszy) opowiada o Domu Morderstw. Wszystko za-

czyna się tak naprawdę niewinnie. Niby normalna rodzina Harmonów, borykająca 

się z prawdziwymi problemami tudzież samookaleczeniami nastoletniej córki 

(Violet) i przyłapaniu męża (Ben) na zdradzie przez żonę (Vivien). Chcąc jednak 

zostawić przykre doświadczenia za sobą, decydują się dać sobie kolejną szansę i 

tym samym wydając wszystkie pieniądze, przeprowadzają się do wiekowego do-

mu położonego w Los Angeles. Dom wydaje się idealny, wielki, pięknie urządzo-

ny poprzez poprzednich właścicieli i z duszą. Nawet tajemnicze morderstwo po-

pełnione tutaj przed wieloma laty nie jest ich w stanie zniechęcić przed zakupem. 

Dla tej rodziny, tak łaknącej zmian, to wprost wymarzone miejsce na nowy począ-

tek i ze wszystkich sił starają się rozpocząć tutaj nowe życie, nie zważając na 

mroczną przeszłość. Violet trafia do nowej szkoły, Vivien stara się poznać dom i 

jego okolicę, a Ben, jako że jest psychoterapeutą, ponownie przyjmuje nowych pa-

cjentów. Przez ten dom jednak od początku przewijać się będzie mnóstwo specy-

ficznych postaci: zaczynając od wścibskiej sąsiadki-kleptomanki z chorą na Dow-

na córką, przez oszpeconego bliznami mężczyznę pojawiającego się w najmniej 

oczekiwanym momencie, a na pokojówce - dla mężczyzn wyglądającej jak ponęt-

na uwodzicielka, a dla kobiet jak miła staruszka - kończąc. W jakiś dziwnie niezro-

zumiały dla rodziny sposób, każda z tych osobowości jest bardziej związana z do-

mem niż by sobie tego życzyli, a wraz z upływem czasu - niecodzienne i niespo-

dziewane wydarzenia zaczynają spotykać rodzinę Harmonów coraz częściej - oka-
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 Stypendium Rady Ministrów. Pięknie to brzmi ale wyobraźmy sobie jak wspa-

niałym uczuciem jest móc powiedzieć  ”Jestem Stypendystą Rady Ministrów!” 

Uczennica obecnej klasy 2LOa Małgorzata Strzemecka może pochwalić się swoim 

tytułem. Niestety Gosia jest bardzo skromna osobą, lecz nasza gazetka nikomu nie 

odpuści J Jest to na pewno efekt ciężkiej pracy, nieprzespane noce, masa nau-

ki ,brak  kontaktu z przyjaciółmi… ale czy na pewno tak wygląda życie wzorowe-

go ucznia? Zamiast domyślać się zasięgnąłem do samego źródła. 

 Red.-Hej Gosia co u Ciebie słychać? 

Gosia- Hej wszystko w porządku :D 

 Red.-Jesteś Stypendystką Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku. 

Czy czujesz się jakoś specjalnie wyróżniona? 

Gosia - Na pewno jest to zaszczyt, lecz nie dajmy się zwariować . J Wszyscy 

 jesteśmy równi wobec siebie. Na pewno jest mi niezmiernie miło z tego  

 powodu  i byłam zaskoczona, że akurat ja znalazłam się w takiej oto sytuacji. 

 Red.- Za swoje osiągnięcia otrzymałaś nagrodę tj. stypendium Rady Mini-

strów, które przyznawane jest jednemu uczniowi w całej szkole. Jaką średnią 

trzeba mieć, aby takie stypendium otrzymać, co trzeba zrobić? 

Gosia - Moim zdaniem, aby otrzymać to stypendium trzeba mieć średnią ocen 

 ponad 5.0. W moim przypadku było to 5,21. Należy wyróżniać się w pewien 

 sposób, w jakiś dziedzinach i angażować się w życie szkoły. Wszystko jest do 

 osiągnięcia, tylko trzeba chcieć, mieć motywację  

 Red.- Czy osiągniecie stypendium było twoim marzeniem? 

Gosia - Szczerze mówiąc, słyszałam o takim stypendium, lecz przychodząc do 

 szkoły, nie myślałam, że będę stypendystką Rady Ministrów. Uważałam, że 

 nie jest to w moim zasięgu i nie myślałam, że kiedykolwiek będzie. Jakby to 

 powiedzieć… Każdy ma w sobie leniuszka (śmiech) J 

 Red.- Czy byłaś również prymusem w gimnazjum? 

Gosia - Nie powiem, że nie.. zdarzyła się dana sytuacja, lecz to było o wiele 

 łatwiejsze niż teraz. W tym roku trzeba wziąć się w garść. Każdy z 2-klasistów 
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Gosia - Mogłabym powiedzieć, że nie tak ciężko, ponieważ nie liczyłam na to 

 stypendium. Skupiłam się na nauce i nie kontrolowałam swoich ocen, tylko 

 starałam się uczyć w miarę swoich możliwości. Teraz w 2 klasie czuję po  

 sobie, że będzie o wiele trudniej osiągnąć dany wynik, bo doszły rozszerzenia, 

 których musimy się uczyć na bieżąco, ponieważ z nimi zmierzymy się na 

 maturze, a są bardzo obszerne . 

 Red.-Czy wiesz już na co  chciałabyś przeznaczyć stypendium? 

Gosia - Nie myślałam jeszcze o tym. Jak na dzień dzisiejszy odkładam je do 

 swoich oszczędności. Zawsze są jakieś wydatki. Typowa kobieta – nie będę 

 rozwijać tej myśli. Każdy chyba wie, co mam na myśli. (śmiech) :D 

 Red.- Jakie masz wskazówki dla osób które marzą by zdobyć ten zaszczytny 

tytuł? 

Gosia - Poleciłabym, aby nie myśleli o tym tytule, lecz aby skupili się na  

 nauce, nad tym co robią. Korzystać z życia. Bo jeśli ktoś na siłę chce coś 

 zrobić to może się rozczarować. Podchodzić z dystansem, a ja ze swojej 

 strony mogę Im życzyć wiele chęci i luzu, bo to nie są wyścigi. Zero stresu. 

 Lepiej, aby to była niespodzianka niż rozczarowanie.  

 Red.- Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę? 

Gosia - Ciężko mi określić, ile czasu poświęcam na naukę. Różnie to bywa, w 

 zależności czy w najbliższym czasie spodziewam się wiele sprawdzianów czy 

 też zapowiada się ‘luźniejszy’ tydzień. 

 Red.- Czy masz wypracowane metody nauki. 

Gosia - Uczę się w różny sposób, bardzo lubię odrabiać lekcje przy muzyce, 

 trochę pośpiewam przy okazji. Odczuwają to niestety moi domownicy 

 (śmiech). Tak na poważnie, nie jest chyba tak tragicznie, przynajmniej mam 

 taką nadzieję. Jeśli chodzi o języki obce to polecam naukę za pomocą fiszek 

 – bardzo pomocne.  

 Red.- Jaki przedmiot lubisz najbardziej i dlaczego? 

Gosia - Ulubiony przedmiot hmm…. ciężko powiedzieć, jak wcześniej  

 wspomniałam lubię języki obce, ale mogę też wspomnieć o matematyce, 

 która wbrew pozorom nie jest taka straszna. Zmusza do myślenia, lecz 

 czasami jest to wskazane. W końcu klasa o profilu matematycznym, więc  
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 Red.- Czy uczęszczasz może na jakieś zajęcia pozalekcyjne? 

Gosia - Tak, uczęszczam na korepetycje z języka angielskiego, ponieważ w 

 gimnazjum miałam go jedynie w podstawie, a zamierzam zdać go w  

 rozszerzeniu na maturze. Mam nadzieję, że uzyskam w miarę dobry rezultat. 

 Czas pokaże jak to będzie. 

 Red.- Jakie zainteresowanie prócz zdobywania wiedzy ma stypendysta RM? 

Gosia - Oprócz zdobywania wiedzy (śmiech)… Interesuję się muzyką, sportem, 

 niczym nadzwyczajnym. Większość czasu spędzam z przyjaciółmi. Bardzo 

 lubię języki obce: j.angielski  i  j.niemiecki i chciałabym je opanować w  

 pełni, choć jeszcze daleko mi do tego, ale warto mieć jakieś cele. 

 Red.-Czy chciała byś może podziękować komuś za pomoc w nauce lub inne 

wsparcie? 

Gosia - Chciałabym podziękować moim rodzicom, w końcu gdyby nie Oni nie 

 byłoby mnie tutaj z Wami. Podziękować moim przyjaciołom, którzy zawsze 

 wspierają i pomagają w różne, możliwe sposoby. Jest to zasługa w dużym 

 stopni nauczycieli, gdyż to właśnie Oni przekazują nam wiedzę. 

 

 Red.-Bardzo Dziękuję, za udzielenie mi wywiadu. Od siebie i całego zarządu 

gazetki, życzę Ci jeszcze więcej sukcesów, oraz  najwyższych not na świadec-

twie. 

 

Gosia -Dziękuje za wywiad, jest mi niezmiernie miło z tego powodu. 
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Studia w Wielkiej Brytanii 

 Studentami na brytyjskich uczelniach mogą zostać osoby z całej Polski, lecz 

muszą spełnić określone wymagania. Wystarczy zdać maturę i znać język angiel-

ski. Za studia trzeba płacić czesne, istnieje również możliwość ukończenia licen-

cjatu, zdobycia magistra lub inżyniera. Student może ubiegać się o specjalną po-

życzkę, która pokrywa część czesnego. Proces rekrutacji na uczelnie odbywa się w 

kilku etapach, za pośrednictwem bezpłatnego Programu eduABROAD. Pierwszym 

etapem jest wysłanie formularza aplikacyjnego (w języku angielskim) drogą elek-

troniczną wraz z załącznikami. Wymagane załączniki to: kopia paszportu, oryginał 

lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z tłumaczeniem na język 

angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego, świadectwo maturalne – ory-

ginał lub odpis, również z tłumaczeniem na j. angielski, dokument potwierdzający 

znajomość i poziom języka angielskiego (TOEFL, IELTS lub Cambridge Certifi-

cate) oraz referencje. Ostatecznym terminem przesłania formularza zgłoszeniowe-

go jest 30 czerwca. Następnie konsultant sprawdza aplikacje i przekazuje ją na 

uczelnie. W określonym czasie uczelnia informuje nas o decyzji przyjęciu na stu-

dia i podaje termin ich rozpoczęcia. 
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1. DLA KOGO JEST TEN KIERUNEK? 

Informatyka to dobry kierunek dla osób, które są dobre z matematyki i in-

formatyki, są twórcze i posiadają umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myśle-

nia, a także potrafią podejmować szybkie decyzje. Osoba wybierająca informaty-

kę, nie musi znać języków programowania. Ta wiedza jest jak najbardziej przydat-

na, ale nie jest niezbędna, ponieważ na studiach z informatyki uczy się jej od pod-

staw. 

2.KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: 

Studia licencjackie: Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać 

wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinien dobrze 

rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wie-

dzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputero-

wych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w 

realizacji projektów informatycznych. 

Studia inżynierskie: Absolwent powinien być przygotowany do pracy w 

firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją 

narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w 

których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, je-

śli ukończy specjalność nauczycielską. Absolwent powinien być przygotowany do 

podjęcia studiów drugiego stopnia. 

3. JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? 

Żeby dostać się na informatykę, na większości uczelni przy rekrutacji naj-

częściej brane są pod uwagę 3 spośród 6 wymienionych przedmiotów takich jak: 

chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy no-

wożytny. 

4. PRZYKŁADOWE WYKŁADANE PRZEDMIO-

TY 

Administrowanie usługami sieciowymi, algebra liniowa z 

geometrią analityczną, algorytmy i struktury danych, analiza ma-

tematyczna, bazy danych, elementy logiki i teorii mnogości, inży-

nieria oprogramowania, kurs technologii informatycznych, labo-

ratorium grafiki i multimediów, matematyka dyskretna, matematyka komputero-

wa, programowanie, programowanie równoległe i rozproszone, programowanie 

zespołowe, równania różniczkowe, sieci komputerowa, systemy operacyjne, teoria 

obliczalności. 

P&A  
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 Każdy z nas odczuwa stres z innych powodów oraz inaczej reaguje na stres, 

dlatego też nie ma uniwersalnej metody na walkę ze stresem. Poniżej prezentuje-

my najbardziej popularne techniki redukujące nadmierny stres: 

 1.Hobby. Oddając się ulubionym zajęciom, zapominamy chwilowo o proble-

mach i dajemy organizmowi czas na regenerację sił przed powrotem na pole walki. 

 

 2. Techniki umysłowe. Metody umysłowe polegają na celowym relaksowaniu 

umysłu. 

 

 3. Rozmowa. Niektórym ludziom wystarczy, że opowiedzą komuś o swoich 

zmartwieniach i od razu czują się lepiej. Jeżeli Twoje problemy nie nadają się do 

opowiedzenia, możesz 

spróbować spisać je na 

kartce. 
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Welcome  

 Na te październikowe popołudnia/wieczory (Halloween) przygotowałyśmy dla 

Was 10 horrorów, które naszym zdaniem zasługują na wymienienie ich w tym ze-

stawieniu. Nie zabraknie oczywiście recenzji filmu i książki. W związku ze zbliża-

jącą się premierą ekranizacji „Igrzysk Śmierci” opiszemy tą pozycję, a horrorem, 

który wybrałyśmy będzie „Diabeł”. Chciałybyśmy Was ostrzec, że kolejność tych 

filmów jest losowa. 

„Lśnienie” 

„Sierociniec’ 

„Sinister” 

„Diabeł” 

„Teksańska masakra piłą me-

chaniczną” 

„Rec” 

„Martwe zło” 

„Martwa cisza” 

„Ring” 

„Obecność” 

 Recenzja książki:                 

 W tym numerze przybliżę Wam pierwszy tom bestsellerowej trylogii Susanne 

Collins pt.: "Igrzyska śmierci". Wszystkie trzy tomy utrzymywały się w czołówce 

listy bestsellerów magazynu „The New York Times” przez wiele tygodni! 

Jest to opowieść o świecie Panem, rządzącym przez okrutne władze. Najbardziej 

przerażające jest to, że co roku dwójka nastolatków z każdego z dwunastu dystryk-

tów wyrusza na Głodowe Igrzyska, aby stoczyć prawdziwą walkę o przetrwanie. 

Książka opowiada o szesnastoletniej mieszkance ubogiego dystryktu - Katniss 

Everdeen, która po śmierci ojca musi troszczyć się o matkę i młodszą siostrę oraz 

co najgorsze - wziąść udział w tytułowym, brutalnym show. Choć akcja rozgrywa 

się bliżej nieokreślonej przyszłości, to w różnych fragmentach można dostrzec 
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Recenzja filmu 

„Diabeł” 
 Na wstępie chciałabym napisać, że „Diabeł” nie jest to horror w pełni tego 

słowa znaczeniu, bliżej mu bardziej do thrillera. Nie jest on może wybitny nie-

mniej warto go obejrzeć. Zakończenie według mnie nie powala, gdybym mogła 

zmieniłabym je. Film zaczyna się od sceny, w której mężczyzna popełnia samobój-

stwo, skacząc z dachu budynku i lądując na furgonetce. Po bliższym poznaniu 

sprawy przez policję okazuje się, że kilka elementów się nie zgadza. Śledztwo za-

prowadza detektywa Bowdena pod drzwi wielopiętrowego biurowca. Jednocześnie 

okazuje się, że wewnątrz budynku w windzie zostaje uwięzionych pięcioro niezna-

nych sobie ludzi. Ochroniarze obserwują na kamerze to co się tam dzieje, niestety 

nie są im w stanie pomóc. Kiedy w windzie gaśnie na chwilę światło i ponownie 

się zapala jedna z osób nie żyje. Po-

zostali stają się wobec siebie wrodzy. 

Wiedzą, że któreś z nich zabija, ale 

nie potrafią stwierdzić które. Jeden z 

ochroniarzy domyśla się kto morduje 

resztę, 

jednak 

inni 

mu 

nie 
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Nowinki na ekranie 

     Rozpoczął się październik.  Jesień coraz bardziej daje nam w kość. Spacery sta-

ły się krótsze, brak chęci, aby wyjść z domu. Koniec z depresją jesienną!   

     Z wielką chęcią chcę Wam przedstawić kilka filmów, które mają się pojawić w 

tym miesiącu po raz pierwszy na ekranach. W wielu ludziach budzą one pozytyw-

ne emocje i niecierpliwość,  a więc koniec już „gadki – szmat-

ki”. Czas na konkrety, dlatego zapraszam serdecznie na pre-

Gatunek Komedia / Dramat 

Reżyseria John Wells 

Główne role Bradley Cooper, Omar Sy, Sienna Miller 

Premiera  23 października 2015  22 października 2015 

 Adam Jones (Bradley Cooper) to charyzmatyczny szef kuchni, który w mło-

dym wieku zyskał rozgłos jako guru paryskich restauratorów. Podążał własną 

ścieżką i tworzył intrygujące połączenia smaków. Nie udźwignął jednak ciężaru 

sławy, zniknął z pierwszych stron gazet i rozpłynął się w powietrzu. Teraz, wolny 

od wszelkich uzależnień, próbuje swoich sił w sercu kulinarnego Londynu. Gro-

madzi doborową załogę, by stworzyć najlepszą restaurację na 

Gatunek Thriller / Dramat 

Reżyseria Dariusz Gajewski 

Główne role Agnieszka Grochowska, Barbara Kubiak, Bartłomiej Topa 

Premiera  16 października 2015  16 września 2015 

Czas trwania 1 godz. 47 min. 

„Obce Niebo”  

http://www.filmfan.pl/filmy/komedia/
http://www.filmfan.pl/filmy/dramat/
http://www.filmfan.pl/osoba/john-wells/
http://www.filmfan.pl/osoba/bradley-cooper/
http://www.filmfan.pl/osoba/omar-sy/
http://www.filmfan.pl/osoba/sienna-miller/
http://www.filmfan.pl/premiery/2015-10-23/
http://www.filmfan.pl/filmy/thriller/
http://www.filmfan.pl/filmy/dramat/
http://www.filmfan.pl/osoba/dariusz-gajewski/
http://www.filmfan.pl/osoba/agnieszka-grochowska/
http://www.filmfan.pl/osoba/barbara-kubiak/
http://www.filmfan.pl/osoba/bartlomiej-topa/
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  Basia (Agnieszka Grochowska) i Marek (Bartłomiej Topa) od dwóch lat 

mieszkają w Szwecji wraz z dziewięcioletnią Ulą. Na skutek niewinnego kłamstwa 

dziewczynki, jej losami zaczyna interesować się owładnięta obsesją perfekcyjności 

pracownica opieki społecznej Anita. Przekonana o słuszności szwedzkiego prawa 

pozornie robi wszystko dla dobra dziecka. Szwedzka opieka społeczna potajemnie 

przekazuje Ulę rodzicom zastępczym. 

„Sypiając z innymi” Sleeping with Other People 
 Lainey i Jake spali ze sobą tylko raz, ale za to ten pierwszy. Kilka lat później, 

wpadają na siebie przypadkiem. Jake to nałogowy kobieciarz, a Lainey uzależniła 

się  od  niewłaściwego  faceta,  który  ma  żonę  i  dziecko  w  drodze.  Na kilometr  

widać, że są dla siebie stworzeni, tylko oni wciąż tego nie wiedzą. Może wszystko 

by się zmieniło, gdyby tylko przestali sypiać z innymi… 

Opis filmu : Juno 
 ''Juno'' to komediowo dramatyczny film z 2007 roku. Opowiada o szesnasto-

letniej, pewnej siebie i do bólu szczerej nastolatki, która nie poddaje się żadnym 

modom i podąża za głosem swojego serca. Za jego podszeptem pewnego nudnego 

popołudnia postanawia kochać się ze swoim nieśmiałym przyjacielem Bleekerem. 

Gdy zaskakuje ją wiadomość o niechcianej ciąży, najpierw z charakterystycznym 

dla siebie poczuciem humoru informuje 

o tym fakcie zszokowanych rodziców, a 

potem razem z najlepszą przyjaciółką 

zaczyna przeglądać lokalne pismo z 

Gatunek Komedia 

Reżyseria Leslye Headland 

Główne role Alison Brie, Jason Sudeikis, Jordan Carlos 

Premiera  16 października 2015  24 stycznia 2015 

Czas trwania 1 godz. 41 min. 

http://www.filmfan.pl/filmy/komedia/
http://www.filmfan.pl/osoba/leslye-headland/
http://www.filmfan.pl/osoba/alison-brie/
http://www.filmfan.pl/osoba/jason-sudeikis/
http://www.filmfan.pl/osoba/jordan-carlos/
http://www.filmfan.pl/premiery/2015-10-16/
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 Bethesda podzieliła się masą informacji na temat gry Fallout 4. Podczas swo-

jej konferencji ujawniła spory fragment rozgrywki. Produkcja ma oferować gigan-

tyczny, pełen detali świat, a sami twórcy twierdzą, że stworzenie Fallouta 4 to jed-

no z największych przedsięwzięć w całej historii studia. Możliwości zmiany wy-

glądu są bardzo rozbudowane, a proces tworzenia przypomina ten z serii The 

Sims. Potwierdzono, że będziemy mogli wybrać płeć bohatera. Co ważne, nasza 

postać w końcu będzie mówić, a dodatkowo od czasu do czasu komentować to, co 

aktualnie widzi. Interesujące jest również to, że postacie nieza-

leżne będą mogły zwracać się do nas po imieniu – w tym celu 

zespół zajmujący się tworzeniem gry zarejestrował ponad 1000 

najpopularniejszych imion i zwrotów.   Najważniejsze jest 

jednak to, że produkcja trafi na rynek jeszcze w tym roku, a 

dokładniej 10 

listopada. Fal-

lout 4 zagości na kompute-

rach osobistych i konsolach 

PS4 i XONE. 

 

 

 

 

 

 Studio gier Ubisoft poinformowało nas o premierze nowego tytu-

łu gry Assassin’s Creed, mowa tutaj o najnowszej części Syndicate. 

Wprowadzono dwie grywalne postacie, zaś akcja toczy się w Londy-

nie w epoce wiktoriańskiej, rok 1968. Twórcy postarali się by gra od-

zwierciedlała w każdym calu tamtą epokę. Studio zrezygnowało z try-
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 W dniach 16, 17 oraz 18 październik w Poznaniu odbyły się coroczne targi dla 

fanów szeroko pojętej rozgrywki komputerowej aczkolwiek również sympatyków 

szeroko pojętego fantasy. Osobiście wraz z moimi znajomymi (dwóch z nich mo-

żecie kojarzyć z gazetki) Szmexem, Dormeiem oraz Matim udałem się tam w nie-

dzielę we wczesnych godzinach i zostałem do wieczora. Na samych targach można 

było wziąć udział w wielu atrakcjach. Najróżniejsze firmy wystawiały się i organi-

zowały wszelakie konkursy, w których każdy mógł wziąć udział i przy odrobinie 

szczęścia coś wygrać. Od konkursów gdzie zapaleńcy mieli pokazać, iż są w daną 

grę lepsi od innych, aż po chociażby grę w gwinta, czyli karciankę wyciągniętą 

żywcem z uniwersum Andrzeja Sapkowskiego, Wiedźmina. Jednak chyba naj-

większą atrakcją dla zwiedzających, jak co roku, była możliwość spotkania gwiazd 

polskiego YouTube, na co dzień oglądanych w Internecie, jak między innymi Ni-

tro, Isamu, Człowiek Warga, ROJO, Sylwester Wardęga czy wiele, wiele innych, 

oraz zamienić z nimi kilka słów. Taka okazja w koń-

cu nie nadarza się codzien-

nie, prawda? Dla strudzo-

nych całodziennym zwiedza-

niem czekały stoiska gdzie, 

niczym w domu, mogliśmy 

po prostu walnąć się ceremo-

nialnie na poduchę i zapo-
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Z pamiętnika pierwszoklasistki 
 Jak ten czas szybko płynie. Już miesiąc chodzę do tej 

szkoły, a przecież jeszcze tak niedawno po raz pierwszy 

przekroczyłam próg „górki”. Muszę przyznać, że coraz 

lepiej i pewniej czuję się tutaj. Szkoła bardzo mi się podoba, wokół wiele znajo-

mych twarzy, poznałam także dużo nowych osób,  są wśród nich niezwykłe osobo-

wości. Moi koledzy i koleżanki z klasy to spokojni, pozytywni ludzie, wychowaw-

czyni super. Dobrze się ze sobą dogadujemy, czego dowodem była wspaniała at-

mosfera podczas integracji i otrzęsin. Myślę, że tworzymy zgrany zespół. Troszkę 

przeraża mnie tempo nauki, nie byłam przyzwyczajona do takiego intensywnego 

ślęczenia nad książkami i zadaniami domowymi. Na niektórych przedmiotach 

trzeba być skupionym przez całe czterdzieści pięć minut, nie można na chwilę się 

oderwać od książek czy zeszytów. Pojawiły się już pierwsze oceny za kartkówki, 

prace klasowe czy zadania. Cóż toż to szkoła, tak musi być. Do wszystkiego moż-

na się przyzwyczaić , nikt nie mówił, że będzie lekko. Są też jednak takie lekcję, 

gdzie można się wyluzować czy powygłupiać. Najbardziej lubianymi przedmiota-

mi są chyba religia –pozdrawiam księdza Kryspina oraz zajęcia z wychowania fi-

zycznego, gdzie możemy aktywnie spędzić czas 

grając w piłkę siatkową, nożną czy pobiegać.  Co tu 

dużo mówić szkoła jak szkoła trzeba wziąć się w 

garść i iść do przodu.  Do 

usłyszenia .  



 

 21 

  

 

 

 

 CIASTO: 

 1 szklanka masła,  

 1 szklanka cukru kryształu,  

 1/4 szklanki mleka,  

 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego  

 1 duże jajo, 

 2 i 3/4 szklanki mąki,  

 1/4 szklanki gorzkiego kakao,  

 1 tabliczka gorzkiej czekolady (rozpuszczona i wystudzona),  

 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia,  

 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej,  

 LUKIER: 

 4 szklanki cukru pudru,  

 1/2 szklanki masła, 

 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego, 

 2 łyżki mleka,  

 Wybrany barwnik spożywczy 

 

 

PRZYGOTOWANIE: 

W dużej misce utrzyj masło z cukrem na jednolitą masę. Dodaj mleko ekstrakt wa-

niliowy i jajko, dokładnie wszystko wymieszaj. Dodaj kakao, mąkę, roztopioną 

czekoladę, proszek do pieczenia i sodę po czym ponownie wymieszaj. Uzyskane 

ciasto zapakuj w woreczek i włóż do lodówki na minimum 2 godziny. Nagrzej pie-

karnik do 180 ºC. Wyjmij ciasto, rozłóż na stolnicy posypanej delikatnie mąką i 

rozwałkuj. Formą do wycinania ciastek wycinaj koła z przygotowanego ciasta. 

Wycięte ciastka układaj na blaszce przykrytej papierem. Piecz ciastka około 10 mi-

nut. Podczas studzenia ciastek wykonaj lukier. Wsyp cukier puder, ekstrakt wani-

liowy i masło w misce. Miksuj mikserem na niskich obrotach. Powoli ciągle mie-

szając wlewaj mleko, aż uzyskasz taką konsystencję lukru jaką lubisz. Dodaj do 
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ZUPA DYNIOWA 
SKŁADNIKI 

·  1 kg dyni 

·  1 marchew 

· 1 cebula 

· 2 ząbki czosnku 

· 3 szklanki bulionu drobiowego 

· sól 

· pieprz 

· 2 łyżki oliwy z oliwek 

· 4 łyżki śmietany 18% 

PRZYGOTOWANIE 

Dynię obieramy, usuwamy pestki, kroimy na kawałki. Marchew, cebulę i czosnek 

obieramy i kroimy na mniejsze części. Wszystkie składniki przekładamy do garnka 

z grubym dnem, dodajemy oliwę z oliwek i podsmażamy, stale mieszając przez 

mniej więcej 3 minuty. 

Warzywa zalewamy bulionem i gotujemy pod przykryciem około 30 minut. Po 

tym czasie warzywa powinny być miękkie. Całość rozdrabniamy blenderem, aż 

zupa nabierze konsystencji kremu. Przyprawiamy solą i pieprzem do smaku. 

JAK PODAWAĆ 

Zupę przelewamy na talerze, do każdej 

porcji dodając łyżkę śmietany. 
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Makijaż na Halloween rządzi się własnymi prawami. Nie cho-

dzi o to, by podkreślić wydatne usta, piękne duże oczy, czy kości 

policzkowe. Pierwsza zasada głosi - im ciemniej tym lepiej. I nie 

chodzi nam o smoky eyes! Granatowe, grafitowe i czarne cienie 

do powiek będą do tego najlepiej pasować. Nie można również 

zapomnieć o podkładzie. Odstawiamy na bok fluidy beżowe i 

brązowe. Cera musi być bardzo jasna, wręcz biała. Od razu pod-

powiadamy, że pomogą wam w tym farbki do malowania twarzy. Na koniec zosta-

ły usta. Tu również łamiemy zasady. Najczęściej malujemy je na ostrą czerwień 

lub biel. 

 

Strój na Halloween Wybór kostiumu halloweenowego spędził sen z powiek nie-

jednej osobie. Czasami warto puścić wodze fantazji i zrobić coś oryginalnego. 

Wiele osób decyduje się przebrać za zombie bądź innego nadgniłego stwora, po 

czym okazuje się, że na przyjęciu wszyscy wyglądają 

tak samo. Przeglądnij parę strojów niżej może któryś z 

nich Ci się spodoba!  
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Ulubiony kanał Hanki Mostowiak ? 

Karton Network. 

 

Dlaczego wygoniono garbatego z basenu? 

Bo udawał rekina. 

 

Jasio na lekcji polskiego woła do 

Małgosi: 

- Kwiatuszku! 

Nauczycielka się odwraca, a Jasiu: 

- Nie ty, łodygo! 

 

Dlaczego blondynka wspina się na szklany mur? 

Żeby zobaczyć co jest po drugiej stronie. 

 

Jak nazywa się najlepszy japoński zapaśnik? 

Jajami Omate 
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