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 Wakacje dobiegły końca, wróciliśmy do szkoły wypo-

częci i pełni energii do działania. Chociaż wspomnienia z 

lata nie opuszcza nas jeszcze długo, to musimy dzielnie sta-

wić czoła szkolnym realiom. Redakcja gazetki powiększyła 

się o wielu pierwszoklasistów, których serdecznie witamy w 

zespole! Wszystkim życzę dużo sukcesów w roku szkolnym 

2017/2018. Zapraszam do lektury!  

Redaktorzy naczelni 
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29.09 — SPOTKANIE Z HISTORIĄ -  

wykła prof. US 

22.09 — WYCIECZKA DO SALONU  

MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY  

17.09 — Z wizytą u Sybiraków 

15.09 — Dzień patrona 

08.09 — Akcja Narodowego Czytania 

„Wesela” 
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Amanda: Witaj w gronie uczniów naszej szkoły. Czy mogłabym zadać Ci kilka 

pytań dotyczących szkoły? 
Witaj, cieszę się, że to właśnie ja mogę odpowiedzieć Ci na Twoje pytania. 

 

Jakie były Twoje pierwsze wrażenia po przekroczeniu murów naszej szkoły? 

1. Szkoła po przekroczeniu murów wywarła na mnie ogromne wrażenie. Pierwszą 

myślą było, że ciężko będzie mi się przystosować oraz będę miała także  problem 

ze znalezieniem poszczególnych miejsc w budynkach. Minął tydzień, a ja znala-

złam swoje miejsce tutaj oraz przy pomocy rówieśników z starszych roczników nie 

mam problemów z odnalezieniem klas. 

 

Co Cię skłoniło do tego, że wybrałeś ZSP w Barlinku jako kolejny etap nauki? 

Czym się kierowałaś? 

2.Wybrałam tę szkołę ze względu na tradycję tej placówki, w której chcę się zako-

rzenić. Drugim powodem dla którego uczęszczanie do tej szkoły stało się moim 

priorytetem jest nieograniczona ilość możliwości samorozwoju, wliczając w to 

edukację oraz rozwijanie własnych zainteresowań. Plusem jest także to, że szkoła 

w moim przypadku znajduje się na miejscu i nie muszę dojeżdżać.  

 

Czym różni się szkoła gimnazjalna od liceum? 

3. Liceum od gimnazjum różni się na pewno ilością nauki. Tutaj będzie o wiele 

więcej wymagane i już widzę, że będzie ciężko. Tym bardziej, że jestem w liceum. 

Obawiam się trochę matury, ale mam nadzieję, że tutaj zostanę bardzo dobrze do 

niej przygotowana.  

 

Co sadzisz o nauczycielach, masz już swoich faworytów? Kto został Twoim 

wychowawcą? 

4. Jak na razie nauczyciele są w miarę mili,. Myślę, że raczej nie będzie najgorzej i 

jeżeli klasa nie będzie robiła żadnych problemów, to będzie można dogadać się z 

każdym nauczycielem. Moją wychowawczynią została pani Marzena Lewandow-

ska i pomimo tak krótkiego czasu, wydaje się bardzo miłą i pomocną osobą, na 

którą z pewnością będzie można liczyć. Myślę również, że każdy nauczyciel jest w 

porządku i ma nam dużo do zaoferowania, wszystkich jeszcze nie poznałam na ty-

le, aby ich dobrze oceniać.  

 

Nowa szkoła to oczywiście nowe znajomości. Co możesz powiedzieć o swoich ko-

legach i koleżankach ze szkolnej ławy? 

5. Klasa trafiła mi się raczej najlepsza, jaką do tej pory mogłam mieć. Mimo tylko 

dwóch tygodni wszystkich bardzo polubiłam i mam nadzieję, że nie będzie  



 

 

 

 
niepotrzebnych kłótni, ani żadnych innych komplikacji. Wszyscy się dogadujemy, 

tak jak powinno być o czym również może świadczyć nasza wygrana w piątko-

wych otrzęsinach, które odbyły się 15 września. Gdyby nie nasze zgranie i współ-

praca, nie wiadomo jak by to wyszło. 

 

No właśnie, jesteście już po otrzęsinach. Jakie wrażenia? 

6. Otrzęsiny były wydarzeniem, które bardzo mi się podobało i liczę na więcej ta-

kich imprez i zabaw w szkole, ponieważ uważam, że to najlepszy sposób na od-

stresowanie  uczniów od ciągłych sprawdzianów, kartkówek etc. Szkoła powinna 

kojarzyć się z najlepszym okresem w życiu każdego młodego człowieka, ponie-

waż to właśnie wtedy zawiera się jak najwięcej nowych znajomości i nawiązują 

się trwałe  przyjaźnie, a do tego potrzeba zawsze trochę rozrywki. Dodam jeszcze, 

że otrzęsiny były pomysłowe, zabawne i bardzo dobrze zorganizowane, przez co 

zostaliśmy miło przyjęci. 

 

Jak się tutaj czujesz? 

 7. Czuję się bardzo dobrze, odnajduję się w nowej szkole. Jak nie wiem gdzie 

znajduje się jakaś sala, zawsze znajdzie się ktoś, kto udzieli pomocy. Nie zastałam 

żadnych wyzwisk, ani złych spojrzeń na korytarzach, co może jedynie świadczyć 

o tym, że uczniowie są przyjaźnie nastawieni.. Pasuje mi atmosfera panująca tutaj 

i mam nadzieję, że pozostanie tak przez najbliższe lata. 

 

Pewnie już wiesz, że w drugiej klasie musisz wybrać przedmioty, które bę-

dziesz rozszerzała przygotowując się do matury. Czy już wiesz jakie to będą 

zajęcia? 

8.Jak na ten czas myślę, aby rozszerzać biologię, matematykę, polski i może histo-

rię, lecz wszystko może się jeszcze zmienić, ponieważ jak na razie nie jestem do 

końca pewna kim chciałabym być w życiu. 

 

W naszej  szkole działają różne kółka zainteresowań, czy poznałaś już ofertę 

jesteś czymś zainteresowana? 

9. W nowej szkole mam zamiar dołączyć do samorządu uczniowskiego   oraz wo-
lontariatu. Chciałabym pomagać w różnych szkolnych uroczystościach i dawać no-
we pomysły, aby szkoła była coraz lepiej reprezentowana. W wolontariacie działać 
na rzecz osób, które potrzebują pomocy. Odwiedzać schroniska, hospicjum oraz 
inne organizacje. Piszę się na wszystko!!! 

Dziękuję  za piękny wywiad i życzę powodzenia w naszej szkole. 
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 Jest nam bardzo miło podać do wiadomości publicznej, że w naszej szkole 

dzięki pracy nad wnioskiem Erasmus+ Partnerstwa strategiczne szkół, Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” z 

dniem 1 września 2017 przystępuje do realizacji kolejnego projektu wymian zagra-

nicznych dla młodzieży. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angiel-

skiego pani Monika Jagiełło-Trif, która uczestniczyła w pracach zespołu między-

narodowego, i dzięki której projekt odniósł sukces. 

Projekt trwać będzie dwa lata ze szkołami z Chorwacji Szwecji, Niemiec i Grecji i 

skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły uczących się w klasach LO, 

technikum czy w szkole branżowej. Szkoła tym samym zapewnia zainteresowa-

nym nauczycielom, rodzicom czy pracodawcom, otwarty dostęp do wszystkich 

materiałów i rezultatów projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące wymiany: 

1 ROK 

     Listopad - Chorwacja wymiana nauczycieli                                     

     Marzec 2018- Niemcy - wymiana uczniów 

     Maj 2018 –Szwecja – wymiana uczniów 

     

2 ROK 

     Październik 2018 - Chorwacja - wymiana uczniów  

     Marzec 2019 - Grecja - wymiana nauczycieli 

     Maj 2019 - Polska - wymiana uczniów 

 „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość” - 

nowy Projekt Erasmus+ „Na Górce” 
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Plany odnośnie nowej strony internetowej naszej szkoły : 

 Jak wiadomo nasza strona do najładniejszych nie należy a jej obsługa (z punk-

tu widzenia administratora) jest dosyć toporna. Wpadłem na pomysł przebudowy 

strony zerowym kosztem, opracowałem wstępnie systemy zarządzania stroną jak i 

zabezpieczeń (jest też pomysł dotyczący możliwości komentowania różnych wy-

darzeń na stronie po utworzeniu konta), w tym samym czasie Damian zajmuje się 

projektowaniem nowoczesnego wyglądu, który będzie przyciągał oczy dosłownie 

każdego. Strona ma być ładna, dostępna na każdym urządzeniu, przejrzysta oraz 

co najważniejsze prosta w nawigacji. Wsparcie uzyska również podstrona technika

-informatyka, która obecnie wygląda jak żart... Wykorzystamy chyba wszystkie 4 

języki, jakimi będzie MySQL (baza danych), PHP (obsługa bazy + silnik zabezpie-

czeń), JS/jQuery (dynamika strony) oraz CSS (wygląd). Bułka z masłem w stosun-

ku do projektu naszej gry, wyczekujcie kolejnych informacji o naszej pracy w na-

stępnym numerze gazetki (budowanie strony troszkę potrwa). 

Mateusz Durlak 

 

 

 

 Szczerze mówiąc, Apple w tym roku nie pokazało nic specjalnego. Mimo iż 

zagorzali zwolennicy mają zapewne odmienne zdanie. Stylistyka: Prawie bezram-

kowy przód, który zmusił Apple do zrezygnowania z wprowadzonego w 2013 ro-

ku czytnika linii papilarnych Touch ID oraz szpetne wcięcie w górnej części urzą-

dzenia. W Iphone XD zastosowano również ekran Super Amoled. Wspomniane 

przed chwilą Touch ID zostało zastąpione skanerem twarzy, znanym jako Face ID. 

Brak Touch ID wymusił także przebudowę systemu iOS 11. Na ten moment jed-

nak, w mojej opinii, czytnik linii papilarnych jest lepszym zabezpieczeniem niż 

Face ID.  Rok temu pozbyto się mini jacka, w tym roku Touch ID. Co będzie na-

stępne? Nigdy nie wiadomo, ale można spodziewać się najgorszego. W tym arty-

kule bardzo istotna jest jedna cyferka, a dokładniej cena: jak to u Apple, tanio nie 

będzie - za iPhone'a XD w wersji z 64 GB pamięci zapłacimy 4979 zł w przypad-

ku modelu 256 GB kwota ta wzrośnie do 5729 zł. Przedsprzedaż rusza 27 paź-

dziernika, a deklarowana dostępność od 3 listopada. Moim zdaniem mocne 2/10! 

Robert Zima 
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Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obcho-

dzone w Polsce 30 września, głównie wśród mło-

dzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski, albo 

raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu 

tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wrę-

czają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. 

W Polsce jest to święto nieco bardziej popularne od 

Dnia Mężczyzn, co wiąże się zapewne z popularyza-

cją idei równości płci i większej aktywności ze strony kobiet, które dzięki niemu 

zyskują pretekst do okazania swojej sympatii dla chłopców.  

Klaudia, Monika 
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 W dniach 17-20 sierpnia 2017 roku odbyło się Barlineckie Lato Teatralne, któ-

rego organizatorem było Stowarzyszenie Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultu-

ry i Teatr Wiatrak. W Barlinku pojawiły się teatry z Krakowa, Podgórza, Maszewa, 

Goleniowa, Dębna, Poznania, Raciborza i Gryfina. W ciągu pierwszych trzech dni 

o godzinie 11:00 rozpoczynały się warsztaty teatralne, które prowadził Arti Gra-

bowski. W trzecim i czwartym dniu wszyscy zainteresowani mogli przyjść o go-

dzinie 12:00 do parku im. Emanuela Laskera na jogę, którą poprowadziła pani 

Grażyna Tabor. Dnia 17 sierpnia na scenie Barlineckiego Ośrodka Kultury pojawił 

się teatr Krzyk z Maszewa w sztuce „To Face”. Tuż po nich wystąpił teatr Wiatrak 

w spektaklu „Dobrze, że daleko”. O godzinie 21:30 w Kawiarni Strzelecka18 od-

był się koncert Leny i Meta z Maszewa. 18 sierpnia wieczór, jak w dniu poprzed-

nim, zarezerwowany był dla teatrów, a tych wystąpiło tego dnia dwa: teatr tańca 

EGO VU z Gryfina, teatr KOD z Dębna. Na scenie w monodramie „Kamica79” 

wystąpiła Marta Grygier. 19 sierpnia na scenie zagrały dla nas teatry: Tetraedr z 

Raciborza, Porywacze ciał z Poznania oraz Katarzyna Pawłowska w monodramie 

„Pięknie ładnie” oraz Arti Grabowski z Krakowa. O 21:30 w ECS-ie rozpoczęło 

się kino festiwalowe. 20 sierpnia, czyli ostatniego dnia Lata Teatralnego rozpoczę-

liśmy o godzinie 12:00 w parku im. E. Laskera, gdzie odbył się piknik rodzinny, 

spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru Brama z Goleniowa oraz warsztaty dla 

dzieci z Justyna Budzyn pt.: Ptaki Dziwaki. Niestety, te dni minęły bardzo szybko i 

zanim się spostrzegliśmy już żegnaliśmy się z innymi teatrami. Uważam, że 

wszystkie 

spektakle by-

ły warte zoba-

czenia.  

Wiktoria 

Egier 
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 Każdemu z nas zdarza się popełniać błędy przez to kaleczymy piękno 

języka polskiego. Zacznijmy od tego, że gdy chcemy podać komuś jakiś 

cytat to mówimy w cudzysłowie a nie cudzysłowiu ( znajdujemy się w 

rowie czy rowiu?). Ludzie dokonują zmiany płci słowom, ten por zmienia 

się na tą porę, ta pomarańcza na ten pomarańcz a to winogrono na ten wi-

nogron. Prawdziwa plaga w języku polskim są pleonazmy, czyli tak zwa-

ne masło maślane np. Spadać w dół(w górę nie możemy) fakt autentycz-

ny (fakt zawiera sam w sobie autentyczność ) brzydka Niemka (żarcik). 

Podawanie aktualnego czasu też sprawia ludziom trudnosc, nie mówmy : 

okres czasu, miesiąc maj (maj sam w sobie jest miesiacem) i zapamiętaj-

my rok dwutysięczny był tylko raz! Jednym z najgorszych błędów jest 

ten, gdy łączymy przymiotnik "przysłowiowy" z ludźmi, rzeczami, które 

nie mają nic wspólnego z przysłowiami  "przysłowiowy Kowalski" zna-

cie jakieś przysłowie o Kowalskim? Oto kilka przykładowych błędów "z 

wielkiej litery" zamiast poprawnie "wielką literą", "pod rząd" zamiast "z 

rzędu", światło "włączamy", bo do tego służy włącznik. 

 

Kasia Lewandowska 
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Nowoczesny artysta 
Artur Grabowski to człowiek, którego każdy powinien ko-

jarzyć (bo niestety wątpię, aby dużo osób go znało) . Arti jest pol-

skim poetą - autorem pięciu to-

mów wierszy: "Z didaskaliów", 

"Pojedynek", "Ziemny początek", 

"Szary człowiek", "Jaśnienie", 

profesorem UJ, a także wykła-

dowcą uniwersytetów amery-

kańskich w Chicago, w Seattle, w 

Buffalo. Jednak  przede wszyst-

kim jest - twórcą teatralnym! 

Właśnie on prowadził warsztaty "W kamiennym - i nie tylko - krę-

gu" podczas tegorocznego festiwalu BLT - Barlinek Lubi Teatr. Było 

to niesamowite przeżycie zarówno dla naszego barlineckiego tea-

tru "Wiatraki", jak i dla młodych artystów z m.in. Dębna i Racibo-

rza. Nie prowadził on tylko warsztatów, wystawił również swój 

performance - "CV", przy którym każdy zrywał boki ze śmiechu. 

Występy Artiego można znaleźć na YouTubie. Zainteresowanych 

zapraszam do obejrzenia.  
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 W niedzielę 17 września na Stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie 

Wielkopolskim odbył się mecz żużlowy pomiędzy Stalą Gorzów a Falubazem Zie-

lona Góra. Drużyny walczą o brązowy medal w PGE Ekstralidze. Zwycięsko z te-

go pojedynku wyszła drużyna Stali Gorzów wygrywając 52:38, a zarazem przybli-

żając się do miejsca na podium. W ekipie zółto- niebieskich najlepiej spisali się 

Bartosz Zmarzlik i Martin Vaculik, którzy zdobyli po 13 punktów, a dodatkowo 

Słowak dołożył jeden bonusowy punkt. Najmocniejszy zawodnik Zielonej Góry, 

Jason Doyle także zdobył 13 oczek. Już 24 września w Zielonej Górze będziemy 

świadkami starcia rewanżowego. W finale natomiast Unia Leszno pokonała Spartę 

Wrocław 49:41 na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Zwycięzcę Speed-

way Ekstraligi poznamy również 24 września. 

Michał Stypik 

 

 Michał Materla po ponadrocznej przerwie wraca do klatki. Wystąpi na gali 

KSW 40, która odbędzie się 22 października w 3Arena w Dublinie. Szczeciński 

Berserker ostatni raz walczył w walce wieczoru KSW 36 z Brazylijczykiem Rou-

simarem Palharesem. Polak wygrał wtedy w 2 rundzie przez nokaut. Michał Ma

    terla zmierza teraz po trzecią wygraną z rzędu, która może być 

    dla niego przepustką do walki o tytuł mistrzowski. 

      *Ciekawostka: Do Bersekers Team Szczecin (team Michała Ma-

        terly) należy aktualnie były uczeń tej szkoły Piotr  

      ,,Morales’’ Wróblewski 

Tymoteusz Grzegorczyk  
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 Dnia 20.09.2017 swój mecz w pucharze polski rozegrała drużyna z Barlinka. 

Ten mecz został rozegrany na wyjeździe. CRS Barlinek podejmował drużynę z 

Pełczyc. Mecz był strasznie wyrównany. Na przerwę obie drużyny schodziły bez 

strzelonej bramki. Druga polowa pomimo starań i lekkiej dominacji drużyny z Bar-

linka na boisku nie przyniosła rezultatu, ponieważ druga polowa zakończyła się 

bezbramkowym remisem. O wyniku końcowym zadecydowały karne. W nich lep-

sza okazała się drużyna z Barlinka, która wykorzystała wszystkie karne, i awanso-

wała do dalszej fazy pucharu polski. 

Konrad Janik 

 To była szokująca noc w NBA. Najsłynniejsi dziennikarze amerykańscy prze-

ścigali się na newsy, wyścig wygrał Shams Charania, który najszybciej doniósł o 

rozmowach, a później o porozumieniu między klubami. W zamian za Kyrie Irvin-

ga, Celtics przekazują Cavs Isaiaha Thomasa, Jae Crawdera, Ante Zizica oraz nie-

chroniony pick od Brooklyn Nets z draftu 2018. Czyżby Kyrie nie mógł już wy-

trzymać i w końcu chciał się wydostać z pod skrzydeł Le Brona? Indiana Pacers 

porozumieli się z Oklahoma City Thunder i to tam trafi ich lider Paul George. To 

kolejna gwiazda NBA, która zagra w Konferencji Zachodniej. George kilka tygo-

dni temu oświadczył, że nie przedłuży wygasającego za rok kontraktu z Pacers, bo 

marzy mu się gra w Los Angeles Lakers. Od tego momentu zespół z Indiany szu-

kał zespołu, z którym będzie mógł przeprowadzić wymianę, by za rok nie zostać 

na lodzie. Propozycje składali Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Houston Roc-

kets, ale Pacers porozumieli się z Oklahoma City Thunder. W zamian z George’a 

Pacers dostaną rzucającego Victora Oladipo oraz silnego skrzydłowego Domantasa 

Sabonisa. 

Alan Niedźwiedź 



 

 

 

 

 

 Nie  wiem  czy  wiecie,  ale  w  naszym  mieście  od  4  lat  odbywa  się  tur-

niej amatorskiej piłki nożnej  dla  kobiet.  Co  roku  zjeżdżają  się  damskie  druży-

ny  z  różnych miast  w  Polsce  m.in.  z  Poznania,  Warszawy,  Krzywina...  Są  to  

kobiety  w różnym  wieku  i  o  różnym  doświadczeniu,  ale  nikt  na  to  nie  pa-

trzy  bo  jak wiadomo  liczy  się  zabawa.  W  turnieju  uczestniczyły również  na-

sze  gospodynie- CRS  Women. Drużyna  ta  istnieje  od  3  lat.  W zeszłym roku  

również  brały  udział  i  na  10  drużyn  zajęły  4  miejsce.  Szesnastego  września 

(16.09.),  tego  roku  odbył  się  IV turniej.  Nasze  dziewczyny przygotowywały  

się  całe  12  miesięcy,  aby  pokazać  na  co  je  stać  i osiągnąć  wyższe  miejsce  

niż  w  ubiegłym  roku.  Nastawienia  przed turniejem  były  jak  zawsze  pozytyw-

ne.  O  9.00  odbyło  się  oficjalne rozpoczęcie  turnieju.  Wszystkie  drużyny  we-

szły  na  murawę  i  już  nie mogły  doczekać  się  pierwszych  rozgrywek.  

 

 Pierwszy mecz, jak to zazwyczaj bywa, był najtrudniejszy. Nasze dziewczyny 

niestety  przegrały, lecz drugi zakończony już był remisem. Kolejne dwa na szczę-

ście się powiodły i nasze gospodynie wygrały. Następny zakończył się przegraną, 

a po nim kolejny remis. Ostatni mecz również był najtrudniejszy, gospodynie grały 

ze zwyciężczyniami tegorocznego turnieju i mimo przegranej, poradziły sobie na-

prawdę dobrze. Strzeliły tylko jedną bramkę, ale dla wygranych była to jedyna 

bramka jaką przepuściły w turnieju i w ciągu wszystkich siedmiu meczy, więc mi-

mo wszystko spisały się znakomicie.  

 

 Tegoroczny turniej dla CRS Women, zakończył się 6-stym miejscem z 8 dru-

żyn. Młode zawodniczki nie osiągnęły wymarzonego wyniku, lecz zyskały dobrą 

zabawę i wspaniale spędziły czas. Dziewczyny zbliżają się do siebie coraz bar-

dziej, a w tym roku 4 z nich dołączyły do naszej szkoły.  Kasia Wasilewska, Daria 

Dominiak, Klaudia Sowala i Justyna Michalska. 

 

~D.D i K.W~ 
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Początek jesieni to też, niestety, jak wskazują eksperci, początek sezonu na de-

presję. I nic dziwnego, bo przecież gdy robi się szaro, zimno, a w dodatku desz-

czowo, to powodów do radości jakoś tak automatycznie robi się mniej.  

 

 Poza depresją, jesień ma jeszcze jedną „dobrą” koleżankę. To chandra, obja-

wiająca się przygnębieniem, złym samopoczuciem. Jak się jej nie dać?  Jesienna 

chandra jest nam potrzebna i nie do końca zgadzam się z twierdzeniem, że nie na-

leży się jej dawać .Nasze życie przebiega w cyklach uwarunkowanych także tym, 

co się dzieje w przyrodzie, więc chandra nie pojawia się bez powodu. Najlepszą 

strategią radzenia sobie z nią jest po prostu jej zaakceptowanie. 

 

Depresja i obniżenie nastroju jesienią zwykle mają charakter adaptacyjny: sta-

nowią dla człowieka informację, żeby zwolnić, odpocząć i przygotować się do 

zimy. Jeśli jednak ktoś uzna, że tej chandry i smutków ma dość, są oczywiście na 

nią sposoby. Eksperci podkreślają, że wbrew pozorom złotą radą na złotą jesień 

nie jest objadanie się czekoladą czy innymi słodkościami. Czekolada rzeczywiście 

nie jest najlepszym pomysłem na chandrę. Badania pokazują, że najlepszym spo-

sobem na poprawę nastroju jest umiarkowany wysiłek fizyczny, czyli np. 10-

minutowy spacer. Znacznie efektywniej poprawi nam samopoczucie niż wspo-

mniana czekolada czy kawa. Słodkości rzeczywiście poprawiają nastrój, ale na 

krótko.Z naukowego punktu widzenia nastrój to nie jest jeden, a kilka wymiarów, 

na które się składa poziom napięcia, energii, poczucie przyjemności. 

 

Sięganie po czekoladę czy kawę co 

prawda poprawia subiektywne poczucie 

przyjemności, ale wpływa też na szybki 

wzrost napięcia. Dostajemy krótki skok 

energii, ale potem ona znowu spada. Wy-

siłek fizyczny pozwala nam na długo 

podwyższyć energię i skutecznie obni-

żyć napięcie. 
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KĄCIK PRZYRODNICZY  
 

18 września 

Międzynarodowy Dzień Geologa 

W Polsce geologia ma długowiekowe tra-

dycje. Już w XVIII wieku tą dziedziną na-

uki zajmował się Gabriel Rzączyński – 

przyrodnik, który w swojej pracy 

„Historia naturalis curiosa Regni Polo-

niae..” jedną z rozpraw poświęcił właśnie 

geologii.  

Polecane strony:  

http://www.geo.uw.edu.pl  

 

22 września  

Europejski Dzień bez Samochodu  

Kampania ta, to europejska akcja obywa-

telska promująca proekologiczne zacho-

wania i korzystanie z publicznych środ-

ków transportu. Pierwszy taki dzień od-

był się w 1998 roku we Francji. Akcja jest 

odpowiedzią na negatywne konsekwen-

cje wynikające z nadmiernego ruchu sa-

mochodowego w miastach.  

 

23 września 

Pierwszy Dzień Jesieni  

Pozostałość słowiańskiego święta plonów 

poświęconego bogom Perunowi i Dadź-

bóg-Swarożycowi. W ten dzień dziękowa-

no bogom za plony i proszono o jeszcze 

lepsze w przyszłym roku. Wróżono przy-

szłość, a po modlitwach organizowano 

rytualne biesiad. Pozostałością jest obrzęd 

dożynek.   
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1. Kiyomizu to jedna z najstarszych buddyj-

skich świątyń, która urzeka   wszystkim 

niezwykła architekturą, a przy jej budo-

wie, co ciekawe, nie użyto ani jednego 

gwoździa. Kiyomizu oznacza „czysta wo-

da”, a nazwano ją tak na cześć pobliskiego, 

13-metrowego wodospadu. 

2. Zbudowany w 1333r Zamek Himeji uważany jest za klasyczny przykład ja-

pońskiej architektury. Budowla została niemal nienaruszona podczas II Wojny 

Światowej, zamek jest najlepiej zachowanym pałacem w kraju. Składa się on 

z 83 budynków, które łączy ze sobą kręty labirynt. Jest najczęściej odwiedza-

nym budynkiem przez turystów 

3. Złoty Pawilon jest buddyjską świątynią w Kioto. 

Co ciekawe, pawilon powstał w celu przechowywania 

relikwii Buddy. Dwa górne piętra budynku pokryte są 

złotem. Warto również zauważyć, że świątynia wraz z 

cudownym okolicznym ogrodem jest jedną z najczę-

ściej fotografowanych scenerii w Japonii. 

4. Będąc w Japonii nie sposób nie przejechać się miejscową linią kolejową – 

Shinkansen. Taki pociąg rozwija maksymalną prędkość 300 km/h. Ze względu 

na tak duże prędkości, torów  nie przecina żadna droga, ani przejście. 

5. Góra Fuji jest nie tylko najwyższą górą w Japonii (3776m), ale również swoi-

stym symbolem kraju. Fuji jest aktywnym wulkanem, którego ostatni wybuch 

miał miejsce w 1707 roku.  Na Górę każdego roku wspina się na nią ponad 

200 tys. osób. 
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 Wspólnie uzgodnili, że zostaną na noc u Vallery. Żadne z nich nie miało ochoty wracać 

do domu, zwłaszcza po wydarzeniach dzisiejszego dnia.  

 Fabien okupował kanapę, nie mogąc jednak zasnąć. Przez dłuższą chwilę leżał po prostu 

na plecach, wpatrując się w sufit. Cienie, telefony, tajemnicza kartka z prośbą o pomoc… Fa-

bien westchnął ciężko, kręcąc głową. Wszystko wydawało mu się po prostu głupie. Głupie i 

bezsensowne. Ale skoro dotyczyło Daniela to nie mógł tego tak zostawić. Zawsze byli w trój-

kę, jak trzech muszkieterów. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego.  

 Usłyszał kroki na korytarzu, na co podniósł głowę, odwracając ją w stronę wejścia, 

ogromnego drewnianego łuku, wychodzącego na ciemny korytarz. Usiadł powoli na kanapie, 

marszcząc brwi, chcąc cokolwiek zobaczyć w ogarniającej przedpokój ciemności.  

— Val? — Rzucił cicho, nie chcąc obudzić przyjaciela. Daniel jednak spał najlepsze, obślinia-

jąc poduszkę. — Val.  

 Kiedy nie dostał odpowiedzi, wywrócił oczami, wstając powoli. Podłoga skrzypiała ci-

cho pod jego stopami, jednak nie na tyle głośno, żeby kogoś zbudzić. Stanął w progu, zerkając 

w prawo, gdzie znajdowała się reszta pokoi.  

— Vallery, to nie jest śmieszne — burknął cicho, opierając się wygodniej, wpatrując się w 

ciemną sylwetkę przyjaciółki. Stała lekko zgarbiona, z głową spuszczoną w dół. Fabiena za-

niepokoiła cisza, która zapadła. — Val?  

 Postać podniosła głowę, odwracając ją w jego stronę. Fabien nie należał do osób, które 

bały się byle czego, ale w tym momencie po plecach przebiegły mu ciarki. Cofnął się, kiedy 

poczuł za plecami coś miękkiego.  

— Jezu, stary! — Krzyknął cicho, odwracając się gwałtownie w stronę stojącego przyjaciela. 

— Wystraszyłeś mnie.  

 Daniel uniósł pytająco brew, przecierając twarz dłonią.  

— Co jest? — Spytał zaspanym głosem, zerkając za jego ramię. — I czemu wołasz Vally, sko-

ro śpi?  

 Fabien chciał mu powiedzieć, że słyszał kroki, ale najpierw odwrócił głowę do tyłu, zer-

kając przez siebie. W korytarzu nikogo nie było.  

— Coś mi się zdawało — burknął, ziewając. Ogarnęło go nagłe zmęczenie. — To przez te wa-

sze chore bajki o duchach.  

Daniel zmarszczył brwi, krzyżując ramiona na piersi.  

— To nie są bajki, Fabien. To… 

— Wiem, wiem, stary — poklepał go dłonią po ramieniu, mijając w wejściu. Położył się z po-

wrotem na kanapie, nakrywając kocem pod szyję. — Przecież ci wierzę.  

 Jeszcze nigdy nie mówił niczego tak szczerze, jak w tamtym momencie. 
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Mindfulness 
Jak obecny jesteś w życiu? 

W jakim stopniu zgadzasz się z tymi stwierdzenia-

mi? 

1.)Przychodzę do szkoły i nie wiem w zasadzie jak 

tam dotarłem.  

bardzo często 

czasami 

nigdy 

2.)Kiedy kończę jeść kanapkę lub obiad, orientuje 

się, że byłem tak zamyślony, że nawet nie wiem jak 

to smakowało. 

bardzo często 

czasami 

nigdy 

3.)Patrzę na zegarek i widzę, że jest godzina 17. 

Wiem, że jestem zmęczony i że musiałem sporo 

pracować, ale nie czuję, żebym dzisiaj zrobił cos 

ważnego. 

bardzo często 

czasami 

nigdy 

4.)Jest koniec stycznia, a ja czuje jakbym wczoraj 

przygotowywał się do Bożego Narodzenia. 

bardzo często 

czasami 

nigdy 

5.)Na lekcjach w szkole staram się uważać, ale mo-

je myśli dryfują gdzie indziej. 

bardzo często 

czasami 

nigdy 

6.)Nawet kiedy jestem w domu, nie mogę przestać 

myśleć o szkole i czekających mnie zadaniach. 

bardzo często 

czasami 

nigdy 

 

7.)Zapoznaję się z kilkoma nowymi osobami. Po 

wymianie uścisków dłoni orientuję się, że nie słu-

chałem i nie wiem, jak mają na imię te osoby. 

bardzo często 

czasami 

nigdy 

8.)Od paru lat wracam do domu tą samą drogą, ale 

zdarzyło mi się skręcić w złą ulicę. 

bardzo często 

czasami 

nigdy 

Odpowiedzi których uzyskałeś najwięcej dadzą 

Ci wynik testu. 

 

Bardzo Często - Nieobecny w życiu. 

Czasami masz wrażenie, że minuty, godziny, całe 

dni przeciekają Ci przez palce. Twój umysł 

stale meandruje, myśli się rozbiegają , trudno 

Ci się skupić.  Nie potrafisz być "tu i teraz".  

Jesteś roztargniony, zapominasz o spotkaniach, 

terminach, uciekają  Ci imiona... Owszem, ar-

tystyczna z Ciebie dusza, ale czy inne dziedzi-

ny życia na tym nie tracą ? 

 

Czasami - Łatwo się rozkojarzasz.  

Starasz się z tym walczyć, powtarzać sobie, że mu-

sisz się skupić  i, że to z czym się mierzysz jest 

ważne i wymaga stuprocentowej uwagi, ale... 

niestety, łatwo Cię z tego rytmu wytrącić. 

Chwytasz zbyt wiele srok za ogon, próbujesz  

zrobić wszystko jednocześnie i w rezultacie 

niczego nie robisz stuprocentowo dobrze. Wy-

starczy  drobny impuls, byś zupełnie stracił 

rezon i popadł w trwałe rozkojarzenie. 

 

Nigdy - W pełni świadomy. 

W  pełni świadomie przeżywasz każdą godzinę 

swojego dnia.  Zależy Ci na tym, by to, co ro-

bisz, miało znaczenie i przyniosło pożądane 

owoce. Koncentrujesz się na każdym zadaniu i 

poświęcasz mu maksimum uwagi, jesteś solid-

ny, można polegać na twoich obietnicach, nie 

rzucasz słów na wiatr. Smakujesz każdą chwi-

lę, wiedząc, że nigdy się już ona nie powtórzy, 

a przecież nie wiadomo, co przyniesie jutro. 
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Lato powoli odchodzi w zapomnienie i dni 

stają się coraz krótsze. To znak, że zbliża się 

najbardziej kolorowa pora roku – jesień!. Od-

powiedz z przymrużeniem oka na poniższe 

pytania i policz, których odpowiedzi udzieliłaś 

najczęściej. Przekonaj się, czy jesteś gotowa 

na jesień J. 

1.Patrząc na jesienne trendy: 

A. zaczynam planować jesienne zakupy 

B. zastanawiam się, co z mojej szafy do 

nich pasuje 

C. nie mam pojęcia co będzie modne w 

tym sezonie 

 

2.Jesienne porządki: 

A. mam już to za sobą 

B. powoli się do nich zabieram 

C. jeszcze nie zaczęłam.. 

 

3.Twoje letnie ciuchy: 

A. spakowane czekają na nowy sezon 

B. część ciągle jeszcze trzymam w szafie 

C. ciągle zbieram się do ich spakowania 

 

4.Jak wzmacniasz swoją odporność? 

A. biorę suplementy diety 

B. łykam witaminę C i piję wzmacniające 

herbatki 

C. jeszcze o tym nie myślałam 

 

5.Twój plan na najbliższy weekend to: 

A. domowe SPA 

B. spacer lub dobra książka 

C. wyjście z przyjaciółmi 

 

6.Najbardziej marzysz teraz o? 

A. kubku gorącej herbaty/kawy 

B. spacerze w słoneczny dzień 

C. podróży do ciepłych krajów 

 

 

7.Parasol: 

A. mam zawsze przy sobie 

B. zabieram ze sobą tylko jeśli pada 

C. zwykle zapominam zabrać go z domu 

 

 

 

Najwięcej odpowiedzi A 

Jesień ci nie straszna 

Przygotowania do jesieni zaczęłaś już dużo 

wcześniej, więc ze spokojem czekasz na zbli-

żający się sezon. Tak trzymaj, a na pewno nie 

spotkają cię żadne przykre niespodzianki! 

Najwięcej odpowiedzi B 

Jesteś w połowie drogi: 

Zaczęłaś już jesienne przygotowania, ale cią-

gle masz jeszcze trochę do zrobienia. Nie 

zwlekaj zbyt długo, by nie zaskoczyły cię je-

sienne chłody i infekcje. 

Najwięcej odpowiedzi C 

Jeszcze dużo przed Tobą 
Oj, jesteś jeszcze ciągle myślami na wa-

kacjach i nie zauważasz, że trzeba by kupić 

nowy płaszcz na jesień. Nie zwlekaj jednak 

zbyt długo z zadbaniem o siebie. Choć nie 

warto popadać ze skrajności w skrajność, to 

jednak odrobina porządku w domu też by się 

przydała. 

     Paulina 
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Mieszkanka Egiptu miała 37 lat. 

Kilka miesięcy temu Eman trafiła do 

Indii, gdzie przeszła operację zmniej-

szenia żołądka. Ważąca 500 kg Egip-

cjanka schudła ponad 300 kg, ale 

zmarła na skutek innych chorób bę-

dących efektem otyłości.  

 

 

 

 

 

 

 Zdaje się, że kryzys w burzliwym związku Joanny Koroniewskiej i Macieja 

Dowbora jest już zażegnany na dobre. Asia i Maciek chwalą się uśmiechniętymi 

zdjęciami w mediach społecznościowych, na których wyglądają jak zakochana 

para nastolatków. Choć kariera Joanny po powrocie do niewiernego partnera 

przyhamowała i od tamtej pory stoi w miejscu, w jej życiu prywatnym dużo się 

dzieje. Kilka dni temu para podzieliła się radosną nowiną oficjalnie informując, 

że spodziewają się drugiego dziecka. 

Teraz okazuje się, że uzdolniona Janin-

ka będzie miała towarzystwo w po-

staci siostry. Magazynowi Party udało 

się bowiem ustalić, że Koroniewska 

urodzi dziewczynkę.  

OKTAWIA I PAMELA ;) 
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 Na większości targów motoryzacyjnych producenci chcą pokazać nowe modele, rozwią-

zania techniczne lub wizję przyszłości. Targi motoryzacyjne we Frankfurcie są zupełnie inne. 

Targi te dobitnie pokazały, że to wszystko to parada wojskowa, czysty pokaz siły. Wyraźnie wi-

dać to po dysproporcji między producentami, którzy przyjechali na występy gościnne do Nie-

miec, a tymi, którzy są na swojej ziemi i pokazują, kto tu rządzi. A oto trzy największe, najbar-

dziej wyczekiwane premiery:  

  

 Audi A8 czwartej generacji – czy w 

końcu dorówna Mercedesowi klasy S? Sprze-

daż rozpocznie się późną jesienią tego roku. 

Na rynku niemieckim nowy model będzie 

kosztować od 90 600 euro. 

 

 

 

 

 Hyundai i30 N - oto pierwszy praw-

dziwy hot hatch z Korei. Hyundai i30 N 

ma turbodoładowany silnik 2.0 T-GDI, 

którego standardowa moc wynosi 250 

KM, a z pakietem Performance wzrasta 

do 275 KM. 

 

 

 BMW M5 - wyczynowa limuzyna z 

Monachium po raz pierwszy została wypo-

sażona w odłączany napęd na cztery koła. 

Pod maską nadal pracuje silnik V8 biturbo 

o pojemności 4,4 litra, ale został on mocno 

zmodyfikowany. 

Damian Maciąg 



 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE 

Jajka wyjąć wcześniej z lodówki. Do garnka włożyć pokrojone na kawałeczki ma-

sło, połamaną na kosteczki czekoladę, kakao, alkohol lub sok pomarańczowy oraz 

wodę. Podgrzewać na minimalnym ogniu ciągle mieszając, aż uzyskamy gładką 

czekoladową masę, jednocześnie starajmy się nie podgrzewać za bardzo masy. Od 

razu odstawić z ognia, ostudzić. 

Żółtka ubić z połową drobnego cukru na gęstą, puszystą i jasną masę (ok. 8 mi-

nut). Oddzielnie ubić białka ze szczyptą soli na sztywną pianę, następnie dodawać 

stopniowo resztę drobnego cukru cały czas cierpliwie ubijając, aż piana będzie gę-

sta, sztywna i błyszcząca. 

Piekarnik nagrzać do 160 stopni C (góra i dół bez termoobiegu). Dno tortownicy o 

średnicy 21 cm wyłożyć papierem do pieczenia. 

Do ubitych żółtek dodać ostudzoną masę czekoladową i delikatnie wymieszać łyż-

ką. Następnie bezpośrednio przez sitko dodać mąkę i zmiksować mikserem na mi-

nimalnych obrotach tylko do połączenia się składników. Na koniec, w dwóch par-

tiach, dodać pianę z białek, za każdym razem delikatnie mieszając łyżką. 

Wyłożyć do formy i wstawić do piekarnika. Na dno piekarnika postawić keksówkę 

napełnioną do połowy wrzącą wodą. Piec przez 40 minut. Po wyjęciu z piekarnika 

ciasto może być w środku delikatnie wilgotne. 

Po przestudzeniu polać polewą: do garnka włożyć połamaną na kosteczki czekola-

dę, pokrojone masło, alkohol lub sok oraz małą szczyptę soli. Cały czas mieszając 

podgrzewać masę na małym ogniu aż czekolada się roztopi. Od razu odstawić z 

ognia. Polać po cieście. 
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Składniki :  

125 g masła 

200 g czekolady deserowej 

1/3 szklanki kakao 

50 ml alkoholu* 

60 ml wody 

5 jajek (w temp. pokojowej) 

125 g drobnego cukru 

1/4 szklanki mąki 

Polewa: 

100 g czekolady deserowej 

60 g masła 

1 łyżka alkoholu* 
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Składniki 

• 3 szklanki mleka ryżowego 

• 3 łyżki oleju o delikatnym smaku i zapachu, np. z pestek winogron 

• 1/2 szklanki kaszy jęczmiennej 

• 1/4 szklanki + 1 łyżka cukru trzcinowego 

• szczypta soli 

• 250 g śliwek 

• 1/2 łyżeczki cynamonu 

• 1/4 łyżeczki kardamonu 

 

Sposób przygotowania 
 Do małego rondla z grubym dnem wlewamy mleko i olej, dodajemy 

kaszę, 1/4 szklanki cukru i szczyptę soli. Gotujemy 15-20 minut na ma-

łym ogniu, mieszając od czasu do czasu, aż kasza wchłonie większość 

mleka. Śliwki kroimy na pół, usuwamy pestki, wrzucamy owoce do dru-

giego rondla. Dodajemy łyżkę wody, łyżkę cukru trzcinowego, cynamon i 

kardamon. Podgrzewamy 3-5 minut na małym ogniu, aż śliwki zmiękną, 

ale nie będą się rozpadać. Gorącą kaszę szybko miksujemy w blenderze, 

rozlewamy do miseczek i podajemy ze śliwkami. 

 

Smacznego! 
 

 

 

Paulina i Natalia 

http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/160470800/%C5%9Bliwka/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158219015/cynamon/p
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Składniki na 12 sztuk: 

• 2 szklanki mąki pszennej 

• 1 szklanka mleka 

• 1/3 szklanki oleju 

• ½ szklanki cukru 

• 2 jajka 

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 2 łyżeczki cukru wanilinowego 

• 1 tabliczka gorzkiej czekolady 

• 2-3 kropelki olejku pomarańczowego 

Sposób przygotowania: 

W jednym naczyniu należy wymieszać wszystkie suche składniki. W 

drugim naczyniu składniki mokre. Następnie wszystkie składniki razem 

połączyć i wymieszać delikatnie łyżką. Na koniec dodać połamaną na ka-

wałki tabliczkę czekolady. Formę do muffin wykładamy papilotkami, a 

do nich nakładamy masę (3/4). Pieczemy ok.20-25 min w 180*C.  
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Autor: Guillaume Musso 

Najnowsza książka Guillaume Musso to mocny, wstrząsający thriller. 

 Genialna pozycja, pełna napięcia, emocji, znaków zapytania. Od pierwszych 

rozdziałów porywa w niesamowity wir akcji, momentami bulwersuje i przeraża. 

Niedługo mieli się pobrać. Jednak Anna wyciągnęła zdjęcia z przeszłości i wska-

zując na nie, powiedziała do Raphaëla – Ja to zrobi-

łam. On zareagował szokiem, a ona... uciekła. Męż-

czyzna postanawia ją odnaleźć, równocześnie wpada-

jąc w sieć intryg i powoli odkrywając prawdę o swo-

jej narzeczonej. Kim jest Anna? Książka zaczyna się 

tajemnicą, która pogłębia się z każdym rozdziałem. 

Książka zaczyna się tajemnicą, która pogłębia się z 

każdym rozdziałem. Jest to wspaniała propozycja dla 

osób lubiących dreszczyk emocji i przejmujące , mo-

mentami przerażające historie.  

 

 

 

Autor: Stephen King 

 ,To’ opowiada o siedmioosobowej grupce nastolatków zamieszkałych w Der-

ry, którzy pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku stoczyli niebezpieczny 

pojedynek z potworem żyjącym w kanałach pod miastem. Głównym bohaterem 

powieści jest William Denbrough (nazywany Billem Jąkałą), którego brat George 

ginie w przerażający sposób. Po dwudziestu latach TO znowu daje o sobie znać, a 

ci, którzy przeżyli, zostają wezwani do powrotu w rodzinne strony. Zapomniane 

strachy dzieciństwa powracają. Dzieci sa już dorosłymi, ale muszą odnaleźć w so-

bie dziecięcą wiarę, lojalność i odwagę by skutecznie stawić mu czoła. Niemal po-

łowa książki to rozległe historie poszczególnych bohaterów, którym przychodzi 

zmierzyć się nie tylko z potworem, ale i ze szkolnymi chuliganami. ,To’ nie jest 

wyłącznie powieścią o dzieciństwie. To przede wszystkim pełnokrwisty horror, 

obfitujący w rozległe sceny morderstw i prawdziwej przyjaźni. 
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 Autorstwa Lauren Oliver to wysokiej jakości materiał na film, poruszający is-

totne problemy dzisiejszej młodzieży. Napisana w dobrym stylu powieść zyskała 

popularność oraz została okrzyknięta międzynarodowym bestsellerem, który został 

przetłumaczony aż na 21 języków. Coraz większy rozgłos powieści, nie umknął 

twórcą filmowym z Hollywood, tak więc, po siedmiu latach od pierwszego wyda-

nia książki doczekaliśmy się ekranizacji i trzeba 

przyznać, że warto było czekać na takie dzieło. Saman-

tha Kingston jest główną bohaterką filmu, która ma 

idealne życie: trzy najlepsze przyjaciółki, przystojnego 

chłopaka oraz należy do najpopularniejszych dziew-

czyn w szkolę. Wszystko komplikuje jednak impreza, 

podczas której nastolatka ulega wypadkowi. Od tamtej 

chwili, codziennie budzi się 12 lutego i próbuję 

przerwać pętle czasu, w której utknęła. Z pozoru sche-

matyczna fabuła, skrywała w sobie potencjał, który 

Russo-Young wydobyła, nakręcając jeden z lepszych 

filmów młodzieżowych ostatnich lat. 

 

 

 

 

 W "Before I Fall" pojawia się wiele symboliki. Wątek Syzyfa nie został tutaj 

poruszony bez powodu, nawiązuje on przecież do sytuacji, w której znalazła się 

główna bohaterka. Podobnie jak postać z greckiej mitologii Samantha wtacza głaz 

na szczyt góry, który za każdym razem wymyka się jej z rąk i stacza na dół zbocza, 

a bohaterka wraca do punktu wyjścia.Film zmusza do głębokich refleksji, 

pokazując, że niektóre błędy można naprawić, ale także to, że na poprawę 

niektórych możne nam zabraknąć czasu. Pojawia się równ-

ież wiele inteligentnych dialogów, które trafnie obrazują 

błędne decyzje, mogące odbić się na cudzym życiu. Pod-

sumowując, "Before I Fall" to mądry film, który porusza 

wiele istotnych tematów i zmusza do głębokich refleksji. 

Bezbłędna praca operatora, dostarczyła wielu doznań es-

tetycznych, a świetnie skomponowana ścieżka dźwiękowa 

nadaje odpowiedni wydźwięk. Ponadto utalentowana obsa-

da wykreowała bohaterów z krwi i kości, z którymi można 

się utożsamić. "Before I Fall" to po prostu film na medal. 
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BABY MOP 
 Pewnie nie jeden z nas ma w rodzinie jakieś małe dziecko. Lecz jaki 

prezent byłby odpowiedni dla takiego brzdąca? Najlepiej taki, który przy 

okazji załatwi sprawy czystości w domu, co przy opiece nad dzieckiem 

na pewno się przyda. 

 

 Powiedzmy sobie szczerze, prawie nikt nie pamięta żadnych zdarzeń, 

które miały miejsce przed ukończeniem drugiego roku życia. Dlatego z 

pewnością nie miałbyś żadnych pretensji do swoich rodziców, że wyko-

rzystywali Cię do prac porządkowych w formie uroczego, śmiejącego się 

mopa. 

 

 Przecież i tak byś raczkował po podłodze swojego mieszkania pozna-

jąc otaczający świat, bez dodatkowego wysiłku mógłbyś więc odwdzię-

czyć się rodzicom za opiekę i pomóc w obowiązkach domowych. 

 

 To też dobre rozwiązanie dla ciągłego prania śpioszków lub innych 

tego typu ubranek. Dziecko mając na sobie baby mop będzie mogło bru-

dzić się do woli. W końcu to tylko mop prawda? 
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 Pierwsze 3 osoby, które poprawnie wykreslą wszystkie słowa i 

zgłoszą się z rozwiązaniem do Redakcji Naczelnej, otrzymają po 

5 niepytek o dłuższym terminie ważności. Powodzenia!  
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Dlaczego talerz leży w szpitalu? 

Bo został pobity 

 

Skąd wiadomo, że owca jest smutna? 

Bo beczy 

 

Jak długo związany jest okulista ze swoją żoną? 

Powieki. 

 

Czemu niewidome dzieci lubią bułki z makiem? 

Na każdej jest inna historyjka 

 

Z jakiego drzewa powstają najgorsi raperzy? 

Zbuku 
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