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1. Jest Pani miłośniczką książek czy raczej filmów? 

 To zależyod tego, ile mam wolnego czasu. Podczas wakacji na pewno czytam więcej, ale nie 
pogardzę też dobrym filmem. 

2. Jakie było Pani największe marzenie w dzieciństwie?

 Zawsze marzyłam, żeby mieć młodszą siostrę, ale to ja nią byłam dla swoich trzech 
starszych sióstr, czego oczywiście absolutnie nie żałuję.

3. Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?

 W dzisiejszych czasach nie wszyscy ludzie czerpią satysfakcję z wykonywania swojego 
zawodu. Ja mam to szczęście, że naprawdę lubię swoją pracę, mimo że często związane jest to 
ze zmęczeniem, brakiem wolnego czasu, czy chwilowym zwątpieniem. Jednak to, co cenię 
sobie najbardziej, to kontakt z młodzieżą. Bardzo ważne przede wszystkim efekty mojej pracy, 
które nie są natychmiastowe i trzeba na nie cierpliwie czekać. Ale warto… Fajnie jest posłuchać 
młodego człowieka, który stopniowo nabiera pewności siebie i swobody w mówieniu w języku 
angielskim, używając coraz to bardziej zaawansowanej leksyki i gramatyki. 

4. Co lubi Pani robić w wolnym czasie?

 Jest wiele rzeczy, które lubię robić, ale chyba jazda na rowerze i długie spacery sprawiają mi 
najwięcej frajdy. Niestety, jesień i zima nie sprzyjają za bardzo tym aktywnościom. Wtedy 
czytam książki, czasopisma i oglądam filmy. Niezależnie od aury uwielbiam grać z najbliższymi w gry planszowe i rozwiązywać sudoku.  

5. Czy lubi Pani podróżować? Jeśli tak, to jakie miejsce najbardziej chciałaby Pani odwiedzić?

 Jak najbardziej – nie wyobrażam sobie wakacji bez wyjazdów! Uwielbiam zarówno podróże po Polsce, jak i zagraniczne wojaże. Jak dotąd, 
nie byłam w Portugalii i to jest aktualnie miejsce numer 1, które bardzo chciałabym zwiedzić, poznać kuchnię i zwyczaje tego kraju. 

6. Czy widzi Pani różnice między uczniami kiedyś i dziś? 

 Skłamałabym, jakbym powiedziała, że nie widzę. Czasy się zmieniają i siłą rzeczy ludzie też. Młodzież jest dziś bardziej zabiegana. Wiem, 
że uczęszcza na różne dodatkowe zajęcia, poszerza wiedzę, rozwija swoje pasje, uprawia rozmaite sporty. Dzięki temu, wydaje się 
dojrzalsza i bardziej niezależna niż rówieśnicy sprzed lat. Jest odważniejsza i bardziej przebojowa. Przekłada się to niewątpliwie na relacje 
z nauczycielami - na pewno są bardziej otwarci i bezpośredni w kontakcie z nauczycielem. 

7. Jaki, Pani zdaniem, jest najlepszy sposób na dyscyplinę na lekcji, ale jednocześnie dobry kontakt z uczniami?

 Po latach przepracowanych w szkole śmiem twierdzić, że nie ma tego jedynego złotego środka. Każdy uczeń jest inny i  każdy wymaga 
innego, indywidualnego podejścia. Na jednego wystarczy porozumiewawczo spojrzeć, z innym trzeba czasem porozmawiać na osobności, 
aby zrozumiał pewne kwestie. Jedno jest pewne: każdego trzeba traktować fair, szanować go, a wtedy osiągnie się sukces w relacjach uczeń-
nauczyciel. 

8. Jakiej muzyki najbardziej lubi Pani słuchać?

 Każdej, która wprawia mnie w dobry nastrój, poprawia humor i odstresowuje. Nie mam jednego ulubionego rodzaju muzyki. Lubię pop, 
rock, muzykę klasyczną i musicalową, szczególnie skomponowaną przez Andrew Lloyd Webbera. Moim ulubionym musicalem jest „Upiór 
w operze” i „Evita”. Często słucham nieśmiertelnego Queen, Michaela Jacksona czy George'a Michaela. Jeśli chodzi o polskich 
wykonawców, to chętnie słucham Perfectu czy Bajmu. Jednak od jakiegoś czasu chętnie sięgam po piosenki Sylwii Grzeszczak. Uważam, że 
jest genialną piosenkarką młodego pokolenia.

9. Jaki stosunek do języków obcych mają, Pani zdaniem, młodzi ludzie? 

 Myślę, że sytuacja zmieniła się diametralnie w tym aspekcie. Dziś młodzi ludzie żyją w zupełnie innych realiach. Mają dużo więcej 
sposobności oswojenia się z językami obcymi. Korzystają z portali społecznościowych i komunikatorów. Oglądają filmy w oryginale, mają 
możliwość wspólnej gry z użytkownikami z całego świata, coraz częściej decydują się na studia za granicą. Mam więc nadzieję, że są 
świadomi tego, że poznawanie języków jest konieczne. 

10. Dlaczego wybrała Pani nauczanie akurat języka obcego?

 Może to będzie zaskoczeniem, ale kiedyś chciałam uczyć języka polskiego. Taki plan zrodził się jeszcze w szkole podstawowej. Jednak w 
liceum myślałam już tylko o filologii angielskiej i właśnie z nauczaniem języka angielskiego wiązałam swoją przyszłość. Uczenie się 
języków zawsze było moją pasją i chcę się nią dzielić z uczniami.

11. Jaką metodę nauki języków obcych mogłaby Pani polecić uczniom?

 Absolutnie najskuteczniejszą jest systematyczność, jeśli tę można nazwać metodą nauki. Na pewno polecam tzw. recycling, czyli częste 
powracanie do tego materiału, który był wprowadzony kilka lekcji wstecz i ponowne jego przetwarzanie. Dobrym sposobem jest również 
wspomniane wcześniej oglądanie filmów, czy wiadomości w oryginale oraz czytanie np. czasopismo  dla uczących się języka angielskiego. 
Tu gorąco zachęcam do wypróbowania magazynu English Matters, który ma swoje odpowiedniki w innych językach np. hiszpańskim, 

niemieckim, rosyjskim czy francuskim.
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 Ósemka wita wszystkich serdecznie w nowym roku szkolnym! Od pierwszego września minęło już trochę 
czasu. Myślę, że każdy z nas zdążył wdrożyć się w szkolną codzienność. Mamy za sobą pierwsze sprawdziany i kartkówki, 
tak... zaczęło się..., teraz dobre oceny będą już tylko powielać się w naszych dziennikach. Ach, żeby to było tak proste, ale 
trzeba dać z siebie wszystko! Do tego z pewnością przyda nam się motywacja, którą każdy musi odnaleźć indywidualnie. 
Kolejny rok to następne wyzwania zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Jesteśmy stawiani przed nowymi zagadkami 
matematycznymi, tekstami literackimi czy też reakcjami chemicznym, ale na pewno damy sobie radę! Dla nauczycieli 
natomiast jest to czas poznawania pierwszych klas, które, mamy nadzieję, nie dadzą się za bardzo we znaki. Wszystkim 
zatem życzymy dużo siły i motywacji do działania na cały rok! Witamy też nowych autorów, których artykuły pojawiły się 
w tym numerze.                 Zespół Redakcyjny „Ósemki”

Wywiad z Panią Profesor Gabrielą Kasiorkiewicz
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Bullet Journal
 Czy kiedykolwiek szukałeś kalendarza, planera, który byłby idealny dla 

Ciebie? Zazwyczaj pewnie nie działał on jednak w ten sposób, w jaki chciałbyś i nie 

pasował Tobie. Mam na to radę - bullet journal!

Jest to świetny sposób, w jaki można zaplanować swój czas. Bullet journal jest 

planerem, który tworzysz na swój własny oryginalny sposób. Możesz dodać własne 

kategorie, których zawsze brakowało w Twoim kalendarzu. Możesz tam dodać co 

chcesz, bo prostym założeniem bulle journal jest to, iż może być wszystkim. 

Wystarczy nawet zwykły zeszyt w linię, kratkę lub czysty, bullet journal jest elastyczny 

i funkcjonalny, może być planerem, szkicownikiem, zbiorem list do zrobienia, 

organizatorem lub wszystkim naraz. Jeśli chciałbyś rozpocząć przygodę z bullet 

journal i dowiedzieć się więcej,  możesz odwiedzić stronę bulletjournal.com. 

Laura Androsiuk

  G a m e    o v e r ?
 Jesteśmy bombardowani informacjami ze wszystkich stron - wiadomości, 
powiadomienia, artykuły, gry komputerowe. Właśnie, gry komputerowe! Od lat 
słyszymy, że mogą być niebezpieczne, że zacierają granice między 
rzeczywistością a fikcją, lecz co by było, gdyby...ta granica całkowicie zaniknęła? 
Cóż, witamy w OASIS. 

  Jest rok 2044. Ameryka jest jedynie cieniem dawnej świetności, teraz panuje 
tu głód, a ludzie mieszkają w slumsach. Zamarzają na ulicach, głodni 
i wyczerpani z rezygnacją chylą się ku ziemi. Istnieje jednak droga ucieczki, 
krótkotrwała i sztuczna, lecz kto w tych okolicznościach mógłby  wybrzydzać?  
OASIS jest globalnym, internetowym światem, gdzie każdy może zdecydować, 
kim chce być. Dla użytkowników stymulacji jest to nowe, lepsze życie - mogą 
chodzić do wirtualnej szkoły, zwiedzać czy poznawać ludzi z drugiego końca 
świata. Brzmi znajomo?

 Sprawa jednak staje się trochę bardziej skomplikowana, gdy twórca 
wirtualnej rzeczywistości, Halliday, umiera, zostawiając po sobie zakodowane 
zagadki nawiązujące do popkultury z lat 80, które są kluczem do tego, o czym 
marzy każdy - bogactwa oraz końca wszelkich problemów. Gra się zaczyna, gdy 
nastoletni Wade rozwiązuje pierwszą zagadkę i staje się głównym celem oraz 
rywalem wszystkich, przerażająco zdesperowanych graczy...

  Tak właśnie przedstawia się fabuła książki Ernesta Cline'a Player One. Jest to 
świetna, trzymająca w napięciu opowieść. Autor bawi się słowem oraz 
wyobraźnią czytelnika, z godną podziwu lekkością tworzy scenografię lat 80, 
podrzuca coraz to nowsze nawiązania do starych gier i filmów. Dyskretnie 
puszcza oczko do nieco starszych czytelników, którzy z pewnością zrozumieją 
wszelkie aluzje autora. W książce można doszukiwać się różnych motywów- 
opowieści o dojrzewaniu, miłości, osobistych rozważań autora nad 
rzeczywistością czy chociażby internetową fikcją. Najważniejsze jest jednak to, 
że całość jest niesamowicie wciągająca i z czystym sercem mogę Wam ją polecić - 
niezależnie od wieku każdy zauważy w powieści co innego oraz  najzwyczajniej 
w świecie spędzi dobrze czas. 

 Pozostaje mi tylko powiedzieć...witamy w OASIS.

Katarzyna Waleszczyk

Świeżaki! Są już wszędzie. Opanowały wszystko i wszystkich, nikt nie wyrwie się 

spod ich  wpływu. Fascynują każdą polską panią domu i jej podopiecznych. Ten, kto zaczął, 

nie jest już w stanie skończyć tej przygody... O czym mowa? O świeżakach. Te małe 

maskotki rozpanoszyły się w większości polskich serc i umysłów. Skąd się wziął ich 

fenomen? Nikt nie jest w stanie tego stwierdzić, ale widać tu pewne zjawisko 

psychologiczne. Chcemy mieć coś, co jest niedostępne. Obliczono, że na takiego świeżaka 

należy wydać kwotę około 2400 zł. Na jedną maskotkę! Czyli produkt luksus pełną gębą, bo 

dla niejednego przeciętnego mieszkańca naszego kraju to równowartość wypłaty. A my 

lubimy mieć to, czego sąsiad mieć nie może. Więc chodzimy, kupujemy, zbieramy punkty 

i wymieniamy. A potem znów od nowa, bo kolekcja liczy sobie aż dziesięć takich cudownych stworzeń. Gdy już uzbieramy wszystkie, możemy 

w końcu poczuć radość zwycięstwa i w jakiś atencyjny sposób obwieścić reszcie, że ten dom stać i na przykład ustawić zdobycze na parapecie tak, 

by każdy przechodzień mógł je podziwiać. Martwiłbym się tylko w tym wypadku o szyby, ale czy chcemy, czy nie, świeżaki były, są i będą! 

W pewien sposób już wpisały się do pięknej polskiej kultury i dopóki istnieje popularna sieć sklepów, trwać będą świeżakowe wojny. Tak więc 

życzymy jak najmniej horych curek, a jak najwięcej punktów i żeby każdego stać było na taki ekskluzywny dodatek! 

Michał Bartoszewicz



Kierunki studiów z przyszłością?
                                             
 Zgodnie z danymi udostępnianymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Urzędach Pracy w ogólnej liczbie absolwentów 
studiów wyższych objętych bezrobociem jest około 25% absolwentów kierunków ekonomicznych i administracyjnych, 15% – kierunków 
pedagogicznych, ok. 14% – kierunków społecznych, a 8% – innych kierunków humanistycznych.
Być bezrobotnym po studiach? To chyba najgorsza z możliwych wizji przyszłości. A więc gdzie uczyć się po maturze, żeby mieć dobrze płatną 

pracę? Czy to w tych czasach i w naszym kraju jest możliwe? Tak!

 Finanse
Trzeba pamiętać, że zapotrzebowanie na finansistów jest stale wysokie. Im 
większa jest firma, do której trafisz, tym więcej osób liczy dział finansowy.
Na start kandydaci otrzymują zarobki w przedziale 3.000 – 4.000 złotych brutto. Po 
odpowiednim przygotowaniu i specjalizacji zaczynasz samodzielną pracę i realizujesz 
coraz bardziej skomplikowane zadania. Jeżeli jesteś dobrym specjalistą i cieszysz się 
zaufaniem swoich pracodawców, otrzymujesz stanowisko managera/kierownika, 
które pozwala zarabiać, w zależności od specjalizacji, od 12.000 do 22.000 złotych 
brutto.

Informatyka
Informatyka i inne związane z nią przyszłościowe kierunki studiów przeżywają 
oblężenie. Każdy uważa, że studia związane z IT zapewniają bardzo wysokie zarobki 
i mało obciążającą pracę.
Startując, otrzymujesz stanowisko młodszego programisty, a twoje zarobki oscylują 
wokół 5.000 – 6.000 złotych brutto.
Gdy zdobędziesz nowe umiejętności programistyczne i wyspecjalizujesz się w danym 
języku programowania, stajesz się developerem. W zależności od technologii, 
w których się poruszasz, możesz zarabiać od 7.500 do 14.000 złotych brutto.
Dyrektorzy IT lub managerowie IT mogą zarabiać od 14.000 do 20.000 złotych 
brutto.

Inżynieryjne kierunki studiów
Po latach 90-tych i początku 2000, gdy królowały kierunki humanistyczne, politechniki 
przeżywają rozkwit. Ile zarabiają inżynierowie i jak wygląda uproszczona ścieżka ich 
rozwoju?
Po pierwszej pracy i zdobyciu podstawowego doświadczenia zostajesz inżynierem, 
dzięki czemu możesz zarabiać od 5.000 do 12.000 złotych brutto.
Stanowiska kierownicze w zależności od branży i specjalizacji pozwolą Ci na 
osiągnięcie pułapu od 12.000 do nawet 25.000 złotych brutto.
Dyrektor techniczny zarabia od 15.000 do 20.000 złotych brutto, a dyrektor firmy od 
25.000 do 35.000 złotych brutto.

Prawo
Kiedy przeglądasz rankingi przedstawiające najbardziej popularne kierunki studiów 
w Polsce, prawo jest zawsze wysoko na liście. Jeżeli zależy Ci na dobrych zarobkach
 i prestiżu, musisz uzbroić się w cierpliwość. Prawnicy na samym początku kariery 
zarabiają mało.
Praca młodszego prawnika albo juniora zapewnia wynagrodzenie na poziomie 3.000 
– 8.000 złotych brutto.
Prawnik w kancelarii zarabia mniej więcej od 10.000 do 18.000, a nawet 20.000 
złotych brutto.
Partner kancelarii to stanowisko, na którym możesz liczyć na najlepsze 
wynagrodzenie, które oscyluje nawet wokół 30.000 do 60.000 złotych brutto 
miesięcznie.
Jeżeli nie chcesz pracować w kancelarii, a wolisz karierę w wewnętrznym dziale 
prawnym, będziesz zarabiał mniej. Jako prawnik wewnętrzny dostajesz od 8.000 do 
20.000 złotych brutto. Kierownik działu prawnego może liczyć na 12.000 – 18.000 
złotych brutto.

Logistyka i transport
Jeżeli lubisz planować i optymalizować procesy, a także masz wysoko rozwinięte 
umiejętności analityczne, logistyka może być branżą odpowiednią dla Ciebie. Specjaliści  
do spraw logistyki mogą liczyć na zarobki w okolicach 3.000 – 6.000 złotych brutto.
Zarobki kierowników magazynu oscylują wokół 10.000 – 15.000 złotych brutto.
Dyrektorzy logistyki mogą liczyć na 15.000 – 25.000 złotych brutto.
Trzeba pamiętać, że ostatecznie najwięcej zależy od tego, czym ty sam się 
pasjonujesz. Dzięki temu ubezpieczasz się przed zmianą trendów na rynku pracy. Jeżeli 
czujesz, że coś sprawia Ci szczególną przyjemność, rozwijaj to! W przyszłości możesz 
zmienić to w dochodowy zawód. Pasja i praca zaprowadzą Cię dalej niż prestiżowe 
kierunki studiów. Nie pozwól decydować o swojej przyszłości nikomu poza sobą, 
bo nikt za Ciebie nie przeżyje życia!     Wiktoria Gagan4



 Kiedyś zastanawiałam się nad tym, jak ludzie mogą zakochać się od pierwszego wejrzenia. Zawsze uważałam to za nonsens. Przecież 
miłość potrzebuje czasu, trzeba się dobrze poznać, aby narodziło się uczucie. Żeby zrozumieć, musiałam to przeżyć sama i poczuć emocje, 
które czujemy, gdy ten jedyny spojrzy na ciebie, gdy boisz się o jego życie bardziej, niż o swoje. Dopiero zaczęło docierać do mnie, że to 
miłość. Coś, czego od zawsze się bałam, stało się realnością i właśnie miałam to stracić.
– Nie, nie, nie! - usłyszałam panicznie brzmiące krzyki. Po chwili zrozumiałam, że padło to z moich ust. Otworzyłam szeroko oczy. Dalej 
żyłam. To same pomieszczenie, ta sama klatka pośrodku. Czułam, jakby minęła cała wieczność, a nie sekundy. Vicken z równie szeroko 
otwartymi oczyma był zdziwiony tym, że dalej jest wśród żywych.
– Myślałaś, że to będzie takie proste? Jeden strzał i po wszystkim? Uwierz mi, wolę coś bardziej spektakularnego – powiedział Jack 
z szaleńczym uśmiechem.
– Doceniam to – odpowiedziałam, zaciskając zęby i czując napływającą złość.
– Chciałabyś dowiedzieć się trochę o swojej rodzinie? Mam kilka ciekawostek do opowiedzenia, oczywiście jeśli chcesz - zapytał z ironią.     
 Postanowiłam milczeć. Miałam serdecznie dość bycia niewinną, płaczącą, skrzywdzoną przez los dziewczynką. Musiałam być silna, 
jeśli chciałam nas stąd wydostać w całości.
– Mam rozumieć, że wyrażasz zgodę na te krótkie, rodzinne opowieści? Pozwolę sobie zacząć od tego, że twój ojciec Arthur i ja byliśmy 
najlepszymi przyjaciółmi. Niesamowite, nieprawdaż? On zawsze był tym dobrym, bajecznym chłopcem postępującym zgodnie z kodeksem. 
Chciałem być taki jak on. Jednak pewnego smutnego dnia zaryzykował całe swoje życie i zrobił coś, czego nie powinien, za co musi zapłacić
 – powiedział Jack, u którego w końcu wyczułam jakieś prawdziwe emocje. Jednak po chwili znowu przybrał maskę tajemnicy i ironii.
– Nie znałam go. Zostawili mnie z mamą.
– Nie miał wyboru. Chciał cię ratować. Myślał, że nie znajdę ciebie i twojego brata. Mylił się co do moich umiejętności.
– Nie wierzę ci. On nie jest moim bratem. Babcia na pewno nie ukrywałaby tego przede mną - powiedziałam z wyrzutem.
– Niestety, moja droga pralinko, ona o niczym nie wiedziała. Vicken od razu po narodzinach został zabrany, żeby można było ukryć jego 
umiejętności. Zresztą dalej nie ma o nich zielonego pojęcia. Jest taki podobny do ojca. Te same niesamowite oczy, twarz – nie da się ukryć tego 
podobieństwa – rozkojarzył się Jack.
–  Kochałeś go! Dlatego mścisz się na nim tak bardzo, bo on nie czuł tego, co ty!
– Nic ci do tego. Lepiej uważaj na to, co mówisz, to my mamy przewagę, a chyba nie chcesz, żebym zrobił mu krzywdę - krzyknął 
wyprowadzony z równowagi zbir.
– Co się stało z moim ojcem? Gdzie jest mama? Przecież była niewinna, tak jak my!
– Wszyscy jesteście winni! A z wami stanie się to, co z nim. Zapłacicie za to, tymczasem spędzicie sobie trochę czasu we dwoje. Jakie to słodkie, 
nie uważasz Roger?- zwrócił się do jednego ze swoich ludzi - zabierzcie ich.
 Nagle Jack wcisnął niebieski przycisk na swoim biurku i naszym oczom ukazały się drzwi. Mnie i Vickena zaciągnięto siłą do 
ukrytego pokoju. Mieliśmy zawiązane za plecami ręce, więc gdy wrzucono nas do pomieszczenia, upadliśmy i dosyć mocno uderzyliśmy się 
o betonową podłogę. W pokoju była tylko pojedyncza żarówka zwisająca niedbale z sufitu. Gdy tylko drzwi zamknęły się z trzaskiem za nami, 
przysunęłam się do chłopaka bliżej, tak, by swobodnie rozmawiać.
– Vicken i co teraz? Jak się wydostaniemy? - zapytałam.
– Spokojnie Lea, wyciągnę nas stąd. Mam plan, ale musisz mi pomóc. Dobrze? - usłyszałam w jego głosie nadzieję.
– Tak, uciekajmy stąd jak najszybciej, bo powoli zaczynam śmierdzieć – zmusiłam się na mały uśmiech. I tak spędziliśmy całą noc oparci 
o siebie, czekający na to, co przyniesie kolejny dzień naszego koszmaru.        

 Ciąg dalszy nastąpi... Emilia Kozłowska

Te  oczy . . .

TOP 10: Najlepsze komedie 2017 roku
10.  - Film skupia się na dwóch bohaterach, którzy stoczą rywalizację o miano najlepszego ratownika. Baywatch. Słoneczny patrol
W rolach głównych można zobaczyć, między innymi, Dwayne'a Johnsona i Zaca Efrona.

9.  - Zmęczone życiem matki spotykają się w barze na niewinną kolację, która przerodzi się w imprezę do Mamuśki mają wychodne
rana. 

8.  -Synalek  Nadopiekuńczy rodzice starają się pomóc swojemu synowi po jego pierwszym zawodzie miłosnym.

7.  - Kingsman: Złoty krąg Po ataku na siedzibę Kingsman, Eggsy i Merlin udają się do Ameryki, by z pomocą siostrzanej organizacji 
Statesman schwytać sprawców zamachu.

6. - Bodyguard Zawodowiec Światowej klasy ochroniarz dostaje za zadanie zadbać o bezpieczeństwo zawodowego zabójcy, który 
musi zeznawać w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości.

5.  - Film opowiada o losach trzech emerytów, którzy pragną zerwać z wizerunkiem spokojnych i znudzonych W starym, dobrym stylu
staruszków. Gdy ich fundusz emerytalny upada, mężczyźni postanawiają napaść na bank.

4.  - Film ukazuje kolację, na której gromadzi się grupka dobrych znajomych. W trakcie Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie
spotkania bohaterowie postanawiają zorganizować sobie niewinną z pozoru zabawę towarzyską. Polega ona na upublicznieniu prywatnych 
wiadomości,  sms-ów oraz e-maili. Między przyjaciółmi zaczynają się poważne konflikty.

3. - przedstawia historię relacji dorosłej córki i jej ojca. Kobieta nie utrzymuje ze swoim rodzicem bliższych relacji. Ojciec Toni Erdmann 
dziewczyny postanawia ją odwiedzić. Spotkanie tych dwojga nabierze jednak nieoczekiwanego charakteru, gdy mężczyzna wcieli się 
w fikcyjną postać ekscentrycznego trenera personalnego.

2.  - Film opowiada o ojcu dorosłej córki. Wkrótce dziewczyna przyprowadza do domu nowego narzeczonego. Oczywiście Dlaczego on?
jego kandydatura nie odpowiada ojcu bohaterki. Zatroskany rodzic zaprasza dwójkę zakochanych na wspólny wypad bożonarodzeniowy. 
W trakcie urlopu między nim, a potencjalnym zięciem, rodzi się zawzięta rywalizacja.

1.  -Baby driver  Baby jest małomównym chłopakiem, który z powodu wypadku w dzieciństwie cały czas słyszy szum w uszach. W jego 
złagodzeniu pomaga mu ciągłe słuchanie muzyki. Swój brak gadulstwa nadrabia za to brawurowymi wyczynami za kierownicą. Z jego 
umiejętności chętnie korzystają przestępcy, którzy po napadzie chcą jak najszybciej uciec przed policją. Baby zapragnie za wszelką cenę 
zakończyć życie na dwa fronty, kiedy w barze poznaje piękną Deborah.     Michalina Kiryłowicz
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TEST NA INTELIGENCJĘ         

1. U dwóch rąk jest 10 palców. Ile palców jest u 100 rąk?
2. Podaj 3 zwierzęta, jakie zabrał na arkę Nobel.
3. Lekkoatleta wziął udział w konkursie rzutu młotem i zajął 10 
miejsce, licząc od początku i od końca. Ilu zawodników brało udział 
w konkursie?
4. Ile w tuzinie jest złotówek, a ile 50-groszówek?
5. Czterotomową encyklopedię książkową zaatakował mól książkowy. 
Owad rozpoczął swoją podróż od pierwszej strony pierwszego tomu, 
a skończył na ostatniej stronie ostatniego tomu. Jaką drogę przebył 
mól książkowy, jeżeli grubość pojedynczej okładki to 4 mm, a grubość 
wszystkich wewnętrznych stron jednego tomu encyklopedii to 
50 mm?
6. Kto zabił Kaina?
7. Lekarz dał pacjentowi 3 tabletki. Kazał mu je spożywać co pół 
godziny. Jedną tabletkę pacjent wziął u lekarza. Po ilu godzinach zje 
wszystkie?
8. Masz tyle samo pieniędzy co ja. Ile muszę Ci dać, abyś miał 300 zł 
więcej niż ja?
9. Kładziesz się spać o 8.00. Wstajesz o 9.00.  Ile godzin śpisz?
10. Jak się mówi: 3 × 3= 6 czy 3 × 3 jest 6?

Opracowała Katarzyna Radziszewska

6

Wiele kobiet zastanawia się nad dobraniem sobie biżuterii i innych ozdób, jednak bardzo często są niezdecydowane. Przy ich 

wyborze można wziąć pod uwagę znak zodiaku, może on podpowie, w czym wygląda się najlepiej :

Baran  ( ): diament, rubin, hematyt - osoba władcza, aktywna, spontaniczna, niekiedy agresywna.21.03-19.04

Byk (20.04-22.05): szmaragd, szafir, agat - osoba wytrzymała, uparta, niekiedy zbyt powolna.

Bliźnięta (23.05-21.06): karneol, akwamaryn, bursztyn - osoba wszechstronna, błyskotliwa, z dużą wiedzą, ale słomianym 

zapałem.

Rak (22.06-22.07): chryzopraz, opal, chalcedon - osoba delikatna z wyobraźnią , domatorka, zbyt nieśmiała.

Lew (23.07-23.08): cytryn, kryształ górski, topaz - osoba władcza, optymistyczna, serdeczna, czasem zbyt egoistyczna.

Panna  (24.08-22.09): chryzolit, kwarc różowy, sodalit - uporządkowana, pilna, dokładna.

Waga (23.09-22.10): hematyt, rodochrozyt, nefryt - sprawiedliwa, ma problem z podejmowaniem decyzji.

Skorpion (23.10-21.11): granat, jaspis, malachit - osoba tajemnicza, skupiona, pamiętliwa.

Strzelec (22.11-21.12): awenturyn, lapis, lazulit, sodalit - szczera, żywiołowa, optymistyczna.

Koziorożec (22.12-19.01): kwarc dymny, obsydian, kamień księżycowy - osoba praktyczna, wytrwała, ambitna , oszczędna.

 

Wodnik (20.01-18.02): amazonit, ametyst, chryzokola - indywidualistka, kocha wolność.

Ryby (19.02-20.03): heliotrop, turkus, fluoryt - wrażliwa, marzycielka, zdolna do poświęceń.

Wg mnie, powinnyśmy nosić to, w czym dobrze wyglądamy, a przede wszystkim, w czym dobrze się czujemy.  Natalia Wojszko

 ECHA�INTERNATU...�
 Jedenastego października 2017 roku, w internacie przy VIII Liceum Ogólnokształcącym, został zorganizowany Dzień Edukacji 
Narodowej. Inicjatywa przyszła od Samorządu Internatu, w którego skład wchodzą mieszkańcy, ci młodsi, jak i starsi. Podczas planowania 
przebiegu całej uroczystości mieliśmy prawdziwą burzę mózgów. Każdy miał genialne pomysły. W końcu wybrano koncepcję teatralno-
muzyczną.
 Spotkanie rozpoczęło się od zebrania całej społeczności internatu wraz z Wychowawczyniami w stołówce szkolnej. Pierwszą częścią 
było przedstawienie, które pokazywało internacką codzienność. W cały spektakl wpleciono mnóstwo humoru i tzw. easter eggs, które były 
uśmiechem skierowanym w stronę osób dłużej mieszkających w internacie. Podzielono go na kilka części, które odpowiadały momentom 
życia w internacie: pobudka, sprawdzanie czystości, odrabianka i kolacja. Wszyscy, a szczególnie Panie Wychowawczynie, bawiły się znakomicie 
podczas przedstawienia. Każda z Nich od razu wiedziała, która scena jest o Niej i  wyśmiewa  sytuacje z Nią związane. Następnie przyszła pora 
na utwory śpiewane przez naszą utalentowaną koleżankę i kolegę. Pod koniec wspólnie zanuciliśmy humorystyczną piosenkę o naszym 
internacie. Następnie nasi koledzy i koleżanki rozdali drobne upominki Wychowawczyniom oraz złożyli Im najszczersze życzenia. Na koniec 
głos zabrała Pani Kierownik, a wszyscy mieszkańcy zostali poczęstowani słodkościami.    Mateusz Zambrzycki

1. U 100 rąk jest 500 palców (100 x 5 palców).

2. Nobel nie zabierał zwierząt na arkę, bo to Noe ją zbudował.

3.W konkursie wystartowało 19 zawodników.

4. W tuzinie jest zawsze 12 sztuk, a więc 12 złotówek i 12 
pięćdziesięciogroszówek.

5. 2 wnętrza + 6 okładek = 2 × 50 mm + 6 × 4 mm = 124 mm.

6. Nikt. To Kain zabił Abla.

7. Po jednej godzinie.

8. 150 zł.

9. Godzinę.

10. 3 × 3 = 9!
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Nowa Zelandia
 Do około 1280 roku Nowa Zelandia była całkowicie niezamieszkana, w końcu z wysp Oceanii zaczęli przypływać i osiedlać się 

Maorysi. Jako pierwszą odkryli i zasiedlili Wyspę Południową, dopiero potem kolejne lądy. Co ciekawe, odkrywcą wysp był holenderski 

podróżnik Abel Tasman, który próbował wysadzić załogę 18 grudnia 1642 roku w północnej części Wyspy Południowej. Został zaatakowany 

przez tubylców, co skończyło się śmiercią czterech jego ludzi. Po tym wszystkim odpłynął, a miejsce tragedii nazwał Zatoką Morderców, która 

dziś nazywana jest Golden Bay. Ponowną kolonizację rozpoczęto dopiero, kiedy w 1769 ląd został znów odkryty przez angielskiego podróżnika 

Jamesa Cooka. Pierwszymi ludźmi, którzy zamieszkali w Nowej Zelandii byli australijscy poławiacze wielorybów. Niewielu wie, że 128 km - to 

największa odległość, na jaką można się tam oddalić od morza. Jeżeli chodzi o sprawy związane z polityką i gospodarką, to Nowa Zelandia 

(wraz z Danią) jest najmniej skorumpowanym państwem na świecie. Nie występuje tam ani jeden gatunek węży, dzięki tej informacji wiele 

osób, w tym ja, zainteresuje się może bardziej tym archipelagiem. Jeżeli chodzi o jego mieszkańców, to podobno więcej ludzi ginie tam w ciągu 

roku podczas grania w kręgle na trawie, niż podczas nurkowania.       Klaudia Żołnierzak

П ЙО Л АЬ Ш ,А    Д В А . . .
 

 Tytuł rodem z radzieckiej kreskówki, jakieś tam znaczki być może przyciągnęły Cię do tego tekstu. I nie zaprzeczaj! Bo prawda jest 
taka, że czytamy pobieżnie, nie mamy chęci na dłuższe, dokładniejsze rozważania. No chyba, że dotyczą one nowych silikonów Dody! Wtedy 
tak… 

Jesteśmy coraz głupsi 
 Ogólnie jesteśmy coraz głupsi. Ja też ! Bo czy inteligencja może rosnąć, gdy w TVP słyszymy o cudzie gospodarczym, a na TVN-ie 
o totalitaryzmie panującym w naszym kraju? Bo czy inteligencja może wzrastać, gdy na TVN-ie oglądamy patologię, na Polsacie 
Malanowskiego (partnerów również), na dwójce – Marysię Mostowiak, a na jedynce - Krysię Lubicz? Poprawka. Tu wyszła moja zerowa 
wiedza na tematy rzeczywiście interesujące ludzi.  Krysia Lubicz już nie żyje, bo aktorka przyszła pijana do pracy.

Inteligencja nie rośnie, wręcz spada… I tyczy się to całego społeczeństwa, każdej grupy zawodowej, KAŻDEJ. Swoją drogą przekonamy się 
po tym artykule,  jak wielką mamy cenzurę. Jeśli tego nie czytacie, mamy ogromną! 

Co ja gadam? - zapytacie. Otóż bredzę od rzeczy, bo wracając do tematu, tylko takie ględzenie przeczytacie. Bo wszyscy stajemy się głupsi! Ale 
też szczęśliwi w tej głupocie krzyczymy Będziemy mistrzami świata! 

A obronę mamy dziurawą jak szwajcarski ser… 
 … a zdobyliśmy aż 25 punktów na 30 możliwych, przegrywając tylko raz. I nie da się tego usprawiedliwić. Chwalony w całej Europie 
obrońca półfinalisty Ligi Mistrzów, Monaco, Kamil Glik, popełnia bowiem szkolne błędy, będąc liderem naszej formacji defensywnej. A czy ta 
da sobie radę w Rosji, tak jak dała na francuskim Euro (2 stracone gole w 5 meczach)? 

Mamy też marzenia
 Marzenia rzecz jasna sięgające gwiazd, jak wszystko u nas. Ot, taka nasza narodowa cecha. Gdy jest źle, popadamy w depresję 
i krytykujemy wszystko i wszystkich 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Tak z naszymi piłkarzami było przez lata. Dziś z kolei, słuchając 
bohatera z Wembley, krzyczymy głośno o celu, który w Rosji mamy zrealizować, o mistrzostwie świata.

Kluczowe – losowanie i przygotowanie
 A jedno zależne od drugiego. W losowaniu grup, które już 1 grudnia na Kremlu, będziemy rozstawieni. Ale nie oznacza to, że 
w grupie trafimy na same ogórki. Możliwa jest także grupa śmierci z Hiszpanią czy Włochami, ale też z Panamą czy Nową Zelandią. Różnica 
jakaś chyba jest. Po losowaniu dowiemy się także o tym, na których stadionach zagramy, a co za tym idzie, gdzie podczas rosyjskiego Mundialu 
zamieszkamy. W grę wchodzą dwie opcje – dobrze ulokowany Kazań i malowniczo położone, bogate Soczi.  Marcin Malawko
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Jesienne ciasto marchewkowe

Składniki:
2/3 szklanki mąki,

1/2 łyżeczki cukru,

1 łyżeczka sody,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej,

1 łyżeczka cynamonu,

1/4 łyżeczki zmielonych goździków,

1 łyżeczka suszonej skórki pomarańczowej,

1/3 szklanki oleju,

2 jajka,

1/5 szklanki mleka,

szklanka drobno posiekanych orzechów włoskich,

szklanka ananasa pokrojonego w kostkę,

szklanka startej marchewki.

Sposób przygotowania przepisu:
1. W pierwszej misce wymieszaj łyżką mąkę, cukier, sodę, proszek do pieczenia oraz przyprawy.

2. W drugiej misce roztrzep widelcem jajka, olej i mleko. Dodaj do suchych składników i wymieszaj łyżką. Dołącz marchewkę, 

ananasa i orzechy, wymieszaj do połączenia.

3. Blachę wyłóż papierem do pieczenia, wylej masę i wyrównaj. Włóż do piekarnika nastawionego na 175 stopni. Piecz ok. 40-45 

minut.

Koktajl o smaku szarlotki

Składniki:
1 jabłko,

200 g jogurtu naturalnego,

2 łyżeczki miodu,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:
Jabłko obieramy ze skórki. Usuwamy z niego gniazda nasienne. 

Kroimy na mniejsze kawałki i umieszczamy w naczyniu blendera. 

Dodajemy pozostałe składniki i miksujemy na gładki koktajl. Jeśli 

wyda nam się on za gęsty, dodajemy odrobinę zimnej wody lub kostki lodu.     Kamila Nazarko

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH

1. Edyp to człowiek ze świecącymi stopami.
2. Królestwo, w którym wychowywał się Edyp, nazywało się koreańskie.
3. Mieszkańcy Tybetu poprosili Edypa o pomoc.
4. Córka Edypa to Peptyda.
5. Bóg, którego świątynia była w Delfach, to Alpa.
6. Edyp oślepił się guzikami z szaty Jokasty.
7. Edyp to człowiek z nieugiętymi nogami.


