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Recenzja filmu Marcina Wrony ,,Demon’’
Recenzja płyty ,, Communion’’ zespołu Years&Years
The Global Goals
Kalendarz imprez.
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Hoop Likes Festival
Playlista jesienna
Kącik Mody  stylizacje na każdy dzień tygodnia
Ranking maseł do ciała
Ranking systemów operacyjnych na smartfony.
Najlepsze i najgorsze telefony roku 2015

Wstępniak:
To wydanie gazetki szkolnej przejdzie do historii jako najdłuższe! Cieszymy się, że nasza
redakcja stale się powiększa i dzięki temu artykułów jest coraz więcej :) W tym numerze o
sekretach swojej pracy opowiedział nam Pan Daniel Wrześniewski. 
Zuzia Pobłocka
przeprowadziła specjalny wywiad z pisarką 
Pauliną Hendel oraz podzieliła się z nami
wrażeniami po przeczytaniu jej książki. 
Marysia Kiedrowicz, Marta Karczewska i Dawid
Florek 
opisali swoich ulubionych Vloggerów w pierwszej części artykułu dotyczącego
osobowości YouTuba, 
Zuzia Przeniosło 
napisała relację z Hoop Likes Festivalu, a 
Ania
opowiedziała o akcji The Global Goals. Oprócz tego sportowe relacje 
Dawida
, rankingi
Kuby Malka
, recenzje 
Marysi 
i wiele innych!

KONKURS
Mamy dla Was konkurs fotograficzny na temat jesieni. Do wygrania nagrody!
Aby otrzymać nagrodę należy:
 Zrobić samodzielnie zdjęcie jesiennego krajobrazu.
 Podpisać zdjęcie na prawej dolnej krawędzi swoim imieniem i nazwiskiem;
 Przesłać nam zdjęcie na adres mailowy: 
redakcja.sqler@gmail.com
 Czekamy do 30.11.2015r.
 Oczekiwać wygranej! ;) Życzymy powodzenia ~R
edakcja Gazety Sqler.

Wywiad z nauczycielem 
pan mgr Daniel Wrześniewski
Wywiad, na który czekało z pewnością wiele osób! Tego miesiąca
przeprowadziłyśmy go z przesympatycznym Panem Danielem
Wrześniewskim  nauczycielem Wfu. Dowiecie się wiele o Jego pasjach,
osiągnięciach sportowych oraz doświadczeniu.
Zapraszamy do przeczytania!

1. Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa?
Im dłużej zajmuję się sportem, tym trudniej jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Z czasem
zaczynam doceniać uroki poszczególnych dyscyplin. Zdecydowanie łatwiej by mi było
wybrać
z jakiejś kategorii, np. sport indywidualny, czy sport zimowy, tudzież konkurencja techniczna,
bądź wytrzymałościowa. Całe życie zajmuję się sportami walki, także oczywistym jest,
iż największą sympatią darzę właśnie ten rodzaj sportu. Mało kto jednak wie, że uwielbiam
oglądać w telewizji wyścigi motocyklowe, zjazd slalom gigant, rugby, a także ligę NHL.

2. Kiedy zainteresował się Pan sportem?
Zacząłem trenować karate w wieku 6 lat i przez kolejnych 13 lat byłem pod opieką trenera
Jacka Pobłockiego. Nie sposób tutaj ominąć faktu, iż jest ona jedną z osób, która mnie
ukształtowała jako człowieka i to właśnie on wpłynął na moje sportowe zainteresowania,
a przynajmniej mnie w nich utwierdził. Najprawdopodobniej nie robiłbym tego co robię,
gdybym nie trafił pod jego skrzydła. Wiele mu zawdzięczam. Byłem członkiem kadry
narodowej, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski. Tak więc wiele razem osiągnęliśmy.
Obecnie zajmuję się Brazylijskim Jiu Jitsu. Jest to zupełnie inna formuła walki. Jest ona
zbliżona do Judo. Opiera się na samych uchwytach, gdzie celem jest zmuszenie przeciwnika
do poddania się. Ten sport towarzyszy mi od 13 lat.
3. Czy mógłby nam Pan opowiedzieć o swoich sukcesach sportowych?
Jak wspomniałem w poprzednim pytaniu, jednym sukcesów było członkostwo w kadrze
narodowej Karate. Posiadam z tej dyscypliny wiele medali z Mistrzostw Polski, Pucharów
Polski, itp. W mojej obecnej dyscyplinie, jaką jest Brazylijskie Jiu Jitsu, także wielokrotnie
stawałem na podium Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, zdobyłem klasyfikację na prestiżowy
turniej do Abu Dhabi, wygrywałem zawody takie jak „Ragnarok”, na które dostają się
wyłącznie zaproszone osoby, posiadające liczne sukcesy. Startowałem na Mistrzostwach
Europy w Lizbonie (bodajże 3 razy), gdzie zdobyłem tytuł wce mistrza w konkurencji
drużynowej. Trochę mógłbym tutaj wymieniać. Tak naprawdę nie liczę swoich osiągnięć. Ja
po prostu lubię się doskonalić, kształtować. Tyle lat jeżdżę na zawody, a dopiero od
niedawna zaczynam rozumieć po co cały ten wysiłek i wyrzeczenia. Sport to nie tylko wyniki,
to przede wszystkim praca nad sobą.
4. Jakie są Pana zainteresowania poza sportem?
Ha! Bardziej jest to słabość niżeli samo zainteresowanie, a ja (niestety) mam właśnie
słabość do gier komputerowych. Od zawsze porywał mnie ich enigmatyczny świat,
nieistniejących krain i postaci. Jeżeli już gdzieś zdołam znaleźć sobie wolną chwilę,
zasiadam do gry Mortal Kombat. Zdołałem nawet i w tej dziedzinie wybrać się na zawody :)
Lubię słuchać muzyki. Głównie Rock’owej, Hard Rock’owej, Blues, a na żywo najchętniej
wybieram Jazz.
5. Jaka jest najśmieszniejsza sytuacja, która się Panu przytrafiła?
Takich sytuacji jest wiele. Ciężko jest wynaleźć tę jedną “naj”. Generalnie jestem niezwykłym
przypadkiem znajdywania się w nietypowych sytuacjach, w których to trzeba się mocno
napocić, aby móc z nich wybrnąć. Nawet sama dyrekcja i administracja ZS13 zdążyła się na
mnie poznać w tej kwestii. Niejednokrotnie musiałem przepraszać, iż „więcej tego nie
zrobię”, albo „za chwilkę to załatwię/naprawię”.
Jednakże jeżeli miałbym już postarać się wymienić jakieś śmieszne sytuacje, to często się
one zdarzają w trakcie zajęć z obecną IIIA. W tej klasie niezwykle często trafiają się chwile,
w których pojawiają się u mnie łzy szczęścia, a także gwałtowne napady śmiechu.
Zwłaszcza w trakcie ich rozgrywek piłkarskich :)
6. Jakiego przedmiotu najbardziej nie lubił Pan w czasach szkolnych?
Kiedyś na tego rodzaju pytanie wyskoczyłbym z szeregiem przedmiotów i generalnie

z zażaleniem stwierdziłbym, iż w ogóle szkoły nie powinno być (te słowa nieustannie padają
z ust uczniów szkoły podstawowej). Dzisiaj już wiem, iż wiele zależało tak naprawdę od
samych nauczycieli. Pamiętam jak w liceum chciałem poznać nieco historii, nie tylko dlatego,
iż musiałem mieć pozytywną ocenę, aby uzyskać awans do następnej klasy, ale z czystej
chęci zdobycia wiedzy czegoś o moich przodkach i jak to nasza cywilizacja się
ukształtowała. Umówiłem się więc z kolegą, iż nie będziemy robić notatek na lekcji, a
skupimy się wyłącznie na słuchaniu naszej nauczycielki. Niestety nasza pani nie została
obdarzona talentem wielkiego mówcy, a sposób jej wypowiedzi sprawiał, iż i ja, i kolega
odpływaliśmy w krainę błogiego snu, regularnie. Po prostu nie umiała przekazywać wiedzy.
Nauczyło mnie to, iż każdy przedmiot może być ciekawy, jednakże niezwykłą rolę odgrywa
przy nim właśnie sam nauczyciel.
7. Dlaczego został Pan nauczycielem?
Ja po prostu lubię przekazywać wiedzę, dzielić się nią. Parę lat temu stanąłem na ścieżce
wyboru między założeniem własnej sieci gabinetów fizjoterapii, a pracą w szkole. Nie będę
ukrywać, iż zdecydowanie większe korzyści materialne przyniosłaby mi pierwsza opcja,
jednakże musiałbym zaprzestać trenowania, prowadzenia własnego klubu, zrezygnować
z życia na rzecz „kariery”. Nie wiedziałem co wybrać i długo biłem się z myślami. Zdążyłem
już wcześniej poznać uroki bycia nauczycielem, a także rehabilitantem (byłem 2 lata
trenerem odnowy biologicznej drużyny seniorów w p. nożną Lechii Gdańsk, oraz
pracowałem
w centrach fizjoterapii przez 4 lata), także wiedziałem co jest bliższe memu sercu. Pewnego
dnia zadałem pytanie mojemu ojcu, którą drogę winienem obrać, odpowiedział abym starał
się robić to, w czym jestem naprawdę dobry i co lubię robić. Cóż, obecnie udzielam wywiadu
do gazetki szkolnej i robię to z wielkim uśmiechem na twarzy :)
8. Co ceni Pan najbardziej w zawodzie nauczyciela wfu ?
Kocham sport, od dziecka mi towarzyszył, uwielbiam nauczać… także niezwykle cenię sobie
fakt, iż jestem nauczycielem WFu :)
9. Jakie ma Pan motto?
Często moi znajomi śmieją się ze mnie, szczególnie moja sympatia, jak przytaczam swe
motto „aby nie umierać za życia”. Zdaje się być ono niezwykle trywialne i mało
wysublimowane, ale naprawdę posiadam takowe i trzymam się go. Staram się unikać
negatywnych emocji
i sprawiać abym to ja kierował własnym życiem, a nie by to życie kierowało mną.

Wywiad przeprowadziły:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Najlepsi YouTuberzy według redakcji ,,Sqlera’’
YouTube funkcjonuje już od 10 lat. Dzięki temu niezwykłemu serwisowi ludzie na całym


świecie mogą oglądać lub dodawać filmy. Chcielibyśmy poruszyć dziś temat tych, których
obecnie określa się mianem 
YouTuberów lub 
Vloggerów.Ich praca polega na wstawianiu
swoich własnych filmów i promowaniu kanałów w sieci. Ten ,,zawód’’ staje się coraz
bardziej popularny także w Polsce.

Najczęściej 
YouTuberzy nagrywają tzw. 
vlogi czyli krótkie filmy z różnych momentów ich życia.
Oprócz tego serwis internetowy pęka w szwach od ,,tutoriali’’ (samouczków) czy ,,pranków’’
(psikusów).
Oto YouTuberzy, których Wam polecamy:
Marysia
1. Zoe Sugg,
znana także jako 
Zoella,
prowadzi kanał na Y
ouTube
od ponad 6 lat
i zdobyła już prawie 9 milionów fanów! Ma 25 lat i pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jej filmy
dotyczą porad urodowych, modowych i życia prywatnego. Często nagrywa je z innymi
YouTuberami m.in. bratem Joe, chłopakiem Alfie Deyes czy przyjaciółką Tanyą Burr.
Oprócz działalności na 
YouTube,napisała swoją własną książkę pt. ,,Girl Online’’,
a także stworzyła linię kosmetyków ,,Zoella Beauty’’. Jest jedną z najpopularniejszych
YouTuberek na świecie. Zoella to niezwykle pozytywna i zabawna osoba, która
potrafi sprawić, że uśmiech pozostanie na twarzy przez dłuuugi czas :)
Kanał Zoelli: 
https://www.youtube.com/user/zoella280390/featured
Strona internetowa: 
http://www.zoella.co.uk/
Facebook: 
https://www.facebook.com/zoe.zoella

2. L
ubisz gotować, majsterkować lub zaskakiwać innych pomysłami na prezenty czy
wystrój domu? 
,,5 sposobów na...’’ to idealny kanał dla Ciebie! 
Abi, Klamer,
Primosz, Arczi i Sztaba pokażą Ci wiele ciekawych sposobów w każdą środę o
godzinie 18. Ta kreatywna piątka stworzyła profil na 
YouTube 2 lata temu i osiągnęła
już ponad milion subskrypcji! Warto zajrzeć na ich kanał, aby zaczerpnąć inspiracji w
wielu potrzebnych sytuacjach. Polecam!

Kanał: 
https://www.youtube.com/user/5SposobowNa/featured
Facebook: 
https://www.facebook.com/5sposobowna?fref=photo

3. 
Ostatnim z moich trzech ulubionych kanałów na Y
ouTube
jest kanał 
LaurDIY
.
Prowadzi go pomysłowa 2
1letnia Lauren
, która pokazuje jak w prosty sposób
wykonać potrzebne rzeczy do domu (i nie tylko). Z jej filmów płynie optymizm i
kreatywność. Osobiście uwielbiam jej pomysły i sama próbuję robić różnego rodzaju
przedmioty. Polecam szczególnie dla osób cierpliwych, uzdolnionych technicznie i
ceniących oryginalność! Mam nadzieję, że spodobają Wam się propozycje Lauren.

Kanał LaurDIY: 
https://www.youtube.com/user/LaurDIY
Facebook: 
https://www.facebook.com/laurdiy
Dawid
1. Freekickerz: 
Największy kanał na 
YouTube zajmujący się piłką nożną. Oprócz
samouczków, testów najnowszych butów piłkarskich znajdziecie tutaj najlepsze
bramki tygodnia, najlepsze obrony bramkarskie, dziesiątki wyzwań i wiele innych.

YouTube: 
https://www.youtube.com/user/freekickerz/featured
Facebook: 
https://www.facebook.com/freekickerz?fref=ts

2. Matura to Bzdura: Do matury trzeba podejść z głową, ale przecież to bzdura. Z tego
samego założenia wychodzi kanał Matura to Bzdura. Od 5 lat wychodzą na ulicę i
zadają proste pytania, na które uzyskują niewyobrażalne odpowiedzi, np. 3x3x3=81.

Youtube: 
https://www.youtube.com/user/MaturaToBzduraTV
Facebook: 
https://www.facebook.com/MaturaToBzdura?fref=ts
3. T
renuj z Krzychem: Kanał, na którym każdy fan piłki nożnej, bądź freestyleu znajdzie
coś dla siebie. Krzysztof Golonka, czyli mistrz Świata i Europy we freestyle’u,
przyznaje że lubi humor, a to według mnie jest najważniejsze na 
Youtube.

Youtube: 
https://www.youtube.com/user/ClydeFreestyle
Facebook: 
https://www.facebook.com/trenujzkrzychem?fref=ts

Marta:
1. Jednym z moich ulubionych kanałów jest profil Weroniki Bartusch. Niektórzy mogą ją
kojarzyć, gdyż jest to absolwentka naszej szkoły! Do internetu wstawia swoje covery
 dziewczyna jest obdarzona nieziemskim głosem! Koniecznie zajrzyjcie i
zmotywujcie ją do nagrywania kolejnych piosenek! :)

Kanał: 
https://www.youtube.com/channel/UCmAHhhx4aYD_GLqJKnUrtw

2. W wolnym czasie uwielbiam także oglądać Alex
Mandostyle. Przyznam szczerze, że prawdopodobnie jej kanał
spodoba się tylko dziewczynom, gdyż znajdziemy tam porady
dotyczące mody, urody, czy różne challange. Poza tym Alex to
przemiła osoba, bardzo optymistyczna i właśnie poprzez filmiki
zaraża widza pozytywną energią!

Kanał: 
https://www.youtube.com/user/TheMandOstyle

3.
Maja K. jest BookTuberką, czyli osobą nagrywającą recenzje książek i wszelkie dzieła
kulturalne. Opowiada krótko, zwięźle i na temat. Kiedy nie wiem, co czytać, to ona
przychodzi mi z pomocą. W dodatku ostatnio poza ,,okołoksiążkowymi” tematami, zajmuje
się także tworzeniem vlogów, challange’ y, czy też tagów.

Kanał:
https://www.youtube.com/user/myluckypotato/featured

Zajrzyjcie na YouTube i wybierzcie swój ulubiony kanał!
Pamiętajcie jednak, że oglądanie filmików w nadmiernej ilości może być
uzależniające, dlatego pilnujcie czasu i oglądajcie z głową ;)

Ciąg dalszy nastąpi...

Część 1 opracowali:
Marysia Kiedrowicz, Dawid Florek, Marta Karczewska

Online  wywiad z Pauliną Hendel, autorką serii
„Zapomniana księga”
Jakiś czas temu miałam okazję przeczytać serię postapokaliptyczną „Zapomniana
księga” autorstwa Pauliny Hendel. Bardzo mi się podobało! Jak to zwykle bywa, polubiłam
fanpage’a serii prowadzonego przez autorkę, która ma świetny kontakt z czytelnikami,
organizuje z nimi spotkania i odpisuje na komentarze. Jeden ze zjazdów odbywał się w
Sopocie. Jako, że nie mogłam przyjść, poprosiłam babcię, aby „zdobyła” dla mnie autograf
pani Pauliny. Babcia była zachwycona spotkaniem. Pomyślałam wtedy, że fajnie byłoby
przeprowadzić z panią Hendel wywiad dla naszej gazetki… I tak zrobiłam! Korzystając z
opcji czatu na Facebook’u przeprowadziłam z autorką rozmowę o jej twórczości i życiu
prywatnym. Pani Paulina Hendel poświęciła mi dużo czasu i naprawdę grzechem byłoby nie
przeczytać, co ma nam do powiedzenia! Zachęcam do poznania bliżej autorki „Zapomnianej
księgi”…

Czy mogłaby Pani opowiedzieć coś o sobie? Skąd Pani jest, czym się Pani zajmuje?
Pochodzę z Miastka, w Gdańsku ukończyłam studia, na kierunku filologia angielska i na
razie tu zostałam.
Czy ma Pani jakieś hobby? Jak spędza pani czas, kiedy ma Pani wolne od pisania?
Zajmuję się rekonstrukcją historyczną, odtwarzam pierwszą połowę XV w.
Jak to się stało, że zaczęła Pani pisać? Co w tej pracy się Pani najbardziej podoba?
Od kiedy tylko pamiętam chciałam pisać książki i przez wiele lat powoli do tego dążyłam –
dużo czytałam, zastanawiałam się nad własną powieścią, aż w końcu usiadłam do
komputera i zaczęłam pracować nad „Strażnikiem”.

Pisanie to ciężka praca, tak naprawdę nigdy nie ma się od niej wolnego, człowiek myślami
wciąż wraca do książki, zastanawia się, w którym kierunku ma dążyć fabuła, jak rozwiązać
różne problemy. Każdy autor wciąż musi się uczyć. Ale przynajmniej nie trzeba wstawać o
siódmej rano do pracy.
W moim środowisku niewiele osób słyszało o Pani serii. Czy mogłaby Pani krótko
opowiedzieć, o czym jest "Zapomniana księga"?
„Zapomniana księga” jest swoistą podróżą w czasie. Sprawdza, jak poradzi sobie
współczesny, młody człowiek w świecie bez prądu i większości zdobyczy techniki, co samo
w sobie jest już wystarczająco trudne, a gdy dodamy jeszcze demony z wierzeń
słowiańskich, mamy postapokalipsę w polskim wydaniu.
Skąd wzięła Pani pomysł na swoją trylogię? Co Panią zainspirowało?
Pewnego dnia po prostu pomyślałam sobie: czemu by nie napisać książki o końcu świata?
Ale innej, niż te zachodnie wersje pełne mutantów i skażenia popromiennego. Bardziej
polskiej, z ludźmi o naszej mentalności.
Ile zajmowało Pani napisanie jednej części?
Napisanie każdego tomu od deski do deski zajęło mi około roku.
Wielu autorów przyznaje, że tworząc postacie i wydarzenia czerpie pomysły z
własnego życia. Czy tak było też w Pani przypadku? Skąd się wziął Hubert i inni
bohaterowie?
Tworząc bohaterów starałam się nie wzorować ich na prawdziwych osobach, choć na pewno
przemyciłam do książki pewne cechy, czy zachowania moich bliskich. Sam Hubert jest
postacią całkowicie fikcyjną, choć czasem, gdy zastanawiałam się, jak w danej sytuacji
powinien się zachować, pytałam kolegów, co oni na jego miejscu by zrobili. Ponadto
świetnie się bawiłam nadając bohaterom imiona moich znajomych.
Skąd miała Pani tak dużą wiedzę? Główny bohater posługuje się bez problemu
wszelaką bronią, a ludzie w realiach tej książki żyją jak w czasach średniowiecza!
Podczas pisania wciąż musiałam kontaktować się z najróżniejszymi specjalistami w wielu
dziedzinach. Na przykład wszelkie kwestie militarne przedyskutowywałam z oficerami
wojska polskiego, sprawy związane impulsem magnetycznym, z fizykiem. Chciałam, aby
moje książki były prawdziwe, więc na jej potrzeby spróbowałam wyrwać ząb martwej świni,
sama wytapiałam świece z wosku oraz wybrałam się na sekcję zwłok.
Czy zapomniana księga, o której mowa w tekście, naprawdę znajduje się w bibliotece
w Poznaniu? Dopóki nie przeczytałam "Strażnika" nie miałam pojęcia, że istnieje
dokładna encyklopedia wierzeń słowiańskich...
Oczywiście, że taka książka istnieje. Sama mam w domu „Encyklopedię demonów”, czy
„Bestiariusz słowiański”, które były bardzo przydatne podczas pisania.

Dzisiejsza młodzież czyta dużo zagranicznych książek. Przyznam, że ja również
rzadko sięgam po polskie powieści młodzieżowe. W jednym komentarzu na
Facebook'u powiedziała Pani: "Mam nadzieję, że "Zapomniana księga" jest na wskroś
polska.". Co miała Pani na myśli?
Wciąż jesteśmy bombardowani „zachodnimi” pomysłami typu mutanty, czy zombie, a
przecież nasze wierzenia są tak bogate w rozmaite stwory, upiory i demony, że grzechem
byłoby z nich nie skorzystać. A skoro już o tym mowa, wiele osób pyta mnie, czy demony
istnieją. Moja odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak, chociażby w naszej podświadomości.
Gdy wiara chrześcijańska opanowała Europę, my zapomnieliśmy o słowiańskich bogach.
Opowieści o nich włożyliśmy między mity, ale demony przetrwały do dziś. W drobnych
czynnościach codziennych, rzeczach, które mówimy oraz tych, których się boimy. Prąd i
technika niemal zupełnie wypędziły demony z naszego życia, ale one wciąż istnieją, kryją się
w cieniu, na dnie naszej podświadomości i czekają.
Ponadto piszę o miejscach nam bliskich i znanych. Przecież duża część „Tropiciela”
rozgrywa się w Gdańsku. Schron, który stał się magazynem broni, ukryty głęboko w lesie
istnieje naprawdę, jest pozostałością dawnych fortyfikacji należących do Wału Pomorskiego,
a zarazem będący częścią naszej historii. Jest pewna wieś zwana Świecinem (przez e, nie
ę)*, niedaleko Wejherowa, gdzie w 1462 roku 
Polacy zmiażdżyli wojska krzyżackie. Z tej
miejscowości wzięłam nazwę oraz budynek starej szkoły, w której mieszkała Iza wraz z
ojcem. Reszta, to mój wymysł. Domek Huberta istnieje, ale już w zupełnie innym miejscu.
Prawdziwy jest również dworek z Kamiennej (choć zmieniłam nazwę miejscowości), stare
grodzisko niedaleko Dąbrówki, a nawet strzelnica w lesie, gdzie zagnieździły się na
początku drugiego tomu wije.
Napisała Pani książkę postapokaliptyczną. Szczerze mówiąc, pierwszy raz spotkałam
się z tym rodzajem powieści. Co się Pani w nim podoba? Czy lubi Pani czytać też inne
rodzaje książek?
Postapokalipsa stała się ostatnio dość modna, nie tylko w książkach, ale również filmach i
grach komputerowych. Lecz tak naprawdę jest to nurt stary, jak świat. Od zarania dziejów
ludzie bali się końca znanego im świata i wymyślali najróżniejsze historie na ten temat.
Wystarczy sięgnąć do Biblii, żeby się o tym przekonać.
Ja sama zaś jestem fanką twórczości Terry’ego Pratchetta i całego cyklu jego książek o
Świecie Dysku.
Czy mogłaby Pani opisać wszystkie etapy powstawania książki?
Przede wszystkim, gdy wysyła się coś do wydawnictwa, w szczególności, gdy jest się
młodym i nieznanym pisarzem, najlepiej od razu wysłać całą książkę (chyba, że
wydawnictwo życzy sobie inaczej), sprawdzoną wiele razy pod każdym kątem, tak aby jak
najlepiej się zaprezentować. Gdy wydawnictwo już się zdecyduje ją wydać, podpisuje
umowę licencyjną z autorem, w której między innymi ustala się, jaki procent ze sprzedaży
będzie dostawał autor. Potem książka idzie do recenzentów, którzy ją sprawdzają,
wprowadzają różne poprawki lub piszą uwagi do autora, że to, czy tamto im się nie podoba
lub jest bez sensu. Wtedy książka trafia z powrotem do autora do tak zwanej korekty
autorskiej. Trzeba wtedy ustosunkować się do tych poprawek oraz wnieść ewentualne
zmiany. U mnie było na przykład tak, że w pierwszym tomie redakcji zabrakło demonów,
więc dopisałam rozdział o mamunach. Książka wędruje wtedy ponownie do wydawnictwa,

gdzie odbywa się jej łamanie i dopracowywanie szczegółów. Jeśli chodzi o okładkę, to w
moim przypadku została mi ona odgórnie narzucona (choć nie narzekam, bo właśnie tak
sobie je wyobrażałam ). Autorowi pozostaje więc teraz tylko czekać, aż dostanie książkę na
papierze, pachnącą świeżym tuszem, co samo w sobie jest wspaniałym uczuciem, tak
samo, jak zobaczenie własnych książek w księgarniach!
Nie ma jednego przepisu na napisanie książki, napiszę więc, jak to było ze „Strażnikiem”.
Najpierw w myślach stworzyłam świat – bez prądu, z demonami czającymi się w
ciemnościach. Potem dodałam głównych bohaterów – Huberta i Izę. Na kartce wypisałam
ich wygląd oraz cechy charakteru, dzięki czemu ożyli w mojej głowie. Już na początku
wiedziałam, jak książka ma się zacząć i zakończyć. Reszta przyszła sama – czytałam,
uczyłam się, wciąż myślałam, co ma być dalej.
Na Facebook'u odpowiada Pani prawie na wszystkie komentarze czy wiadomości.
Organizuje Pani spotkania z czytelnikami i wszyscy je miło wspominają. Lubi Pani
spotykać się z fanami? Jak Pani znajduje czas na odpisywanie tylu ludziom?
Staram się znaleźć czas, żeby każdemu odpisać, bo przecież ten ktoś znalazł czas, aby
przeczytać moje książki, to działa w obie strony. Lubię spotykać się z czytelnikami i
posłuchać tego, co mają do powiedzenia na temat moich powieści – miłe słowa dodają sił,
aby dalej pisać, konstruktywna krytyka skłania do przemyśleń.
Czy mogłaby Pani uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić swoje ewentualne plany
związane z pisaniem? Może szykuje się kolejna bestsellerowa seria?
Czy bestsellerowa seria, tego nie wiem, miejmy nadzieję. W każdym razie pracuję nad
książką odrobinę inną, już bez apokalipsy, ale wciąż zawierającą dawne wierzenia.
Czy lubiła Pani chodzić do szkoły? Jak było z tymi przedmiotami i lekturami
szkolnymi?
Chodzenie do szkoły było trochę jak zło konieczne – często trzeba było siedzieć na nudnych
lekcjach, wkuwać zdawałoby się niepotrzebne informacje, ale dzięki temu mogłam spotykać
się z przyjaciółmi oraz zdobyć bezcenną wiedzę. Za lekturami nie przepadałam, ale
przeczytałam wszystkie od deski do deski, bo wstyd byłoby mi się przyznać, że ich nie
znam.
W naszej gazetce przeprowadzamy wywiady z nauczycielami, a ich stałym elementem
jest pewne pytanie. Aby tradycji stało się zadość, muszę je zadać: czy ma Pani
zwierzaka? Może demona  biesa lub owinnika?
Chciałabym mieć biesa, ale z tym trzeba poczekać do apokalipsy. Na razie muszę zadowolić
się moją szesnastoletnią suczką Balbinką.
Wiele uczniów już wkrótce będzie musiało zadać sobie pytanie: co dalej? Musimy
wybrać szkołę średnią, a co za tym idzie, naszą życiową drogę. Jak było z Panią? Od
początku chciała być Pani pisarką?
W liceum byłam w klasie matematyczno fizycznej, ukończyłam filologię angielską, a teraz
piszę książki. Nie jest powiedziane, że Wasz wybór zamknie Wam jakąś drogę. Każdy jest
dobry, jeśli robicie to, co lubicie. A jeśli uda się Wam jeszcze dostawać za to pieniądze, jest
to pełen sukces.

Czy chciałaby Pani coś powiedzieć naszym uczniom? Jakaś rada, wskazówka?
Jako autorka książek postapo, muszę to powiedzieć: nie uzależniajcie się od techniki, ważne
jest, aby we współczesnym świecie dobrze sobie z nią radzić, ale nauczcie się również żyć
bez niej, tak, aby umieć przetrwać w każdych warunkach.
Mam nadzieję, że wywiad się wam podobał, bo według mnie jest naprawdę
interesujący. Rozmowa z panią Hendel była czystą przyjemnością! Autorka znalazła czas na
odpowiedzenie na dużą ilość pytań – tych do wywiadu, jak i parę moich osobistych – i
stworzenie samemu dokumentu dla mnie. Długo musiała się ze mną męczyć, ponieważ
moja ciekawość nie zna granic J Bardzo dziękuję za poświęcony czas i serdeczność, którą
mi Pani okazała!
W tym numerze znajduje się moja recenzja „Strażnika”, który jest pierwszą częścią serii
„Zapomniana księga”. Mam nadzieję, że zarówno ta praca jak i wywiad zachęciły was do
przeczytania owej powieści, bo naprawdę warto! Życzę miłej lektury!
*w książce większa część akcji rozgrywa się we wsi Święcino

Autograf na pamiątkę :)

Opracowała:
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Strażnik (Zapomniana księga)
Autor: Paulina Hendel
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia
Zastanawialiście kiedyś, jak wyglądałoby życie po końcu świata? Życie bez
jakiejkolwiek technologii, bezpiecznego miejsca do mieszkania i świeżego jedzenia. Mogę
opisać taki świat tylko dwoma słowami – „Zapomniana księga”.
Hubert ma siedemnaście lat i jedyne co pamięta, to wybuch pod Luwrem, z powodu
którego zginął jego przyjaciel Ernest. Teraz budzi się w brudnym miejscu, w poszarpanych
ubraniach i z raną na brzuchu. Okazuje się, że od tamtego czasu minęło 7 lat, a atak w
Paryżu, był początkiem końca świata. Na świecie rozpętała się wojna i każdy kraj użył swojej
tajnej broni, jaką jest impuls elektromagnetyczny, który niszczy wszystkie cuda techniki, jakie
napotka. Ludzie już nie pamiętają czym jest prąd i cofnęli się do średniowiecza – muszą
sami zdobywać pożywienie i bronić się. I mimo, że to głównie ludzie zagrażają sobie
nawzajem, świat zaczyna mieć też inny problem… Kiedy wszystko staje na głowie, do życia
wracają wszystkie demony i potwory z dawnych wierzeń, które do tej pory kryły się w mroku
ze strachu przed cywilizacją. Teraz idą na żer…
Hubert, który nic nie pamięta z okresu „apokalipsy”, wyrusza do Poznania, by
odnaleźć rodzinę. Ma jeden cel: rozwiązać zagadkę swojej przeszłości. A co dalej? Musicie
zobaczyć sami…
„Strażnik” jest pierwszym tomem serii „Zapomniana księga”, o której dowiedzie się
więcej, gdy zaczniecie czytać. Wcześniej nie spotkałam się z postapokaliptyczną historią i
muszę przyznać, że trochę zwlekałam z jej przeczytaniem. Wydawała mi się… dziwna. Ale
już po pierwszej stronie zrozumiałam, że jest ona w sam raz dla mnie. Bardzo wciąga, nie
mogłam się oderwać i spędziłam całe noce na czytaniu tej serii. Hubert jest miłym,
porządnym chłopakiem, który budzi zaufanie i nie może się odnaleźć w tym nowym świecie.
Wbrew panującej teraz amerykańskiej modzie, autorka pisała na Facebook’u, że ma
nadzieję, iż „Strażnik” jest jak najbardziej polski. Z pewnością jej się to udało. Jestem
przyzwyczajona do zagranicznych książek i byłam w szoku, kiedy zdałam sobie sprawę, że
polskie jest równie dobre, jak obce. Miło było czytać tak wciągającą powieść, w której
pojawiały się same polskie nazwiska, nazwy miast i wierzenia naszych przodków. Nasze nie
oznacza złe, jak myśli młodzież. Większość akcji rozgrywa się w małej wsi, ale na pewno nie
można powiedzieć, że jest nudno! Przeciwnie – pani Paulinie Hendel udało się z tej małej
wioski wykrzesać wartką akcję, która wciąga z każdym przeczytanym zdaniem.
Chyba jest to pierwsza książka (albo przynajmniej jedna z pierwszych), którą mogę
polecić dziewczynom i chłopcom. A nawet bardziej chłopcom. Jest to dla mnie miła odmiana,
bo do tej pory czytałam tylko powieści młodzieżowe z dziewczyną w roli głównej. Teraz
bohaterem jest nawet nie chłopak, ale odważny mężczyzna. Było to dla mnie miłe
doświadczenie.

Jestem zadowolona z tego, że przeczytałam tę książkę, jak również resztę serii.
Drugą część autorka zatytułowała „Tropiciel”, a trzecia nosi tytuł „Łowca”. I zapewniam – z
każdą książką historia się rozkręca! Gorąco polecam każdemu – każdej płci w każdym
wieku.
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Recenzja filmu Marcina Wrony ,,Demon’’
17 września na Festiwalu Filmowym w Gdyni odbyła się premiera najnowszego filmu
Marcina Wrony pt.,,Demon’’, na której miałam okazję być. Postanowiłam podzielić
się z Wami wrażeniami i napisać recenzję. Mam nadzieję, że Was zachęci do
wybrania się do kina (na dużych ekranach od 16 października)!

Reżyseria: Marcin Wrona
Scenariusz: Marcin Wrona, Paweł Maślona
Gatunek: Thriller
Produkcja: Polska, Izrael

Groteskowe połączenie horroru z komedią to udana zabawa gatunkami, jaką
podjął Marcin Wrona w swojej najnowszej i niestety ostatniej produkcji. Takiego filmu
polska publiczność jeszcze nie widziała…
Głównym wątkiem filmu jest przyjazd Piotra (Itay Tiran, znakomity Izraelski aktor
w tej roli), który przyjeżdża z Anglii na ślub z Żanetą (Agnieszka Żulewska). Ojciec
panny młodej (Andrzej Grabowski) obdarowuje ich starym domem. Plany młodych
na wspólne życie legną w gruzach, gdy w przeddzień wesela Piotr znajduje
odkopane spod ziemi szczątki ludzkie. Następnego dnia zaczynają się z nim dziać
przedziwne rzeczy. Jasny, brat panny młodej (Tomasz Schuchardt) wraz z innymi
weselnymi gośćmi stara się ratować Piotra, który zostaje opętany przez żydowskiego
demona  dybuka. Pan młody zaczyna tracić zmysły i nie potrafi zapanować nad
swoim ciałem.

A wesele toczy się dalej…

Na zdjęciu odtwórczyni roli Żanety (Agnieszka Żulewska) oraz filmowy Piotr/Pyton (Itay
Tiran)

Podczas oglądania filmu widzom towarzyszą zmienne emocje. Sceny mrożą krew
w żyłach, a zarazem bawią trafnym humorem. Marcin Wrona w intrygujący sposób
przedstawił kontrast szalonego polskiego wesela z tragicznym opętaniem przez
dybuka. Ten film cenię szczególnie za starannie dobraną obsadę oraz za ilość i
różnorodność języków, jaka została wykorzystana. Aktorzy mówią po polsku,
angielsku, łacińsku oraz Jidysz (żydowsku). Zachwyciła mnie profesjonalna gra
aktorska Itaya Tirana, który jest niezwykle przekonujący w tej roli. Oprócz tego
wybitne role Adama Woronowicza (komiczny lekarz ateista) oraz Andrzeja
Grabowskiego (nerwowy, stale przeklinający ojciec panny młodej), którzy rozbawili
mnie do łez. W pozostałych rolach wspaniali polscy aktorzy m.in Cezary Kosiński
jako ksiądz, Tomek Ziętek jako intrygujący przyjaciel rodziny o pseudonimie
,,Ronaldo’’ oraz Włodzimierz Press jako stary profesoregzorcysta. Warto także
wspomnieć o niesamowitych zdjęciach Pawła Flisa, przejmującej muzyce Krzysztofa
Pendereckiego i Marcina Macuka oraz świetnych efektach specjalnych.
Po 5 latach przerwy, Marcin Wrona powraca z kolejnym genialnym filmem, na
który warto było czekać. Z pewnością jest to jedna z najbardziej oczekiwanych i
najlepszych premier tego roku. Dowodem na to była nominacja filmu do Konkursu
Głównego na Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz zachwyt publiczności zagranicznej
na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Polecam i zachęcam do tego,
aby przekonać się o tym, że polska filmografia jest obecnie na bardzo wysokim
poziomie, czego przykład stanowi ten film.

Film jest pełen ciekawych postaci takich jak Ronaldo (w tej roli Tomasz Ziętek, w środku) i
brat panny młodej, Jasny (Tomasz Schuchardt, po lewej)

Kadr z filmu ,,Demon’’  od lewej Adam Woronowicz jako lekarz oraz Filip Pławiak
jako jeden z gości weselnych.
FILM OD 16 PAŹDZIERNIKA W KINACH! POLECAM!
Zwiastun: 
https://www.youtube.com/watch?v=VOUe1YcEa3o
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Recenzja płyty Years&Years ,,Communion’’
Debiutujący zespół brytyjskoaustralijski Years&Years wydał w lipcu tego
roku swój pierwszy album. Jako fanka tego boysbandu z
niecierpliwością czekałam na wydanie płyty i nie zawiodłam się!
Oto recenzja ,,Communion”, którą napisałam specjalnie dla Was.

Od lewej: Emre Turkmen, Olly Alexander, Mikey Goldsworthy

Szczegółowe informacje:
Zespół : Years&Years
Członkowie: Olly Alexander (frontman, wokal, keyboard),
Emre Turkmen (syntezator), Mikey Goldsworthy (bas)
Tytuł: Communion
Data premiery albumu: 10 lipca 2015
Wytwórnia płytowa: Polydor Records
Gatunek: pop, indie dance, electronica, R&B, house
Single: ,,Real’’, ,,Take Shelter’’, ,,Desire’’, ,,King’’, ,,Shine’’
Ilość piosenek w wersji standardowej: 13
Ilość piosenek w wersji ,,deluxe’’: 17

Okładki płyt; od lewej: standardowa wersja oraz ,,deluxe’’


Zaczęli swoją karierę 5 lat temu, jednak dopiero w tym roku zyskali

ogromną popularność. Ich single królują na listach przebojów, a debiutancka
płyta staje się kolejnym bestsellerem na sklepowych półkach. Zdobywają
coraz większą ilość fanów nie tylko w Europie. Ich muzyka to nowoczesne,
elektroniczne arcydzieło. Warto wspomnieć, że boysband z
dobył już
prestiżową nagrodę 
BBC
Sound of 2015. Na pewno nie ostatnią w ich
rozwijającej się karierze.
Olly Alexander, Emre Turkmen i Mikey Goldsworthy stworzyli coś,
czego brakowało na rynku muzycznym. Album ,,Communion’’ trafił do mojej
stale powiększającej się kolekcji płyt i muszę przyznać, że jestem pod
wrażeniem pracy, jaką musieli w nią włożyć. Wybrałam wersję ,,deluxe’’,
ponieważ zawiera ona aż 17 piosenek. I nie żałuję! Cała płyta to mieszanka
syntezatorowego pop’u z rytmami house’u. Piosenki, jakie się na niej znajdują,
są idealne na każdą okazję i nastrój. Dyskotekowe, energiczne utwory takie
jak ,,Desire’’ czy ,,King’’ kontrastują ze spokojnymi i przejmującymi
,,Foundation’’ oraz ,,Memo’’. Trudno jest wybrać najlepsze piosenki z całego
albumu, ponieważ znajdują się na nim same perełki. Gdybym musiała podjąć
tak ciężką decyzję, wybrałabym te, które pokochałam za pierwszym razem,
gdy je usłyszałam. Są nimi: ,,Shine’’, ,,Take Shelter’’, ,,King’’, ,,Memo’’ oraz
,,Ties”.

Wokalista Years&Years, Olly jest posiadaczem nieziemskiego głosu, który
brzmi oryginalnie w połączeniu z muzyką, jaką tworzą Emre oraz Mikey.
Razem piszą słowa i przyjaźnią się od dobrych kilku lat. Są przykładem
dążącego do sukcesu zespołu, z pewnością nie będą ,,gwiazdą jednego
sezonu’’.

Serdecznie polecam Wam twórczość zespołu Years&Years!

Oficjalna strona Years&Years: 
http://yearsandyearsofficial.com/
Strona Y&Y na Facebook’u: 
https://www.facebook.com/YearsAndYears
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The Global Goals

Większość z nas twierdzi, że chce pomagać i działać na rzecz ludzi, zwierząt, czy
Ziemi. Mamy do tego tysiące akcji, fundacji, które dają nam możliwość naprawy
świata. Jedyny ich minus jest taki, że rzadko kiedy możemy wziąć w tym
bezpośredni udział! I tak piętnaście lat temu powstała organizacja
The Global
Goals. 
Moglibyśmy pomyśleć, że jest taka jak inne, ale nieee. Ona chce, abyśmy
sami mieli prawo do wyboru, co jest dla nas najważniejsze. Co piętnaście lat ponad
stu reprezentantów krajów spotyka się i wybiera 3 z 17 celów, na które oddano
najwięcej głosów! I tu wchodzimy my! To naszym zadaniem było wybrać jeden z celu
i z przypisanym numerem zrobić sobie na przykład zdjęcie, żeby cała organizacja
mogła zebrać głosy. Oprócz dzielenia się zdjęciem, można również nagrać wiele
filmików. Przez ostatnie 15 lat walczono z głodem, brudną wodą i dostępem do picia
dla wszystkich, oraz zmniejszono ilość wirusa HIV, który łapali ludzie. Ponad miesiąc
temu ludzie wybrali nowe cele.
End extreme poverty.

Fight inequality & injustice

.
Fix climate change.

Skończenie z bieda,
walka z nierównością i niesprawiedliwością

, oraz walka ze
zmianą klimatu.
W całej akcji bierze udział pełno aktorów, piosenkarzy i naukowców! Zachęcają nas
do czynnego udziału w ratowaniu naszej planety, bo to my będziemy na niej żyć, a
raczej większość z nas przez kolejne dobre 50 lat i to od nas zależy co się z nią
stanie!
Zachęcam do wejścia na stronę, na której dowiecie się jeszcze więcej o całej akcji i
możliwościach działania w ciągu tych kolejnych piętnastu lat!
http://www.globalgoals.org
Zapraszam serdecznie do obejrzenia dwóch niesamowitych, krótkich filmów!
https://www.youtube.com/embed/RTRdtrsL9jg
https://www.youtube.com/embed/RpqVmvMCmp0

Opracowała:
Ania Palucha

Kalendarz imprez na listopad

Październik dobiegł końca, jednak wraz z jego końcem przyszedł czas powitać
nowy, równie przepełniony w atrakcje Listopad. W tym miesiący czeka nas wiele
wydarzeń muzycznych oraz sportowych.
! listopada  w klubie Ucho odbędzie się koncert rockowy 
Music Is The Weapon vol.
4: Flapjack
2 Listopada  czeka nas kolejne muzyczne doznanie tym razem związane z muzyką
elektroniczną. O godzinie 20 w Nowej Kolni odbędzie się koncert Tropic of Cancer
3 listopada  rozpocznie się festiwal jezzowy, który będzie trwał do 15.11 w klubie
ŻAK
4 listopada  Odbędzie się minimaraton organizowany w Gdańsku
8 listopada  koncert rockowy Fish
11 listopada  W święto upamiętniające odzyskanie niepodległości będzie miał
miejsce Bieg Niepodległości
16 listopada  Nosaj Thing będzie miał swój kocert w Gdańskim Teatrze
Szekspirowskim
24.11  25.11  odbędzie się festiwal Euroshorts
26.11  na gdyńskiej Arenie wystąpi francuska piosenkarka JAZZ
Mam nadzieję, że powyższe propozycje przypadną Wam do gustu i listopad
będzie dla Was pełen atrakcji.

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Sport
W tym numerze:
Konkurs!
Euro 2016
Polska w eliminacjach: Jedziemy na Euro!

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Zapraszam do udziału w konkursie sportowym!!!
Do wygrania:
1 miejsce  Symulator Autobusów i Tramwajów San Francisco (PC)
2 miejsce  Skarbonka Piłkarska
3 miejsce  Zestaw Akcesoriów

Co zrobić, aby wygrać?
1. Jeżeli byłeś/byłaś kiedyś na meczu sportowym (piłka nożna /koszykówka/ itp.) i
masz jakieś zdjęcie z tego wydarzenia, wyślij je na adres 
dawid020302@gmail.com
.
2.Opisz wydarzenie (miejsce wydarzenia oraz drużyny, które brały w nim udział) i
podpisz imieniem oraz nazwiskiem.
3.
Prace można wysyłać do 20 Listopada!!!!!
4.Do zwycięzców odpiszemy. Najlepsze zdjęcie zostanie opublikowane w
listopadowym numerze naszej gazetki.

EURO 2016
10 czerwca 2016 zaczynają się XV Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.
Gospodarze z Francji po raz pierwszy w historii turnieju będą gościć aż
23 kraje.

8 najlepszych piłkarzy Europy: Hazard, Bale, Pogba, Lewandowski,
Ronaldo, Costa, Rooney i Ibrahimović.

Na tych piłkarzy też trzeba zwrócić uwagę: Harry Kane, Antony
Matrial, Lucas
Vázquez i Kingsley Coman

Faworyci do zwycięstwa podczas U
EFA
Euro 

2016 :
Anglia
– W XXI w. duże imprezy są dla Anglików koszmarem. Najlepiej o tym świadczy
ostatni mundial gdzie grupę skończyli na ostatnim miejscu ustępując choćby rewelacji
turnieju – Kostaryce. Mimo tak fatalnego wyniku posadę zachował Roy Hodgson, a
Anglicy zaczęli przygotowania do eliminacji. Ku zaskoczeniu, FA ( Angielski związek
piłki nożnej) mógł podjąć naprawdę trafną decyzje. Anglicy nie tylko wygrali swoją
grupę eliminacyjną – nie stracili w niej nawet punktu. Żadna inna reprezentacja nie
dorównała jej pod tym względem. Ciekawie wygląda także rywalizacja o miejsce w
składzie. Na gwiazdę wyrasta młodziutki Harry Kane, wspierany przez weterana
Waynea Roonyea czy rewelacje tego sezonu Jamiego Vardiego. Dodatkowo Raheem
Sterling nabiera coraz więcej doświadczenia, a obroną dyryguje Phill Jagielka
wspierany przez rewelacyjnego Joe Harta. Kto wie, może to będzie w końcu ten rok ?
Francja
– Francuzi mają prawie wszystko żeby wygrać Euro. Rewelacyjny skład z takimi
nazwiskami jak  Raphael Varane, Antoine Griezmann, Karim Benzema czy Blaise
Matuidi. Dodatkowo grają u siebie co oznacza wsparcie kilkunastu tysięcy kibiców.
Ostatnie Mistrzostwa Świata we Francji (1998) także pewnie wygrali. A mimo wszystko
mogą skończyć jak Brazylia dwa lata temu. Wielkie oczekiwania, a na końcu wielka
klapa i to w jakim stylu – najpierw 7:1 z Niemcami, a potem 3:0 z Holandią w meczu o
trzecie miejsce. Podsumowując Francuzi mają dwie opcję albo zwycięstwo i wielka
chwała, albo porażka i wielkie rozczarowanie.
Belgia
– Wydaje się, że Belgowie w końcu dojrzeli do osiągnięcia sukcesu na wielkiej
imprezie. Mają w swoim zespole gwiazdy takie jak Eden Hazard, Kevin De Bruyne czy
Vicent Kompany. Na Mistrzostwach Świata odpadli dopiero w Ćwierćfinale z
późniejszym finalistą – Argentyną. To pokazuję jak silną reprezentacje zbudował Marc
Wilmots. Jedyną słabą stroną Belgów jest doświadczanie. Nie grali zbyt często na
wielkich imprezach, ale faktem jest, że przez kolejne lata na pewno pograją – i zdobędą
jakiś tytuł.

Niemcy – Gdyby nie byli mistrzami świata to pewnie teraz na ich miejscu znaleźli by się
Hiszpanie, Włosi lub Chorwaci. Rok po zdobyciu najcenniejszego piłkarskiego trofea
na świecie magia Niemców wyraźnie przygasła. Było to widoczne choćby u nas w
grupie gdzie przegrali z naszą reprezentacją oraz z reprezentacją Irlandii, a z
reprezentacją Gruzji strasznie się męczyli. Co jest tego powodem ? Możliwe, że
odejście z kadry takich zawodników jak Philp Lahm czy Miroslav Klose. Te wszystkie
wady zbija jeden fakt – to jednak reprezentacja Niemiec. Machina posiadająca ogromną
ilość sponsorów, najlepszy system treningowy na świecie, czy takie gwiazdy jak
Thomas Muller, Manuel Neuer czy Marco Reus. A najmocniejszą stroną jest ich trener
Joachim Loew. Geniusz, którego chciałbym zobaczyć kiedyś w piłce klubowej.
Popularny „Jogi” może znowu odzyskać szacunek całego narodu.
Posłowie Gdybym miał postawić pieniądze to postawiłbym na Belgów. Zero presji, świetny
skład oraz utalentowany trener. Na drugim miejscu Anglicy, następnie Niemcy, a za
podium Francuzi.

Oficjalne Logo Mistrzostw

Stade de France stadion, na którym zostanie rozegrany min. mecz otwarcia
i finał.

Najpiękniejszy stadion mistrzostw Stade de Velodrome w Marsylii.

Polacy w Eliminacjach
W tych eliminacjach nasza reprezentacja stanęła przed nie lada wyzwaniem,
mianowicie walką o awans na Euro we Francji z aktualnymi mistrzami świata 
Niemcami  oraz twardo grającymi Szkotami, i Irlandczykami. Nowy trener,
Adam Nawałka miał za zadanie odbudować morale zespołu po nieudanych
eliminacjach do mundialu w Brazylii, w których nie potrafiliśmy pokonać
Czarnogóry, Mołdawii, Ukrainy oraz Anglii. Nadszedł jednak wrzesień 2014 i
reprezentacja przystąpiła do pierwszego meczu z amatorami z Gibraltaru.
Ponieważ Gibraltar nie ma stadionu spełniającego wymogi UEFA (min. 8000 tys.
miejsc), gra miała miejsce w Faro w Portugalii. Polacy gładko wygrali 70, ale
schody zaczęły się dopiero na drugim spotkaniu… 11 października na Stadion
Narodowy w Warszawie przyjechali mistrzowie świata  Niemcy. Polacy ku
zaskoczeniu wszystkich wygrali 20. Trzy dni później był już zremisowany 22
mecz ze Szkocją. Następnie dopiero w listopadzie na wyjeździe pokonaliśmy
40 Gruzję. Na piątą konfrontację eliminacji musieliśmy czekać prawie 6
miesięcy, ponieważ aż do 29 marca w Dublinie zremisowaliśmy 11. Po
rozegraniu pojedynku z każdym grupowym rywalem byliśmy na czele w tabeli
bez przegranego meczu. Na pierwszą grę rewanżową czekaliśmy do
czerwca, kiedy ponownie pokonaliśmy Gruzję 40. We wrześniu nadszedł ten
mecz, na który wszyscy czekali  lider kontra wicelider. We Frankfurcie
przegraliśmy z Niemcami 31. Była to nasza pierwsza, ale zarazem (jak się
okazało) ostatnia porażka w Eliminacjach. Następnie znów Gibraltar i 81 dla
nas. W przed ostatnim meczu ze Szkocją w ostatniej sekundzie nasz kapitan,
Robert Lewandowski uratował nas, strzelając gola na wagę remisu. W
ostatnim spotkaniu wygraliśmy 21 z Irlandią i… JEDZIEMY NA EURO!

“Polska” grupa D

Wszystkie grupy eliminacyjne

Opracował :
Dawid Florek

Hoop Likes Festival
Dzisiaj jest jednym z najbardzej znanym festiwali wśród
młodzieży. Dlaczego? To nie tylko okazja do spotkania swoich
idoli, ale szansa poznania nowych, często n
iesamowitych osób.
Na tegorocznej edycji można było spotkać wiele internetowych gwiazd min
Czesław Mozil, Domowe Melodie. Wszystko trwało 2 dni podczas których
można było posłuchać koncertów swoich ulubionych zespołów, zrobić zdjęcie
z ulubionymi blogerami i youtuberami. Hoop Likes Festival to nie tylko
koncerty, ale i wiele innych rzeczy. W game zone można było spróbować
swoich sił w najlepszych grach, a miłośnicy mody mogli skorzystać z Fashion
Zone, gdzie odbywały się pokazy.
Oto kilka zdjęć z tegorocznej imprezy:

Festival po raz kolejny odniósł ogromny sukces i przyciągną uwage wielu miłośników
muzyki, internetu, czy też mody. To jedna z niewielu okazji do spotkania swoich
ulubionych blogerów lub youtuberów w jednym miejscu.
Pierwsza edycja odbyło się rok temu, a mimo to przybyło na nią wiele widzów.
Tegoroczna edycja odniosła niemniejszy sukces. Liczne koncerty, pokazy mody,
blogerzy i inne interesujące osoby to wymarzone miejsce dla miłośników internetu.
Hoop Likes festival to także szansa dla młodych youtuberów, którzy chcą rozwinąć
skrzydła.
To co, do zobaczenia za rok:).

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Playlista jesienna
Oto playlista pełna świetnych piosenek, idealnych na jesień!
Mamy nadzieję, że wpadną Wam w ucho ;)

1. Soko  We Might Be Dead By Tomorrow
2. Laura Jayne  Arms of the Angel
3. Dillon  Thirteen Thirtyfive
4. Vance Joy  Great Summer
5. Chet Faker & Flume  Drop The Game
6. Years&Years  Memo
7. Tokio Hotel  Run, Run, Run
8. Troye Sivan  Fools
9. Taylor Swift  Wildest Dreams
10. Clean Bandit  Dust Clears

Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Kącik Mody  wydanie ósme
Powrót do szkoły oznacza powrót do innego sposobu ubierania.
Lato już dawno się skończyło, więc pora na wprowadzenie zmian w szafie. Z
pewnością nie zadowala Was fakt, że w najbliższym czasie nie ubierzecie
swoich ulubionych krótkich spodenek czy bluzki na ramiączkach. Jednak
mogę Wam udowodnić, że moda w szkole wcale nie musi być nudna!
Wystarczy trochę wyobraźni, aby zamienić zwykłą stylizację w coś
oryginalnego!
Oto moje propozycje na ciekawe zestawy na każdy dzień tygodnia:
1. PONIEDZIAŁEK  
idealny casual look czyli wygodna bluzka w paski,
jasne dżinsy z dziurami, bordowe Vansy i brązowa torba + dodatki.
Dżins nigdy nie wychodzi z mody. Jest uniwersalny i świetnie
komponuje się z innymi materiałami. Bluzki oversize i dżins w każdej
postaci to hity jesieni 2015!

2. WTOREK  
Połączenie dżinsu w różnych odcieniach to strzał w
dziesiątkę! Koszula, obcisłe rurki, pastelowe buty oraz trafione dodatki
czyli jasna, beżowa torba i okulary typu RayBan.

3. ŚRODA  pastelowa bluzka, czerwona spódniczka i brązowoczarne
dodatki świetnie się uzupełniają. Ten zestaw kojarzy mi się właśnie z
jesienią. Idealny nie tylko do szkoły!

4. CZWARTEK  
Pastelowe kolory sprawią, że każdy jesienny dzień
stanie się piękniejszy! Do jasnoróżowego swetra i czarnych spodni
dodałam eleganckie buty, urocze kolczyki i pojemny brązowy plecak.

5. PIĄTEK  
wygodny, casualowy zestaw. Minimalizm=elegancja!

6. WEEKEND  
czyli stylizacja ,,na luzie’’.

Mam nadzieję, że ten artykuł zainspirował Was do eksperymentowania z
ubraniami i że okazał się przydatny!

W następnym numerze:
Jesienne stylizacje i modowe hity 2015.

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Ranking maseł do ciała
Pielęgnacja skóry jest niezwykle istotna. Powinniśmy dbać o odpowiednie
nawilżenie i odżywienie naszego ciała, zwłaszcza jesienią i zimą!
Przygotowałam dla Was zestawienie polecanych przeze mnie maseł do
ciała. Wybierzcie swoje ulubione!
1. Firma Ziaja
oferuje szeroką gamę przyjemnych i orzeźwiających zapachów,
dzięki której każdy znajdzie idealne masło dla siebie. Masło regeneruje i
pozostawia gładką, elastyczną oraz nawilżoną skórę.

2. 
Uwielbiam 
polską markę Bielenda
, ponieważ produkuje ona naturalne
kosmetyki. Zachęcam Was do wypróbowania jednego z trzech maseł o
zapachu maliny, wiśni lub brzoskwini. Zapewnia zdrowy i aksamitny wygląd
skóry.

3. 
Szeroka gama przepięknych, orzeźwiających zapachów, lekka konsystencja,
wygodnie opakowania o różnych wielkościach  tak opisałabym masła do ciała
fenomenalnej
firmy The Body Shop. 
Jedyny minus to dość wysoka cena za
pojedyncze pudełko masła.

Ten ranking pomoże Wam w wyborze odpowiedniego masła!
Kierujcie się zapachem, konsystencją i ceną ;)

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Ranking systemów operacyjnych na smartfony
Porównanie 4 systemów:
Według mnie najlepiej wypadł Blackberry 10 i Android 6.0 (Marshmallow). Zdecydujcie sami
czego potrzebujecie. Chciałbym zaznaczyć, że iOS 9 wypadł najsłabiej z tych wszystkich,
ale nie jest wcale taki zły. Jest wspaniale zesynchronizowany z wszystkimi telefonami od
Apple’a.
Funkcje

Windows 10
Mobile

Blackberry 10

Android 6.0
(Marshmallow)

iOS 9

Wygląd nakładki

Średni

Ładny

Bardzo ładny

Ładny

Szybkość

Duża

Duża

Średnia

Duża

Wymagania sprzętowe

Małe

Średnie

Duże

Średnie

Google Play,
Windows Store

Amazon, Snap
(aplikacje z Google
Play), Blackberry
World

Google Play

App Store

Dobra

Bardzo dobra

Bardzo dobra

Słaba

Dla kogo?

System Microsoft
jest dobry dla tych,
którzy nie chcą
przepłacać za
smartfon i uniknąć
zacinania się.
Windows Microsoft
polecam tym,
którzy nie
wymagają
nadzwyczajnego
wyglądu.

System nie jest
brzydki, ale
możliwości ma
nieskończenie
wiele! Można
instalować
aplikacje na
system Androida
ze sklepu
Blackberry i
Amazon. Jego
telefony nie należą
do tanich, ale są
bardzo praktyczne.

potrzebuje dużych
wymagań
sprzętowych, więc
jeśli chcesz kupić
telefon z
Androidem, który
ma ponad 3 lata
lub kosztuje do
600zł, to po roku
Twój telefon
będzie maszyną
do lagów.

System ten posiadają
telefony tylko od Apple’a.
Jest on niezwykle
kompatybilny ze swoimi
telefonami. Natomiast
jeśli chcesz przesłać np.
zdjęcie z iOS > (Inny)
niestety będziemy to
mogli zrobić tylko za
pomocą MMS’a lub
Emaila (bez bluetooth).

Plusy

Szybkość, Wygląd
(specyficzny)

Funkcjonalność,
szybkość

Wygląd,
kompatybilność

Wygląd, szybkość

3. miejsce

Najlepszy

2. miejsce

Najgorszy

4+

6

5

4+

Sklepy
z aplikacjami

Kompatybilność z innymi
telefonami
(Bluetooth)

Ranking
Ocena ogólna:

Opracował: Jakub Kass

Najlepsze i najgorsze telefony roku 2015
Już na początku października można dostać flagowe modele telefonów
z najwyższej półki.

LG G4

Szczegóły dotyczące telefonu:
● Klapka ze skóry, jest możliwość
zmiany na plastikową
(Nieekologiczny)
● Szkło Gorilla Glass 3. generacji
● Aparat 16 Mpx z przesłoną F1.8
● 5,5 calowy wyświetlacz
● 6rdzeniowy procesor 1,8 Ghz
(słaby)
● Pamięć wbudowana 32 Gb (można
rozbudować za pomocą karty
microSD)
● 3 Gb pamięci RAM
● Działa na systemie Android 5.1
Lolipop
● Używa kart microSIM
● cena 1950  2100 zł
+ szybki
+ bardzo tani
 mało wytrzymałe szkło
 niska wydajność
 brak czytnika linii papilarnych

Samsung Galaxy S6 Edge+

Szczegóły dotyczące telefonu:
● Klapka z metalu
● Szkło Gorilla Glass 4. generacji
● Aparat 16 Mpx
● 5,7 calowy wyświetlacz
● 8rdzeniowy procesor 2,10 Ghz
(dobry)
● Pamięć wbudowana 32 Gb
(Nie można rozbudować!)
● 4 Gb pamięci RAM
● Działa na systemie
Android 5.1.1 Lolipop
● Używa kart nanoSIM
● Posiada czytnik linii papilarnych
● cena 32003600 zł
+ bardzo szybki
+ bardzo ładny
+ robi dobre zdjęcia
+ robi dobre filmy
 bardzo drogi

iPhone 6s

Szczegóły dotyczące telefonu:
● Klapka z Aluminium 7000
● Bardzo wytrzymałe szkło hartowane
● Aparat 12 Mpx
● 4,7 calowy wyświetlacz
● procesor Apple A9 1,5 Ghz (bardzo
dobry)
● Pamięć wbudowana 16/64/128 Gb
(Nie można rozbudować!)
● 2 Gb pamięci RAM
● Działa na systemie operacyjnym iOS
9
● Używa kart nanoSIM
● Posiada czytnik linii papilarnych
● Cena 30003200
 + robi bardzo dobre filmy
+ robi bardzo dobre zdjęcia
+ jest bardzo płynny
+ czytnik linii papilarnych jest
niezawodny
+ jest cienki i lekki
drogi

Sony Xperia Z5 compact

●
●
●
●
●
●
●

Szczegóły dotyczące telefonu:
Klapka z hartowanego szkła
Wytrzymałe szkło hartowane
Aparat 23 Mpx
4,6 calowy wyświetlacz
8rdzeniowy procesor 2 Ghz
Pamięć wbudowana 32 Gb (można
rozbudować za pomocą
karty microSD)
● 2 Gb pamięci RAM
● Działa na systemie operacyjnym
Andrioid 5.1 lolipop
● Używa kart nano SIM
● Posiada czytnik linii papilarnych
● Wodoodporny w niskim stopniu
● cena ok. 3000 zł
+ robi bardzo dobre filmy
+ jest bardzo płynny
 problemy z czytnikiem linii
papilarnych
 robi słabe zdjęcia
 przyciski są niewygodne
 jest gruby, przez co może być
niewygodny

Opracował: 
Jakub Malek

