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Czołem Szkoło!!! Czołem !!! 
 
Takim hasłem codziennie rozpoczynamy  dzień nauki w szkole 
i tak samo witamy Was w nowym roku szkolnym 2018/2019 - 
zarówno wychowanków, którzy byli z nami w ubiegłym roku 
szkolnym, jak i nowych, którzy rozpoczynają swoją przygodę 
w MOS Nr 7.  
Na początku tej drogi życzymy wszystkim siły i nieustającego 
zapału do nauki i dążenia do własnego rozwoju. Mamy 
nadzieję, że spędzony w Ośrodku czas pomoże Wam osiągnąć 
jak najlepsze wyniki na każdej płaszczyźnie.  
Na ten czas oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Kuriera w 
tym roku szkolnym. Znajdziecie w nim kilka przydatnych 
informacji dotyczących organizacji roku szkolnego.  
 
Miłej lektury życzy 

Zespół Redakcyjny  
 

ul. Osowska 81 
04-351 Warszawa 

NIP: 113-26-85-159 
 

tel. 22 516 98 20 
fax: 22 516 98 30 

e-mail ogólny: sekretariat@mos7.edu.pl 

mailto:sekretariat@mos7.edu.pl
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Rozpoczęcie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 

  
3 września 2018 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r 

Zakończenie I półrocza 25 stycznia 2019 r. 

Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nau-
ki w gimnazjum: 
– część humanistyczna 
– część matematyczno-przyrodnicza 
– część z języka obcego nowożytnego 
  
dodatkowy termin egzaminów 
– część humanistyczna 
– część matematyczno-przyrodnicza 
– część z języka obcego nowożytnego 

  
  
10 kwietnia 2019 r. (środa) 
11 kwietnia 2019 r. (czwartek)) 
12 kwietnia 2019 r. (piątek) 
  
  
3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) 
4 czerwca 2019 r. (wtorek) 
5 czerwca 2019 r. (środa) 

Egzamin ósmoklasisty 
– część humanistyczna 
– część matematyczno-przyrodnicza 
– część z języka obcego nowożytnego 
  
dodatkowy termin egzaminów 
– część humanistyczna 
– część matematyczno-przyrodnicza 
– część z języka obcego nowożytnego 

  
15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) 
16 kwietnia 2019 r. (wtorek) 
17 kwietnia 2019 r. (środa) 
  
  
3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) 
4 czerwca 2019 r. (wtorek) 
5 czerwca 2019 r. (środa) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawo-
dzie uczniów szkoły branżowej: 
  
– etap pisemny 
– etap praktyczny 

  
  
18 czerwca 2019 r. (wtorek) 
21 czerwca – 4 lipca 2019 r. 
  

  
Zakończenie zajęć dydaktycznych 
  

  
21 czerwca 2019 r. 

  
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
  

  
2 listopada 2018 r. 
10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. (egzaminy gimna-
zjalne – dla pozostałych klas to dni wolne od 
zajęć dydaktycznych) 
15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. (egzaminy ósmo-
klasistów – dla pozostałych klas to dni wolne od 
zajęć dydaktycznych) 
2 maja 2019 r. 
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Chcesz mieć wpływ na życie szkoły?  

Weź udział w wyborach do  
Samorządu Szkolnego!  

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny odbędą się w pełni demokratyczne  
wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019.  

• Każda klasa typuje jednego kandydata 
oraz przygotowuje wspólnie program wybor-
czy w postaci plakatu 

 
 

• Zgłoszenia kandydatów do 25.09 (wtorek) 

 
 
 
 

• 26.09 – 03.10 akcja przedwyborcza 

 
 
 
 

• 03-05.10 WYBORY 

 
 
 
 

 
 

• 08.10  ogłoszenie wyników  
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Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 
kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nau-
czyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Na-
rodowej.  
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjaty-
wy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 
października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.  

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konfe-
rencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym 
Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obo-
wiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komi-
sji Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Na-
uczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: 
Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej jest 
uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróż-
niających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wrę-
cza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej 
oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odzna-
czenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe 
oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach. 

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.: 
  
Albania – 7 marca (upamiętniający powstanie 1. szkoły świeckiej 7 marca 1887 r. w Korczy), 

Argentyna – 11 września (związany ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento), 

Brazylia – 15 października, 

Chiny – 10 września, 

Czechy, Słowacja – 28 marca (w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego) 

Hiszpania – 27 listopada, 

Indie – 5 września (w dniu urodzin Sarvepalli Radhakrishnan), 

Malezja – 16 maja, 

Meksyk – 15 maja, 

Rosja – 5 października, 

Tajwan – 28 września (w dniu urodzin Konfucjusza), 

Turcja – 24 listopada, 

Ukraina – pierwsza niedziela października, 

Korea Południowa - 15 maja (w dniu urodzin króla Sejong'a Wielkiego). 

W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, podobnie jak 
w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami.  
 
Źródło; https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Nauczyciela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Nauczyciela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Komisji_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_o%C5%9Bwiaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domingo_Faustino_Sarmiento
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarvepalli_Radhakrishnan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Chi%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfucjusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejong_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Plastikowe śmieci. Tony śmieci zalegają w oceanach. 

Rocznie w oceanach ginie ponad milion zwierząt. – alarmuje WWF. Dlaczego? Około 50 

tysięcy ton toreb plastikowych, które trafiają co roku do oceanu zabija ponad milion mor-

skich ptaków i sto tysięcy morskich ssaków. Żółwie morskie mylą je z meduzami, które sta-

nowią ich główny pokarm. Połykają je, a następnie giną. Zdarza się, że w powodu połknię-

cia zbyt dużej liczby toreb plastikowych umierają nawet walenie. 

 

Rocznie każdy mieszkaniec Europy i Ameryki Północnej generuje ok. 100 kg śmieci z plastiku. 

Eksperci ONZ szacują, że za 4 lata może być to już nawet 140 kg. Foliowa torebka służy nam 

przeciętnie 12 minut, tyle samo, ile średnio trwa nasza droga ze sklepu do domu – mówi Karoli-

na Tymorek, koordynatorka kampanii „SOS dla świata”. – Potem torebka najczęściej ląduje w 

koszu. Wiele wyrzucanych codziennie na świecie foliówek i innych plastikowych odpadów tra-

fia do oceanów.  

Konsekwencje dla środowiska 
 
A co dalej dzieje się z wyrzuconą do morza foliówką? Żółwie mor-
skie często mylą je z meduzami, które są ich przysmakiem. W efek-
cie połknięcia torebek żółwie chorują lub umierają w wyniku udusze-
nia. Problem ten dotyczy również wielu gatunków ptaków i ssaków 
żyjących w morzach i oceanach. Przykładem są chociażby albatrosy 
które zjadają plastikowe nakrętki od butelek. Według danych ONZ 
co roku przez śmieci w oceanach ginie ponad milion zwierząt. Tej 
śmierci moglibyśmy uniknąć, gdyby ludzie zmienili swoje podejście 
do odpadów i pomyśleli o tym że śmieci nie znikają w momencie w 
którym się ich pozbędziemy – alarmuje WWF.  
Szacuje się, że na powierzchni oceanów unosi się około 100 milio-
nów ton plastiku. Wywiewany z pobliskich składowisk, spływający 
rzekami, popychany przez wiatr ląduje w wodnej toni. Takim najbar-
dziej spektakularnym nagromadzeniem się morskich śmieci jest 
„smieciowa wyspa” – Great Pacific Garbage Patch, która rozciąga się w północnej części Ocea-
nu Spokojnego pomiędzy Hawajami a Kalifornią. Przypuszczalne rozmiary są dwa razy większe 
niż powierzchnia Teksasu. US Navy szacuje, że ilość pływających tam odpadów może wynosić 
nawet 3 mln ton.  

 
Lokalizacja Pacyficznej Plamy Śmieci, źródło: Wikipedia 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/slownik-terminow-prawnych/skladowiska
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Ciała prawie wszystkich morskich gatunków, wliczając te najcenniejsze na świecie i mieszkające 
wydawałoby się z dala od ludzi – zawierają plastik. Zdarza się, że z plastiku budowane są gniaz-
da ptaków. Pustelniki używają go (zamiast muszli pozostawionych przez inne skorupiaki) do 
osłony swojego miękkiego odwłoku. No i oczywiście plastik można znaleźć z żołądkach żółwi 
morskich, wielorybów i albatrosów. – powiedziała Colette Wabnitz z University of British Co-
lumbia i Wallace Nichold z California Academy of Sciences. 

 
Pozostałości pisklęcia albatrosa który był karmiony przez rodziców wyłowionymi odpadami  

plastikowymi co doprowadziło do jego śmierci, źródło Wikipedia 
 
 
Plastik, to nie jedyny problem 
 
Produkcja miliardów siatek rocznie pochłania ogromną ilość energii. Coraz większe sterty odpa-
dów trafiają na wysypiska, do lasów i domowych pieców. Niebezpieczne związki z baterii czy 
farb zatruwają wodę i glebę, szkodzą naszemu zdrowiu. Podczas spalania wielu rodzajów odpa-
dów w domowych piecach, powstają rakotwórcze dioksyny. Polska produkuje rocznie 12 milio-
nów ton odpadków, których większość ląduje na składowiskach. Aż 2 miliony ton trafia prawdo-
podobnie do lasów lub domowych palenisk. Tylko 14 procent polskich śmieci jest poddawane 
recyklingowi, natomiast prawie 80 procent odpadów komunalnych trafia na składowiska. Dla 
porównania, jak wynika z danych Eurostat, w 2009 roku średnia dla UE wynosiła 38%. 
 
To, ile śmieci trafia do środowiska zależy nie tylko o sprawnych i efektywnych rozwiązań praw-
nych i systemowych ale i od nas samych – tłumaczy Tymorek. – Górę śmieci możemy zmniej-
szyć poprzez selektywną zbiórkę odpadów i recykling. Pamiętajmy, że wiele odpadów to surow-
ce wtórne a nie zwykłe śmieci. Plastik odzyskany z butelek może posłużyć między innymi do 
produkcji odzieży. Pomyślmy o środowisku i o swoim zdrowiu zanim poprosisz w sklepie o re-
klamówkę. Zabieraj na zakupy torbę wielokrotnego użytku. Nie kupuj towarów w zbędnych opa-
kowaniach. Segreguj śmieci – apeluje Karolina Tymorek z WWF.  
 
 
 
 
 

Ekologia.pl źródło: WWF, PAP 
Piotr Borkowski 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gatunek
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/dioksyny
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/recykling
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PRZEZIĘBIENIE - jak leczyć? Sprawdzone metody jak szybko leczyć  
przeziębienie. 

Przeziębienie - jak leczyć tę pospolitą przypadłość? Każdy ma swój sposób, ale nie wszystkie są 
jednakowo dobre. Podpowiadamy jak skutecznie leczyć przeziębienie. 
 
Przeziębienie zaczyna się powoli i łatwo przeoczyć pierwsze symptomy. A leczyć przeziębienie 
trzeba od zaraz. Pierwsze objawy - uczucie rozbicia i zmęczenie czy drapanie w gardle już po-
winny skłonić do odpoczynku i podjęcia środków zaradczych. Pierwsze przykazanie jak leczyć 
przeziębienie brzmi: nie bagatelizuj. 

Przeziębienie - jak leczyć, gdy się zaczyna 
 

Trzeba słuchać swojego ciała. Na samym początku przeziębienia mamy jeszcze szansę, by za-
trzymać pochód wirusów. Czyli, gdy czujemy, że coś nas bierze - my bierzemy bardzo ciepły 
prysznic, nacierając ciało szorstką myjką, zakończony szybkim zimnym tuszem. Chodzi o to by 
rozszerzyć powierzchniowe naczynia krwionośne, a potem gwałtownie je obkurczyć - dzięki te-
mu pobudzisz układ krążenia. Leczenie przeziębienia na tym etapie polega na pobudzaniu układu 
odpornościowego i unikaniu chłodu. 

Pierwszy krok leczenia  
przeziębienia - duża dawka  
witamin 
Bulion ugotowany na świeżych warzywach z dodat-
kiem imbiru nie tylko rozgrzeje, ale dostarczy wielu 
ważnych witamin i związków mineralnych. W ten 
sposób wspomoże organizm w walce z przeziębie-
niem. Ważne jest też, by dużo pić, bo jak się okazuje 
dobre nawodnienie chroni komórki przed wnika-
niem i namnażaniem wirusów. Przy przeziębieniu 
bardzo dobra jest rozgrzewająca herbata imbirowa z cytryną lub zwykła czarna herbata  
z cytryną. 

Czy leczyć przeziębienie witaminą C? 
Duże dawki witaminy C, jak wykazują ostatnie badania, nie powstrzymują przeziębienia. Wita-
minę tę trzeba sobie dostarczać przede wszystkim profilaktycznie. Jej odpowiedni poziom w or-
ganizmie poprawia odporność. Ale przy przeziębieniu warto sięgnąć po witaminę C lub produk-
ty, które jej dostarczają ze względu na to, że uszczelnia naczynia i utrudnia wirusom rozprze-
strzenianie się. W dniu, kiedy czujemy pierwsze objawy przeziębienia najlepiej pójść wcześniej 
spać, a na noc zażyć paracetamol lub kwas acetylosalicylowy. Szybka reakcja na objawy przezię-
bienia, odpoczynek, rozgrzewanie i bogaty koktajl witamin mogą zdusić chorobę w zarodku i 
rano obudzisz się zdrowa. 
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Przeziębienie z gorączką - jak leczyć 
 
Podwyższona temperatura świadczy o tym, że organizm podjął walkę. Jest więc dobrze. Jeśli 
gorączka dochodzi do 38 stopni można ją jednak obniżać, bo jeśli utrzymuje się kilka dni - bar-
dzo wyczerpuje. Temperaturę obniżamy farmakologicznie albo naturalnymi metodami. Herbata 
z sokiem malinowym, herbatka z lipy lub kwiatu czarnego bzu podziała napotnie i zbije gorącz-
kę. Trzeba jednak popijać też ciepłą wodę, wodę z miodem i cytryną czy zwykłą herbatę, by 
uzupełniać utracone płyny. Jeśli nie uda ci się szybkie leczenie przeziębienia i dostaniesz kataru 
oraz silnego bólu gardła - zażywaj środki przeciwzapalne, stosuj krople do nosa oraz tabletki do 
ssania na gardło oraz płukanki: solankowe, z sody oczyszczanej, szałwii lub mieszanki zioło-
wej, choćby Septosanu. Odpoczywaj, jeśli to tyko możliwe zostań w domu, i pozwól twojemu 
organizmowi wydobrzeć.  

źródło; http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/grypa-i-przeziebienia/przeziebienie-jak-leczyc-
sprawdzone-metody-jak-szybko-leczyc-przeziebi_39765.html 
 

Jakub Usnarski 

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/grypa-i-przeziebienia/przeziebienie-jak-leczyc-sprawdzone-metody-jak-szybko-leczyc-przeziebi_39765.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/grypa-i-przeziebienia/przeziebienie-jak-leczyc-sprawdzone-metody-jak-szybko-leczyc-przeziebi_39765.html
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To już 12 rok istnienia ośrodka na Osowskiej. Przez 11 lat osiągnęliśmy mnóstwo 
sportowych sukcesów. Ale nie chcemy na tym poprzestać. Kochamy sport i rusza-
my w kolejny rok. Do boju MOS OSOWSKA !!! 
 
Oto zaplanowany rozkład sportowych wydarzeń na rok szkolny 2018/2019: 
  
 Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka (ok. 150 me-

czów rocznie, w tym ok.40 meczów drużynMOS Osowska. Wrzesień- grudzień 2018 oraz 
marzec –czerwiec 2019) 

 III Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (maj- czer-
wiec 2019) 

 Inauguracyjny Turniej Piłki Nożnej (wrzesień 2018) 
 Ośrodkowy Turniej Tenisa Stołowego (listopad 2018) 
 XII Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego MOS-ów, MOW- ów i Domów Dziecka  

o Puchar Dyrektora MOS Nr 7 (grudzień 2018) 
 III Międzyszkolny Noworoczny Konkurs Wiedzy o Sporcie (styczeń 2019) 
 XI Wiosenny Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Powitania Wiosny (marzec 2019) 
 Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka (czerwiec 2019) 
 Mecze i turnieje między klasowe i międzygrupowe- piłka nożna, siatkówka 
 Mecze sparingowe (towarzyskie) z drużynami z poza placówki 
 Różnego rodzaju zawody sportowe we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym- 

Środowisko Warszawa jak np. Igrzyska Lekkoatletyczne, Turnieje Gier Świetlicowych 
 Jesienny Festyn Sportowy organizowany przez MOS Radość (październik 2018) 
 Świąteczny Turniej Siatkówki organizowany przez G.S. Różana 
 Bielański Turniej Piłki Siatkowej organizowany przez MOS Reymonta 
 Bielański Turniej Gier Świetlicowych organizowany przez MOS Reymonta 
 3-etapowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora MOS Zielonka w Wołominie  

organizowany przez MOS Zielonka 
 Mityng Lekkoatletyczny połączony z turniejem Piłki Nożnej i Turniejem Siatkówki Plażowej 

organizowany przez MOW Barska 
 Memoriał Lekkoatletyczny im. Grzegorza Maja organizowany przez MOW Patriotów (maj- 

czerwiec 2019) 
 Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez MOS Trakt Lubelski 
 Turniej Trójek Koszykarskich organizowany przez MOS Trakt Lubelski 
 Turniej Siłaczy „Strongman” organizowany przez MOW Dolna 
 Majówka w Jędrusiu- Przełajowy Bieg Sztafetowy 
 Turniej Piłki Nożnej Coca Cola Cup 
 Turniej Piłki Nożnej o Złotą Piłkę Aleksandra Zaranka 
 Halowy Turniej Piłki Nożnej DREAM CUP 
 Międzyszkolny Turniej Szachowy  
 Turnieje piłki nożnej i siatkówki w ramach różnych akcji profilaktycznych 
 Wybór najlepszego sportowca szkoły w roku szkolnym 2018/2019 

 

OSY Z OSOWSKIEJ DO BOJU !!! 
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„Serce nie sługa” to film o poszukiwaniu miłości. To zabawne i przejmujące spojrze-
nie na współczesne związki. Związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość, choć w 
głębi duszy, właśnie na taką prawdziwą miłość czekają. Nie jest jednak łatwo odna-
leźć swoją drugą połówkę, nawet jeśli spędza się bardzo dużo czasu na randkowaniu. 
Daria i Filip - główni bohaterowie filmu znają się od lat i są najlepszymi przyjaciółmi. 
Filip to klasyczny „Piotruś Pan” i łamacz damskich serc. Po kolejnej, upojnej nocy, 
gdy obudzi się obok nowo poznanej dziewczyny, poczuje, że chce zmienić swoje ży-
cie i nadać mu sens. Przypomni przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka lat te-
mu. Jeśli do trzydziestki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą się i razem 
wychowają dziecko. Daria na początku sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, w 
końcu się poddaje i ulega namowom przyjaciela. Każde z nich w pewnym momencie 
będzie musiało odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co ich łączy to przyjaźń, czy 
jednak kochanie? W chwili, gdy ich życie nabierze zupełnie nowego smaku los po-
krzyżuje ich plany. Czy miłość faktycznie potrafi przetrwać wszystko? A przede 
wszystkim - czy trwa wiecznie? 
Premiera; 5 października 2018 

Johnny English powraca! Nowa przygoda zaczyna się w momencie, w którym ol-
brzymi cyber-atak ujawnia wszystkich tajnych agentów Wielkiej Brytanii, a ich szef 
zapowiada, że to dopiero początek kłopotów. Tajne służby mogą teraz liczyć tylko 
na niego – Johnny’ego Englisha. Niedawno zdegradowany, prowadzi zajęcia w jed-
nej ze szkół. To właśnie wtedy zostaje ponownie powołany na dawne stanowisko, by 
zdekonspirować przebiegłego hakera, który zagraża bezpieczeństwu państwa. Ale 
aby misja się udała, Johnny będzie musiał użyć wszystkich swoich umiejętności, 
cóż, w każdym razie tych, które ma. „Analogowymi” metodami, które zna ze swej 
młodości, będzie musiał stawić czoła digitalnej technologii jutra. 
Premiera; 21 września 2018 (Polska)  

Bart Millard wychowuje się bez matki. Skonfliktowany z despotycznym ojcem, szu-
ka pocieszenia w modlitwie, muzyce i świecie wyobraźni. Lata później, jako nasto-
latek, Bart postanawia zająć się sportem, wierząc, że w ten sposób odbuduje swoje 
relacje z rodzicem. Niestety, ciężka kontuzja przekreśla marzenia o futbolowej ka-
rierze i chłopak zostaje zmuszony do zmiany planów. Z pomocą przychodzi mu jed-
na z nauczycielek, która dostrzega w Millardzie nieodkryty talent muzyczny. Zachę-
cany przez swoją dziewczynę – Shannon, Bart postanawia dołączyć do lokalnego 
zespołu, zostając ich wokalistą. Grupa przyjmuje nazwę MercyMe i wyrusza w trasę 
po Ameryce. Niestety, pierwsze koncerty nie zwiastują niczego wielkiego. Sceptycz-
ni wobec zespołu są zarówno widzowie, jak i krytycy. Wszystko zmienia się po jed-
nym z występów... Bart, który właśnie dowiedział się o chorobie ojca i poważnie 
rozważa odejście z zespołu, siada samotnie z gitarą i zaczyna komponować. Wspo-
minając wszystko, co przydarzyło mu się w życiu, przelewa uczucia i słowa na pa-
pier. Z dawnych emocji i niespełnionych nadziei wyłania się legenda „I Can Only 
Imagine”. 
Premiera ;   5 października (Polska) 

https://www.filmweb.pl/film/Serce+nie+s%C5%82uga-2018-791875
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HUMOR  
 

Mówi żona do męża:  
– Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend!  
– Cudowny pomysł moja droga, do zobaczenia w poniedziałek.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Synek postanowił za zaoszczędzone kieszonkowe kupić sobie szynszylę. Stoi w sklepie  
zoologicznym przed klatką z szynszylami i dzwoni do taty:  
- Tata?  
- Tak.  
- Mam sprawę...  
- O co chodzi?  
- Wiesz, jak wygląda szynszyla?  
- Wiem.  
- Podoba ci się?  
- Tak.  
- A co byś zrobił, jakbym ją przyniósł do domu?  
- Czapkę. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Tato, a co to takiego "dysonans poznawczy"?  
- To jest coś takiego, jak ulicą sobie jedzie beemka, w środku łysy kark, za burtą zimny łokieć, a 
ze środka zamiast standardowego umcs-umcs-umcs dobiega II koncert fortepianowy Rachmanino-
wa. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Polonista zwraca się do swojej żony: 
- Czy mnie kochasz, najdroższa? 
- Oczywiście! - odpowiada żona. 
- Całym zdaniem, proszę! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 
- Małgosiu, co to za wzór? 
- To jest... No, mam to na końcu języka... 
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta: 
- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel! 
- Co się stało? Napadli go? 
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Patryk Kłusek 
 


