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Najwspanialszym bagażem, który można przywieźć z wakacji
jest ten pełen niezwykłych wspomnień.

Kalendarium
01.04 – Kwiecień przywitał nas piękną słoneczną pogodą i Świętami Wielkanocnymi, po krótkiej przerwie
trzeba jednak było wrócić do szkoły. A działo się oj działo :D
04.04 – Jak jeździć bezpiecznie przekonywali młodzież przedstawiciele policji. Debatą debatą, a życie sobie. Mamy jednak nadzieję, że
brawura i ułańska fantazja świeżo upieczonych kierowców nie dotyczy…
10.04 - Pamięć o przeszłości jest mądrością narodu, pozwala pielęgnować tradycje, decyduje o wysokiej narodowej świadomości, integruje
pokolenia. Po raz kolejny mogliśmy się zadumać nad naszą trudną historią, oddać cześć poległym, przypomnieć losy konkretnych ludzi,
pokazać piekło kaźni i zesłania, wzruszyć bolesną prawdą. Nasi uczniowi wzięli udział w miejskich uroczystościach 78 rocznicy Zbrodni
Katyńskiej, 8 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.
12-13.04 - W ramach programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku” w Stralsundzie odbyło się spotkanie młodzieży. Naszą szkołę
reprezentowali: Wiktoria Czarnecka, Aleksandra Lubiecka, Marta Warlińska, Kamil Bońkowski, Jakub Dunajko oraz Oskar Makowski.
Młodzież wraz ze swoimi rówieśnikami z Niemiec, Danii oraz Szwecji rozmawiała na temat polityki młodzieżowej w poszczególnych
zakątkach.
16.04 – Klasa 1B propagowała ochronę środowiska. Uczniowie przygotowali nie tylko plakaty i ulotki informacyjne, ale również
przeprowadzili konkurs wiedzy o ochronie klimatu, w którym nagrodami były babeczki i galaretki, co niektórych zaskoczyło, spodziewali się
bowiem informacji o cenie zakupu tych pyszności, a nie odpytywania;) A babeczki były naprawdę wyśmienite, zwłaszcza te zielone…
17.04 – nasza dzielna drużyna udzielała pierwszej pomocy tak skutecznie, że zajęła III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej. Gratulujemy!
20.04 – „Poskromienie złośnicy” doczekało się premiery. Cały spektakl mogliśmy obejrzeć na deskach sali widowiskowej MDK Świnoujście.
Aktorów trema nie zjadła, choć dla niektórych był to sceniczny debiut, zresztą bardzo udany. Dziękujemy!
23.04 - Odbyła się uroczysta gala Mieszki 2018. Z dystansem do siebie i na wesoło Mieszki odebrali zwycięzcy w różnych kategoriach .
24.04 – Biblioteka świętowała Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Można było obejrzeć okolicznościową wystawkę i poczęstować się
łakociami. Chętnych było wielu :D
25.04 – Szkoła stała otwarta przed ciekawymi świata młodymi ludźmi z gimnazjum. Było licznie, gwarno, naukowo i wesoło. Mamy nadzieję,
że równie licznie będzie na rekrutacji, bo przecież naprawdę jesteśmy wyjątkowi.
26.04 – Po raz kolejny uczciliśmy uroczystym apelem rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go maja. Nasza zdolna młodzież przedstawiła krótki
program artystyczny. Na zakończenie apelu wszyscy uczniowie i nauczyciele stanęli do zdjęcia z kartkami w kolorach naszej flagi, aby ją
symbolicznie utworzyć.
27.04 – Dzień pożegnań. Klasy trzecie zakończyły edukację w naszej szkole. Nie obyło się bez łez i wzruszeń. Trzymamy kciuki za Was.
04.05 – I nadeszła wiekopomna chwila. Rozpoczęły się matury. Wszystkim zdającym życzymy lotnych myśli, bogactwa celnych słów
i nieograniczonych horyzontów. Pokażcie się z jak najlepszej strony!
01-08.06 – Aby umilić Wam ten, jakże trudny czas przed końcem półrocza, biblioteka zorganizowała „Słodki tydzień w bibliotece”. Można
się było opychać słodyczami i degustować miody różnego gatunku. Mamy nadzieję, że dodatkowe kalorie nie wpłynęły niekorzystnie na
Wasze sylwetki :D Pamiętajcie o tym, że czytanie nie tuczy więc czytając można schudnąć :D :D :D
14-15.06 – To były niezapomniane dni dla naszych małych gości. Przenieśliśmy ich w baśniowy świat orientu, a cudowna lampa Aladyna
sprawiła, że niejedna buzia rozjaśniła się uśmiechem. Nasi szkolni aktorzy po raz kolejny pokazali swój talent i mamy nadzieję, że
w przyszłym roku szkolnym nie zabraknie kolejnych, równie udanych występów.
22.06 – WAKACJE!
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Peeska, czyli od Redakcji
p.s.1
W roku 2018 Święto Muzyki przypada na 21 czerwca. Dla wielu osób muzyka to ścieżka dźwiękowa ich życia.
Z konkretnymi piosenkami kojarzą np. pierwszy pocałunek, dzieciństwo, niezapomniane imprezy ze znajomymi
albo wakacje. Poza tym muzyka pełni multum funkcji – pociesza w smutnych chwilach, wzrusza, motywuje do
pracy albo treningu lub po prostu zwyczajnie umila czas, choćby podczas drogi do pracy. Człowiek jest w stanie
przeżyć bez muzyki, ale co to byłoby za życie?
p.s.2
Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas
odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania. Na ten czas życzymy Wam
udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze,
leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy
spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach, w nowym roku szkolnym.
Życzymy Wam, by nadchodzące wakacje były spokojne, bezpieczne i pełne niezapomnianych wrażeń.
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Chcesz zadać nam pytanie, skomentować jakiś artykuł, wypowiedzieć się?
Napisz do nas
Nasz e-mail : gazetka2017@wp.pl
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Klik

W OCZEKIWANIU
Teraz jest tak jakoś ciszej... Głucho nawet, a uczniowie są przecież tacy jak zwykle; śmieją się,
narzekają, czasem może z przejęciem omówią klasówki, a w głowie tak jakby zegar im tykał. Tik tak...
kolejny poniedziałek... Tik tak teraz już weekend. I znowu, i znowu i znowu, a jednak powoli. Odliczają
się już od dawna dni i minuty. W tym całym zamęcie wiecznych testów, kartkówek i zwątpień, my
wszyscy płyniemy swobodnie do czerwcowej przystani i lipcowych marzeń, tak cicho schowanych
wśród coraz bardziej pustych korytarzy. Szkoła jest nawiedzana od czasu do czasu przez tegorocznych
abiturientów. Jedna trzecia społeczności szkolnej nagle zniknęła za murami szkoły i skryła się w swoim
dalekim świece, ale część jeszcze siedzi za zamkniętymi drzwiami z długopisami w ręku i arkuszami na
ławkach. Czasem można zobaczyć te widma przechadzające się korytarzami w swoich biało-czarnych
strojach, takich samych jak atrament na tle białego papieru. Oni już zaczęli, a my jeszcze zostaliśmy;
straszeni tymi maturami w ciszy bez dzwonków. Za rok kolejni, za dwa następni.
Co będziemy zdawać? Większość tak naprawdę jeszcze nie wie. Ale czy to ważne? Każdy z nas jest
świadomy, jakie to naprawdę ważne, więc skoro już wiemy, niech chwilowo ważniejsze są wakacje.
Czas na nowe doświadczenia i trochę czasu dla siebie. Pora uciec choćby na chwilę od tych wszystkich
zmartwień. Spojrzeć z góry na te problemy, które wydawały się wielkie i wykorzystać podarowany czas
w pełni. Więc usiądziemy znowu w ławce z cichym westchnięciem, może znowu jękniemy na pracę
domową, a oczy będą spoglądać przez okno. Byle do wakacji.
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Julia

WYWIAD Z PANEM DYREKTOREM PIOTREM ADAMCZYKIEM

Zbliża się koniec roku szkolnego,
który jest jednocześnie końcem
pierwszego roku pracy w nowej
szkole.
Co
było
dla
Pana
najtrudniejszym
wyzwaniem
w nowej pracy?
1 września 2017 roku rozpocząłem
pracę w nowej dla mnie szkole.
Wcześniej przepracowałem 15 lat
w świnoujskim gimnazjum, więc
praca z młodzieżą nie była dla mnie
nowością. Jednak ten rok szkolny był,
jest, bo nadal trwa, wielkim
wyzwaniem. Nowa szkoła, nowa praca to wiele wyzwań zarówno dla mnie jak i dla pani Anny
Więzowskiej wicedyrektor liceum. Prawie każda z czynności, jaką wykonujemy od września, jest
robiona przez nas pierwszy raz. Najtrudniejszym wyzwaniem, przez które szczęśliwie przebrnęli
zarówno nauczyciele jak i uczniowie, była majowa organizacja matur. W sumie egzaminów mieliśmy
przeszło 40. Wiązało się to z pracą niekiedy od wczesnego świtu do późnego wieczora. Gdy rozpoczną
się wakacje czekać nas będzie jeszcze przeprowadzenie rekrutacji na nowy rok szkolny.
Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie zawodowe?
Uważam, że moim największym osiągnięciem zawodowym jest już praca w szkole. Zawód
nauczyciela, wbrew opiniom, to bardzo ciężka praca. Esencją mojej pracy w szkole jest kontakt
z młodzieżą, są to lekcje historii. Uwielbiam młodzież, uwielbiam historię, więc połączenie tych
dwóch czynników to sens mojej pracy zawodowej. Z przyjemnością ten rok szkolny spędziłem na
lekcjach historii z klasami 1A i 1B. Może zanudziłem ich swoim historycznym gadulstwem? Mam
nadzieję, że nie wszystkich
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Tych marzeń jest wiele. Jest też wiele
zadań.
Jednym
z
nich
jest
przygotowanie naszego liceum do
reformy oświaty, która zbliża się do nas
wielkimi krokami. Najbliższy rok szkolny
to czas przygotowań na przyjęcie
w szkole uczniów klas trzecich
wygaszanych
gimnazjów,
którzy
rozpoczną naukę w trzyletnim liceum.
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Jakie jest Pana najważniejsze marzenie
związane ze szkołą?

Równocześnie uczniami naszej szkoły zostaną pierwsi absolwenci klas ósmych, którzy rozpoczną
naukę w czteroletniej szkole. To odrębne podstawy programowe i tak naprawdę odrębne szkoły.
Co lubi Pan robić w wolnym czasie?
Uwielbiam aktywny wypoczynek. Rower, bieganie to moja pasja. Podczas treningu, mimo, że jestem
zmęczony fizycznie, to wypoczywam psychicznie. Mam wówczas czas na różne przemyślenia, na które
brakuje niekiedy czasu podczas pracy. W tej chwili przygotowuję się do wyścigu szosowego na
dystansie 120 km a w przyszłym roku chciałbym wystartować w rajdzie rowerowym na dystansie 700
km. W przypadku złej pogody lubię obejrzeć polską komedię z czasów PRL, poczytać dobrą książkę
z naszej szkolnej biblioteki. Uwielbiam też komiksy. Acha, i bardzo tęsknię za górami. Ostatnio udało
mi się na kilka dni wyjechać w Sudety.
Gdyby nie był Pan dyrektorem szkoły, to byłby Pan…
Chyba nie znam odpowiedzi na to pytanie. Gdy byłem mały chciałem być
górnikiem, policjantem. Budowałem nawet z kolegą z klasy rakietę
kosmiczną. Nigdy nie przypuszczałem, że będę pracował w szkole, bo sam
w latach szkolnych raczej orłem nie byłem Za to gdybym mógł urodzić
się jeszcze raz to chciałbym urodzić się w… Czechach. Dlaczego? Nie mam
pojęcia. Być może w poprzednim życiu byłem Czechem? Czasami
uważam, że urodziłem się, co najmniej sto lat za wcześnie. Chciałbym
doczekać czasów, gdy wycieczka na Księżyc będzie czymś tak naturalnym
jak wycieczka rowerem nad Kanał Piastowski.

Wywiad przeprowadziła Cecylia Somska

WARSZTATY AKTORSKIE
4 czerwca klasa I c miała przyjemność wziąć udział w warsztatach aktorskich. Warsztaty odbywały się
w Bibliotece Miejskiej i były prowadzone przez Agnieszkę Sitek oraz Tomasza Mędrzaka. Oboje są
aktorami teatralnymi i telewizyjnymi. Pana Tomasza możemy kojarzyć z roli Stasia w ekranizacji
powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy". Całe warsztaty opierały się na twórczości
Aleksandra Fredry. Na początku spotkania Pan Tomasz poprowadził dialog z publicznością, w którym
poruszył tematy takie jak: język miłości, realia polskiej telewizji, czyli jak wyglądają polskie seriale od
środka, o pracy jako dyrektora teatru "Ochota". Nie zabrakło wielu zabawnych i pouczających
anegdot.

sceny ze "Ślubów panieńskich" A. Fredry. Mimo, że w scenach przewinęło się 4 postaci, to grane były
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o jego początkach z literaturą oraz życiu prywatnym. Na sam koniec wydarzenia zostały odegrane
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Drugim etapem warsztatów była wygłoszona przez Panią Agnieszkę biografia Aleksandra Fredry,

tylko przez dwie osoby, co świadczy o umiejętnościach prowadzących. Z całego spotkania płynie
bardzo ważne przesłanie: „Jesteśmy tym, co mówimy”.
Pan Tomasz i Pani Agnieszka przekazali nam, że to kim jesteśmy, wynika z naszego języka, którym się
na co dzień posługujemy. To jak żyjemy, z kim żyjemy, to wszytko kształtuje nas i nasz język.
Patriotyzm, nasza historia jako narodu, piękno literatury opiera się na naszym języku ojczystym.
Zwracajmy uwagę na to jak i co mówimy, bo świadczy to o naszym intelekcie i świadomości
narodowej. Pamiętajmy o pięknie naszego języka i sięgajmy do polskich autorów.
Sebastian Koweła

BEZPIECZNE WAKACJE
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Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!
Jeżdżąc na rowerze, rolkach czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw!
Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką
ratowników lub osób dorosłych !
Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!
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Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!

Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się
z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich
kolegów!
Uczestnicząc w pracach polowych –
zachowajcie szczególną ostrożność nie
dotykajcie maszyn i urządzeń będących
w ruchu i pod napięciem!
Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie
niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia,
w którym przebywacie!
Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie
i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!

MIEJSCA, KTÓRE W POLSCE W CZASIE WAKACJI WARTO ZWIEDZIĆ
Mazury
Mazurskie jeziora połączone siecią wodnych kanałów są atrakcją przede wszystkim dla żeglarzy
i wodniaków - w sezonie, niektóre kanały są zakorkowane prawie tak, jak ulica Marszałkowska. Latem
Mazury są oblegane, całkiem skutecznie konkurując z Bałtykiem i Tatrami o miejsce na podium
wakacyjnych kierunków - zwykle ciche uliczki mazurskich miast zamieniają się w tętniące życiem
deptaki, a po świeżą rybę w nadbrzeżnych smażalniach ustawiają się długie kolejki. Ale Mazury to też
doskonałe miejsce dla osób spragnionych odpoczynku i wyciszenia na łonie przyrody, z dala od
hałaśliwych wielkomiejskich aglomeracji i tempa codziennej gonitwy. Bocian spacerujący po ogrodzie,
grillowana ryba prosto od rybaka - każdy, kto preferuje spokojną formę wypoczynku i lubi bliski
kontakt z naturą, będzie się tu czuł jak ryba w wodzie. Po odpoczynku warto jednak ruszyć na
wycieczkę i zwiedzanie, bo na Mazurach naprawdę jest co oglądać!
Najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić będąc na Mazurach:
Spływ kajakowy Krutynią
Krutyń to niewielka mazurska wioska, leżąca nad rzeką Krutynią, w samym środku bujnej Puszczy
Piskiej, której znaczna część wchodzi w skład Mazurskiego Parku Krajobrazowego. O popularności
miejscowości nie decyduje jednak urocza, mazurska zabudowa. Ani piękny, rozłożysty, zielony las.

znany szlak kajakowy, uważany za jeden z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych szlaków
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kajakowych w Polsce. Spływ rzeką to najlepszy sposób, aby poznać Mazury, to okazja do kontaktu
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Rzeka, osiągająca długość dochodzącą nawet do 100 km i kilkanaście mazurskich jezior tworzy razem

z przepiękną, mazurską przyrodą, to wreszcie jedna z największych atrakcji regionu. A zatem pozycja
obowiązkowa.

Wilczy Szaniec w Gierłoży
W Gierłoży, niegdyś Wolfsschanze, czyli Wilczym Szańcu, mieściła się słynna, znana w całej Europie
kwatera główna Adolfa Hitlera. Tutaj zdecydowano o wykorzystaniu jeńców w przemyśle
zbrojeniowym, budowie nowych obozów koncentracyjnych, tu wcielano plan budowy Tysiącletniej
Rzeszy. Nieoficjalnie zamaskowane miasteczko ukryte głęboko w lesie, 200 budynków: schrony,
baraki, dwa lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi,
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ciepłownie, dwie centrale dalekopisowe. W 1944 roku mieszkało tu ponad 2000 osób.

Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie
Park znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Jego położenie na śródleśnych łąkach umożliwia bowiem
zwierzętom bytowanie w warunkach zbliżonych do naturalnych. Park jest własnością prywatną,
zajmuje obszar około 100 hektarów i założony został kilka lat temu. Żyją w nim: bobry, jelenie,
daniele, wilki, tarpany, kozy, bizony, żubry, żurawie, sarny, dziki, łajki syberyjskie, a także wiele
gatunków ptaków. Część czworonogów swobodnie drepcze po parku, inne mieszkają w sporych
zagrodach. Większość zwierząt żyje z człowiekiem w zgodzie, a nawet się z nim przyjaźni. Dozwolone
jest więc karmienie, odwiedzanie w zagrodzie, głaskanie i podziwianie zwierząt z bliska.

Aleksandra Denysiuk

WAKACYJNE PORADY
Po

dziesięciu

miesiącach

spędzonych

nad

książkami

i

odrabianiu

zadań

domowych,

w końcu możemy radośnie stwierdzić – wakacje tuż za rogiem.
Wiele z nas zamierza na pewno wypocząć za granicą – w Grecji, we Włoszech, czy w Hiszpanii. Często
nie znając słów w danym języku, posługujemy się mową ciała, czyli gestami. Warto jednak wtedy
pamiętać o różnicach kulturowych. Wśród gestów i mimiki są bowiem takie, które mają uniwersalne
znaczenie, ale także takie, których używanie może okazać się niebezpieczne. Poniżej kilka
przykładów.
1. Uniesiony kciuk

oczywistym

- oznaczeniem liczby "jeden". Podniesienie kciuka może być jednak

niebezpieczne na Bliskim Wschodzie i w południowej Europie. Oznacza on bowiem w tych
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Austriaków i Francuzów ten gest nie ma prawie żadnego znaczenia - poza tym najbardziej
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W Polsce jak i w USA oznacza sukces i/lub że wszystko jest w porządku. Z kolei dla Niemców,

regionach coś niezwykle obraźliwego, wulgarnego i dlatego lepiej go unikać. Szczególnie na
Sardynii, gdzie jak głosi miejska legenda, pod kołami samochodów ginie wielu nieświadomych
niczego autostopowiczów.
2. Szeroko rozpostarte palce jednej lub dwóch dłoni, skierowane w kierunku rozmówcy
(moutza).
W naszym kręgu kulturowym jest to gest uspokajający, komunikujący chęć porozumienia się
i absolutny brak agresji. W Grecji natomiast jest to jedna z najbardziej tradycyjnych
i jednocześnie najbardziej skutecznych obelg. Z kolei w Libanie zrobienie podobnego gestu
oznacza po prostu "nie".
3. Vegeta, czyli kółeczko z kciuka i palca wskazującego
Dla mieszkańców byłego bloku wschodniego ten gest oznacza coś dobrego i wysokiej jakości.
Jest on jednak traktowany obraźliwie, jako forma obelgi w Niemczech, Grecji, Hiszpanii
i Turcji, a szczególnie w Brazylii.
4. Wyciągnięcie palca wskazującego
W Polsce – często w celu przywołania kogoś. Natomiast w Azji w ten sposób wabi się
wyłącznie psy, a na Filipinach za jego użycie w stosunku do człowieka grozi kara więzienia
i złamanie tego palca.
5. ”Rogi”
U nas są one popularnym gestem podczas rockowych koncertów i oznaczają dobrą zabawę,
z kolei w kręgu kultury buddyjskiej i hinduskiej, ma on na celu odstraszyć złą moc i negatywne
emocje.
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Klik

WARTO POCZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, POGRAĆ
„Ostatnich Gryzą Psy”
Naval
„Ostatnich Gryzą Psy” - tak mówił dowódca kompanii
Navala z czasów szkolenia. Jest to ekhm… ekhm…
melancholijna opowieść o czasach poboru, o jego pasji,
wstąpieniu do wojska i czasach młodości. Ale dosyć ckliwej
gatki… Wojsko, prawdziwe, brudne, surowe, gdzie jesteś
numerem dostajesz baty, musisz robić bezsensowne
rzeczy, bo „wykonujesz rozkazy” i musisz być najlepszy…
Inaczej zeżrą cię psy… Naval w tej książce świetnie pokazuje
na czym polega życie szeregowego i jak trzeba się
zachowywać.
Znajdziecie tam też dużo cennych
przemyśleń naszego protagonisty na tematy wszelakie oraz
wiele zabawnych anegdot z wojska jak i życia prywatnego.
Ja osobiście się ubabrałem w tym błotku, wam też
polecam.
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Dobra, dobra, ktokolwiek, kiedykolwiek
słyszał choć jeden ich utwór, ten wie, że nie
wypada o niej pisać w szkole.
Ale ja mam to gdzieś, mam nadzieję, że cenzura
nie zadziała w tym wypadku, bo bez przekleństw
się nie da… Ta płyta jest po prostu zajefajna,
totalne obśmianie „hardcorowych” metalowców i
pokazanie przywar tego mrocznego półświatka w
bardzo groteskowy sposób. Humor pokazany na
tej płycie nie jest wysublimowany, łatwy do
zrozumienia, wręcz można rzec, że toporny. Ale,
no właśnie, każdy kij ma dwa końce, a ta płyta
poza jednym, tym artystycznym, który wpadł a w
błoto. Surowe, czasem wręcz punkowe brzmienie, niemoralny, nieetyczny, przewulgaryzowany tekst.
Można by wymieniać jeszcze tysiące rzeczy. Ale twórcy robią to specjalnie, są świadomi tego, po
prostu „tak ma być”. Cały zespół „Nocny Kochanek” powstał jako parodia ich wcześniejszego składu,
pod nazwą „Night Mistress”, na potrzeby utworu „Minerał Fiutta” użytego do filmu „Kapitan Bomba:
Zemsta Faraona”. Utwór jednak tak się podobał, że zaczęto opracowywać następne prześmiewcze
teksty i tak zrodził się najbardziej zakręcony zespół heavy metalowy w Polsce ( a może i na świecie?).
Więc słuchajcie, bawcie się (ale nie puszczajcie tego rodzicom) i pamiętajcie, byście się nie zaplątali….
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„Zdrajcy Metalu”
Nocny Kochanek

„Rome II Total War”
SEGA & Creative Assembly
Ach Total War’y… Te bitwy z epickim rozmachem, tysiące
jednostek na mapie, nocki zarwane na ogrywaniu tytułów tej
serii, karty graficzne spalone na najwyższych ustawieniach
graficznych….
Ale dość tych wspomnień, do rzeczy… - gra opowiada o
epoce największego rozkwitu Imperium Rzymskiego, o ich
podbojach, historycznych postaciach i bitwach. W głównej,
turowej kampanii możemy poprowadzić Rzymian ,ale także
Macedonię, Egipt, Germanów, czy państwa wschodnie. Gracz
musi dbać o gospodarkę, zaawansowane stosunki
dyplomatyczne, zaopatrzenie, żywność itd… Okej, okej, to
wszystko fajne, ale przejdźmy do tego, co w tej serii
najważniejsze - do walki. Można poprowadzić wszystkie frakcje
do walk w bitwach historycznych, własnych lub wypróbować
swoją strategię przeciwko znajomym w trybie online. Ciekawym
uzupełnieniem podstawowej gry, poza płatnymi DLC są mody,
które liczy się już w setkach tysięcy. Tak więc podbijajcie, grabcie, łupcie i palcie… Ku chwale
Imperium!

Poleca Denis Janiak

Kącik kulinarny …
BANANOWE SMOOTHIE
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po prostu bez okazji.
wyciśniętego) i naturalnego
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Pożywne, smaczne i szybkie. Na pierwsze śniadanie lub
Z dodatkiem soku z pomarańczy (najlepiej świeżo
jogurtu. Smak można podkreślić syropem klonowym.

Składniki na 2 porcje:
3 średnie banany
pół szklanki soku z pomarańczy
150 g jogurtu naturalnego
1 łyżka syropu klonowego
W misie miksera kielichowego umieścić wszystkie składniki i zmiksować. Przelać do szklanek.

ZIELONY KOKTAJL:
Składniki na 2 porcje:
garść jarmużu
2 słodkie jabłka
2 kiwi
2 łyżeczka siemienia lnianego
szklanka wody
2 łyżeczki miodu
Jarmuż myjemy, odkrajamy twarde łodygi, przekładamy na sito i przelewamy wrzątkiem, aby wytrącić
goryczkę ( jest to bardzo ważne). Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy na ćwiartki.
Kiwi obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Jarmuż, jabłka, kiwi, siemię lniane i wodę umieszczamy
w misie blendera lub w wysokim naczyniu i miksujemy do uzyskania gładkiej konsystencji. Możemy

SMACZNEGO!
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dodać miodu. Przelewamy do szklanek.
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MIGAWKOWO Z ŻYCIA SZKOŁY
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