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Za wszystkim, czego się uczymy, stoi pewna tradycja. 
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KALENDARIUM 
03.09 - Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/19. Na uroczystym apelu pojawił się Pan 
Prezydent Janusz Żmurkiewicz i inne ważne osobistości naszego miasta. 
 
04-14.09 – Biblioteczny lifting. Zostały zakupione nowe regały i teraz szkolny księgozbiór prezentuje się, że ho, 
ho - 
 
11.09 - Uczniów naszej szkoły odwiedzili pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Młodzież brała 
czynny udział w zajęciach. Dowiedzieli się m.in. jak działają czujniki prądu oraz różnych gazów. 
 
17.09 – Uczniowie klas humanistycznych  wzięli udział w miejskich obchodach Dnia Sybiraka. Przygotowana 
część artystyczna została zaprezentowana przed Prezydentem Miasta, Sybirakami, delegacjami innych szkół, 
mieszkańcami oraz gośćmi Świnoujścia. 
 
20.09 – Młodzież  zainteresowana biologią (klasy bio-chem.) brała udział w zajęciach przygotowanych przez 
Pomorski Uniwersytet Medyczny i wysłuchała wykładu o wirusach, prionach i bakteriach chorobotwórczych. 
Tego dnia także odbyło się „sprzątnie świata”. Młodzież otrzymała worki oraz rękawiczki. Wszyscy byli bardzo 
zaangażowani i pod czujnym okiem nauczycieli dzielnie oczyszczali środowisko ze śmieci.  
 
21.09 - Obchodziliśmy dzień patrona. Z tego tytułu zaplanowano dla uczniów wiele atrakcji. Cała uroczystość 
rozpoczęła się oficjalnym apelem na sali gimnastycznej i pasowaniem pierwszaków. Następnie przenieśliśmy się 
do czasów Mieszka I i Dobrawy. Byliśmy świadkami ich ślubu oraz przyjęcia chrztu. Potem młodzież ruszyła 
ulicami miasta w pochodzie, który został zwieńczony polonezem stulecia. Na muszli koncertowej czekał już na 
wszystkich uczestników przemarszu zespół „Bethel” z wyśmienitą muzyką.  
 
21-22.09 - Uczniowie naszego Liceum gościli na Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie” – 
„Science On Stage” w Poznaniu. Konkurs odbywał się w Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Fizyki. 
Oliwia Świętczak, Ewa Rytlewska, Kamil Bońkowski oraz Mateusz Koczkodaj z klasy 3A pod czujnym okiem Pani 
Prof. Ewy Pater i Pana Sebastiana Błaża zaprezentowali doświadczenie o biegu światła w ośrodku optycznie 
niejednorodnym. Mimo że nie stanęliśmy na  podium, zaimponowaliśmy profesorom swoją dojrzałą 
prezentacją zjawiska. Podczas festiwalu wzięliśmy udział w licznych wykładach oraz prezentacjach doświadczeń. 
Wszyscy uczestnicy festiwalu zgłębili tajniki świata fizyki i wrócili pełni pomysłów na nowe eksperymenty.  
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PEESKA, CZYLI OD REDAKCJI 
 

 
P.S.1. Po wakacyjnej przerwie, w dobrych humorach i z nowymi pomysłami, powróciliśmy.  Spragnieni  
ciekawych wrażeń, chodzimy po szkolnych korytarzach i szukamy: pomysłów, inspiracji, tematów, nowych 
talentów, ciekawych ujęć. Każdego dnia w naszej szkole dzieją się rzeczy, o których nawet nie mamy pojęcia. 
Szkolne korytarze pełne są emocji, zapachów, kolorów i dźwięków. Jeśli chcecie więcej usłyszeć, zobaczyć, 
poczuć – zachęcamy do czytania  kolejnych numerów MCB.  
 
P.S. 2. Na jesienne długie wieczory najlepszy jest: fotel, koc i ulubiony kubek z herbatą. A do herbaty 
koniecznie: cytryna, miód i imbir. Do pełni szczęścia brakuje tylko czegoś do czytania.  A dobre książki czekają 
na Was w Centrum Bibliotecznym. Kilka regałów z nowościami, z pewnością umili Wam długie, jesienne 
wieczory. 
 
P.S.3.  4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji w naszym mieście, po raz pierwszy 
została zorganizowana wystawa naszych pupili. Koty, psy, króliki, chomiki, szynszyle i wszystkie zwierzaki – 
przytulaki, miały okazję zaprezentować swoje wdzięki w sali sportowej Miejskiego Domu Kultury. Kochane, 
przytulane, futrzaste i nasze. Taki dzień przypomina nam, jak ważne miejsce mają w naszych sercach, jak bardzo 
skradły sobie naszą sympatię. Nie zapominajmy jednak, że te, które czekają w schronisku, też takie są: kochane, 
potrzebujące domu i miłości.  
 
P.S.4. W nowym roku szkolnym do zespołu redakcyjnego MCB dołączyli nowi dziennikarze. Życzymy im lekkiego 
pióra, inwencji twórczej i niezmiennego zapału do pracy przez cały rok szkolny. Kto wie, czy wśród nich nie 
znajdzie się legenda dziennikarstwa? - 
 

Klik 
 
 
 

Chcesz zadać nam pytanie, skomentować jakiś artykuł, wypowiedzieć się? 
Napisz do nas 

 Nasz e-mail :  gazetka2017@wp.pl 
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OKIEM PIERWSZAKA 

 Skończyły się wakacje i każdy z nas wrócił do szkolnej rzeczywistości. Niektórzy do dobrze im 
znanej, lecz my uczniowie klas pierwszych do zupełnie nowej, obcej szkoły. Nowy budynek, nowi 
nauczyciele, nowa klasa -  tego najbardziej obawialiśmy się wkraczając w mury Mieszka. Jak się 
okazało zupełnie niepotrzebnie!  

Klasowa integracja miała nas do siebie zbliżyć i sprawić, abyśmy lepiej się poznali. Uważam, że cel 
został w 100% osiągnięty. Ćwiczenia zaproponowane przez pedagogów pozwoliły nam dojrzeć 
zarówno podobieństwa jaki i różnice między nami oraz przełamać pewne bariery, które krępowały 
nas przed rozpoczęciem rozmowy. Teraz znamy nawzajem swoje pasje i upodobania, nie wstydzimy 
się prosić o pomoc i chętnie ją oferujemy innym. Każda z klas pierwszych stała się całością złożoną  
z sympatycznych i oryginalnych charakterów. 

Kolejnym, ostatnim etapem włączania nas  
w „mieszkową” społeczność było ślubowanie.  
W Dzień Patrona, na uroczystym apelu przysięgliśmy 
godnie reprezentować naszą szkołę. Każdy z nas 
zobowiązał się tej obietnicy dotrzymać, zarówno  
w spełnianiu szkolnych obowiązków, jak także 
zachowaniu. 

Uczestnicząc w uroczystym przemarszu,  
w towarzystwie Mieszka i Dobrawy, przeszliśmy 

ulicami naszego miasta, by na promenadzie zatańczyć ,,Poloneza Stulecia”. W ten sposób uczciliśmy 
setną rocznicę odzyskanie przez Polskę niepodległości, tę Polskę, która zrodziła się za panowania 
Mieszka I, właśnie Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Świnoujściu wybraliśmy jako kontynuację 
naszej edukacji. 

            Julia
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MADZIA W PODRÓŻY NA MALCIE 

Malta jest krajem wyspiarskim na Morzu Śródziemnym. Składa się z trzech głównych wysp: 
Malty, Gozo i Comino na których mieszka niecałe pięćset tysięcy osób. Malta należy do Unii 
Europejskiej, więc nie potrzebujemy do niej wizy, a walutą w tym kraju jest Euro. 

 Największa wyspa, Malta ma 
nam do zaoferowania wiele atrakcji. 
Tu znajduje się stolica kraju Valetta 
oraz jedno z najstarszych miast 
Mdina, zwana miastem ciszy. Valetta 
oferuje turystom wiele atrakcji. 
Najciekawszymi z nich są Katedra św. 
Jana z XVI wieku, Pałac Wielkich 
Mistrzów w którym swoje rządy 
sprawuje prezydent oraz wiele 

ciekawych muzeów między innymi Muzeum Archeologiczne i Muzeum Wojny. W stolicy znajdują się 
dwa kompleksy ogrodów: Dolne Ogrody Barrakka oraz Górne Ogrody Barrakka, w górnych ogrodach 
dwa razy dziennie wystrzelają armaty. Warto przepłynąć się promem z Valetty do Sliemy żeby 
obejrzeć piękną panoramę miasta. W Sliemie można przejść się promenadą nad Morzem 
Śródziemnym. Na wschód od Valetty znajduje się rybacka miejscowość Marsaxlokk w której co 

niedzielę odbywa się targ rybny. Na całej wyspie znajdują 
się megalityczne świątynie, a największa  
i najpopularniejsza z nich umiejscowiona jest w mieście 
Xahra. Mdina to średniowieczne miasto leżące na wzgórzu. 
Jego znakiem rozpoznawczym są wąskie, kamieniste uliczki 
i wszechobecna cisza i spokój.  

 Z Malty warto popłynąć na wyspę Comino gdzie 
znajduje się popularna Blue Lagoon. Nazwa zatoki nie jest 

przypadkowa, woda ma tutaj iście błękitny kolor. Do niedawna na Comino znajdowało się Azure 
Window, czyli okno nad wodą uformowane ze skał (foto.). Niestety w Marcu 2017 roku okno zapadło 
się. Jedynym minusem tego miejsca jest ilość turystów, niestety na plaży może nie być dla Nas 
miejsca. 

Zachęcam Was do odwiedzenia tego kraju. Na pewno nie pożałujecie!  - MADZIA 
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OKARYNA – TO ZNACZY „MAŁA GĄSKA” 

 
 

 Na całym świecie instrumenty takie jak pianino, gitara, czy 
skrzypce są dobrze znane. Każdy słyszał też o flecie, akordeonie, czy 

harfie. Istnieją również mniejsze instrumenty muzyczne, uważane za 
amatorskie i o wiele rzadziej używane; głównie ze względu na małą skalę 

dźwięków jakie możemy na nich uzyskać, jak np. harmonijka. Okaryna należy 
do tej właśnie grupy. Jest ona ludowym instrumentem muzycznym.  Ma bogate 
korzenie oraz tradycje w kulturze azjatyckiej oraz środkowoamerykańskiej, gdzie używana była przez 
Azteków. W Europie traktowana jest bardziej jako zabawka. Wydaje piękne, wysokie dźwięki brzmiące 
podobnie do fletu czy śpiewu ptaków.  
 
Obecnie okaryny swym kształtem przypominają ziemniaka (stąd często używana nazwa „sweet 
potato”) mają standardowo od 4 do 12 dziurek, a te najczęściej spotykane wykonane są z ceramiki, 
gliny lub drewna. Istnieją również okaryny  mające mniej dziurek, które są płaskie i mogą być noszone 
jako naszyjnik. W tej formie są bardziej podobne do gwizdka niż do fletu. Dźwięk wydajemy poprzez 
dmuchanie w ustnik, a wysokość można kontrolować zakrywając dziurki; dokładnie tak samo, jak 
podczas gry na flecie.  
 
Ten nietypowy instrument, kiedyś zapomniany, stał się bardziej popularny we współczesnej Ameryce  
i Europie dzięki grze na konsolę pt: „The Legend of Zelda: Ocarina of Time”. Obecnie w internecie 
można znaleźć wiele coverów utworów z tej gry, a nawet przejrzyste instruktarze nauki gry na 
okarynie. Są także strony internetowe, na których umieszczane są nuty z rysunkami dziurek, które 
należy zakryć i nagraniami dźwięków każdej z nich. Okaryny są produkowane w wielu rozmiarach, 
dlatego obecnie mogą powstawać nawet całe zespoły grające na tych nietypowych instrumentach,  
a kolejnym ich atutem jest to, że w porównaniu z „profesjonalnymi” instrumentami są stosunkowo 
tanie, nie wymagają strojenia i zajmują mało miejsca. Ich popularność jest dodatkowo powiększana 
przez artystów decydujących się na nich grać, jak np.  Sojiro, który jest japońskim graczem na 
okarynie. Ten artysta swoje instrumenty muzyczne wykonuje własnoręcznie i mimo stworzenia  
w latach  1975-1985 około dziesięciu tysięcy egzemplarzy, ostatecznie używa tylko 10 wybranych. 
 
Okaryny są rzadziej spotykanymi instrumentami niż harmonijki ustne, ale z pewnością zasługują na 
nie mniejszą uwagę i uznanie. Ich dźwięk jest specyficzny i nie każdemu może się spodobać, ale to nie 
powstrzymuje pasjonatów, a także amatorów od  rozwijania swoich umiejętności gry na tym 
instrumencie.  Może warto spróbować? 
                       Julia 

 
Bibliografia: 
https://www.stlocarina.com/ocarina-history.html 
http://sojiro.net/english/contents/profile_ocarina.html 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okaryna 
 
 
 

https://www.stlocarina.com/ocarina-history.html
http://sojiro.net/english/contents/profile_ocarina.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okaryna
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                WARTO  PRZECZYTAĆ   
 
 
 
 

 
 
 
 
„Zawisza Czarny” - Jakub Ćwiek 
 
Okej, okej… Ciemnoskóry na okładce, a tytuł to „Zawisza 
Czarny”? Otóż tak, owa  postać - to właśnie tytułowy 
bohater (nie czytaliście „ Dreszcza ”? Brzydko, już Was nie 
lubię. Historia Prawdziwego Polaka, który przenosi się ze 
Śląska do stolicy, gdzie znienawidzą go jeszcze bardziej i to 
nie za kolor skóry. Ale chwila, tajne organizacje,  masa 
krytyczna, krzyżowcy, nacjonaliści? Nie za dużo? Otóż nie,  
a Zawisza podpadnie wszystkim. 
 
 

 

 

 

 

 

„Psy Wojen” - Krzysztof Wójcik 

Kawał dobrej książki dokumentalnej z dużą dozą opowieści 
sentymentalnej. Autor opowiada historie,  zwłaszcza chłopaków  
z lat ‘80 i ’90,  którzy uciekali do Legii Cudzoziemskiej  
w poszukiwaniu lepszego życia. Za dużo nie ma o czym tu pisać, 
życie, walka i „praca” najemników od wojny w Wietnamie do 
dzisiaj. Polecam.  

 

           Denis Janiak 
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TRENDY MODOWE SEZON JESIEŃ-ZIMA 2018/2019 
 
Albowiem nadciąga jesień-pragnę przedstawić kilka trendów tegorocznego sezonu, chcę również 
zaznaczyć, że nie ma w nich podziału na damskie lub męskie - są unisex. 
 
1.Powrót do lat 80: 
Czyli w skrócie: marynarki z szerokimi ramionami, sukienki mini i ekscentryczne zwierzęce printy: 
  

             
  Balenciaga                                                         Saint Laurent  
 
2.Neonowe kolory: 
Zapomniane - kiedyś będące oznaką kiczu -  dziś wracają do łask, by rozjaśnić nam ponure jesienne, 
zimowe dni: 
   

                          
             Comme des garcons                                Moschino 
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3.Oversize ,,na cebulkę’’: 
Warstwowa moda połączona z oversizowymi krojami: 
 

            
   Balenciaga                  Vetements 
 
 
4.Logomania: 
Wszyscy wiemy co znaczy, króluje na wybiegach od kilku sezonów mimo dyskusji o jej kiczu: 
 
 

                 
   Louis Vuitton                         Fendi 
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5.Buty: 
Najmodniejsze będą kowbojki rodem z amerykańskiego westernu oraz nadal duże, toporne ,,dad 
shoes’’ : 
 

                 
  Misbhv                    Balenciaga 
 
 
Gdzie kupić? 
Zdaje sobie sprawę, że większości nie stać na ubrania od projektantów, więc zachęcam do 
odwiedzenia sklepów z odzieżą używaną - tam na pewno natkniemy się odzież z lat 80 oraz ubrania  
z dużym logo. Można powiedzieć, że znajdziemy tam wszystko z powyższej listy za o wiele niższe 
ceny. Butami tańszymi od prezentowanych są np. modele: adidas YUNG 1,Fila Disruptor II,SKECHERS 
D'Lites-Extreme,Nike Air Max 95,Nike Air Monarch IV czy Reebok Aztrek. 
 
Pamiętajmy jednak,  by ślepo nie podążać za obecnymi trendami i  pozostać sobą. 
 
            MM 

 

 

Mól 

Mól ogląda mód żurnale  
I podziwia suknie, szale,  
Pomrukując: zobaczymy,  

Co będziemy jeść tej zimy? 
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Kącik kulinarny  
  
Zupa jesienna z dyni 
Do zupy potrzebujemy: 

x 2 indycze polędwiczki 
x 3 marchewki 
x 2 pietruszki 
x mały seler 
x por 
x natkę  pietruszki 
x imbir 
x dużą dynię 
x śmietanę 12% 
x sól, pieprz 

 

Przygotowanie: 

Mięso kroimy w kostkę i gotujemy w małej ilości posolonej wody. Dynię obieramy i kroimy w kostkę 
(bez pestek) oraz  dorzucamy do gotującego się mięsa. Przyprawiamy, gdy wszystko będzie już 
miękkie, blendujemy oraz dodajemy starty imbir. Podając na talerz dodajemy słodką śmietanę oraz 
posypujemy natką pietruszki. Smacznego. 

 

 

                                                                                                                                           SMACZNEGO! 
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JESIEŃ W OBIEKTYWIE TOBIASZA 
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 MIGAWKOWO Z ŻYCIA SZKOŁY            
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