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Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to co, już masz w sobie
Carlos Ruiz Zafón

KALENDARIUM
9.10 - Harcerski Krąg Seniorów "Kotwica" ZHP zaprosił społeczność naszej szkoły na
wystawę "Wspomnienia seniorów z pracy w harcerstwie" w ramach 100-lecia ZHP.
13.10 – szkolny Dzień Edukacji przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Była część oficjalna i rozrywkowa. Obie
bardzo zajmujące 
15-16.10 – akcja „Pierwszaki pierwszakom czyli sztuka pięknego czytania”. O tym, gdzie żyje pingwin, co się
stało z kropkami biedroneczki i paskami zebry oraz wiele innych ciekawych historii wysłuchali ogromnie
zaaferowani pierwszoklasiści z „Szóstki”. A ja sama już nie wiem kto miał większą frajdę, gospodarze czy
goście…
16.10 - klasa 2d z wychowawczynią p. Joanną Szpytko była na wycieczce w Szczecinie – co prawda krótkiej, ale
zawsze przecież jest miło wyrwać się choćby i na trochę z rytmu codzienności i zmienić otoczenie – a przy okazji
czegoś ciekawego się dowiedzieć!
20.10 –miał miejsce XIV Międzyszkolny Rekreacyjno-Turystyczny Rajd Żeglarsko-Kajakowy po rozlewisku Starej
Świny . Grupa naszych uczniów udowodniła, że woda to zdecydowanie ich żywioł!
15-21.10 - grupa dziesięciorga uczennic i uczniów z różnych klas naszej szkoły pod opieką nauczycielek języka
niemieckiego pań Magdaleny Monkosy i Haliny Prokopiuk uczestniczyła w drugim etapie międzynarodowego
projektu ”Obszary przygraniczne/historie z pogranicza jako miejsca nauki pokonywania uprzedzeń” w ramach
programu Erasmus +.
22-26 - na terenie całej szkoły trwały intensywne poszukiwania tajemniczych kocich łapek. Można było je
znaleźć w różnych, przedziwnych miejscach takich jak pod ławkami, w kwiatkach, a nawet za plecami
nauczyciela. tytuł Najlepszego Poszukiwacza Kocich Łapek zdobył Marcin Janiszewski! Akcja miała na celu
popularyzowanie idei wolontariatu na rzecz schroniska dla zwierząt!
29.10 – Nasz projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2019 przeszedł. Będziemy mieć nową siłownię! My
serdecznie gratulujemy naszej kreatywnej Pani Monice Wawrzyniak i dziękujemy wszystkim za każdy głos!
30.10 – Jak co roku, tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, odwiedziliśmy groby naszych zmarłych nauczycieli –
to na pewno jedna z najpiękniejszych tradycji „Mieszka”. Zaświadczamy w ten sposób o pamięci i kontynuacji
historii, uczymy się szacunku. Na cmentarzu byli uczniowie wszystkich klas pierwszych oraz klasa IIIA.
31.10- Rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego „Dlaczego warto czytać książki?”. Wpłynęło około 40 prac,
a pięć z nich szczególnie nas zachwyciło, ale tylko jedna – swą oryginalnością i wyjątkowością zwyciężyła. Praca
należy do Oliwii Chruszczyk.
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PEESKA, CZYLI OD REDAKCJI
P.S.1. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to święto ustanowione przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Associatio n of School Librarianship) w 1999 r.
Najpierw był to jeden dzień, od 2008 r. – cały październik. Hasło tegorocznego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych brzmi: „Książka to przyszłość”. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki,
zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze wszystkich zbiorów. 

P.S. 2. „Chcę oglądać Twoje nogi, nogi, nogi, nogi…” – apelują w swoim przeboju Czarno-czarni. Ich prośby
zostały wysłuchane, 30 października bowiem obchodzimy Dzień Spódnicy. Badania archeologiczne wykazały, że
pierwsze ubrania przypominające spódnice były znane już kilka tysięcy lat przed naszą erą. Były wykonywane
głównie z trzciny lub ze słomy i nosili je również mężczyźni. Z czasem zarysował się wyraźny podział: panowie
(za wyjątkiem Szkotów) przysposobili sobie spodnie, kobiety spódnice. Kształt i długość spódnic zmieniał się na
przestrzeni wieków, sięgając obu ekstremów. Średniowieczne damy z wyższych sfer nosiły na przykład
ogromne, szerokie spódnice, których średnica u dołu wynosiła nawet 3 metry. Z kolei rewolucja obyczajowa lat
60. przyniosła ze sobą miniówki, ledwie zakrywające bieliznę. Smutny okres dla wielu miłośników damskich
wdzięków rozpoczął się w latach 70., kiedy to spodnie zawitały do kobiecych szaf, a tym samym zasłonięte
zostawały kolejne pary nóg. Spodnie szybko przestały być manifestacją emancypacji i stały się integralną częścią
damskiej garderoby. W wielu krajach zachodnich są również uważane za bardziej „przyzwoite” i profesjonalne.
Dzień Spódnicy ma przekonać zarówno kobiety, jak i zatwardziałych męskich konserwatystów, że wraz ze
spodniami należy zrzucić błędne poczucie pruderii.
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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

Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej, jest to święto nauczycieli i wszystkich
pracowników szkoły, którzy dbają o naszą edukację.
Życzymy im zdrowia, cierpliwości i samych pogodnych
dni, wręczamy upominki w podziękowaniu za trud
i wysiłek jaki wkładają w codzienną pracę. Nie
zapominajmy jednak, że to również nasze święto –
uczniów. Z okazji tego szczególnego dnia redakcja
szkolnej gazetki składa najserdeczniejsze życzenia dla
całej mieszkowej społeczności, abyście zawsze wstawali prawą nogą i z uśmiechem na ustach spędzali
każdą chwilę w naszej szkole.
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego akurat 14 października jest obchodzone to święto? Nawet jeśli
nie, to przybywamy z odpowiedzią! Otóż 14 października 1773 roku Sejm Rozbiorowy powołał
Komisję Edukacji Narodowej. Była to pierwsza w Europie władza oświatowa o charakterze
współczesnego ministerstwa oświaty publicznej.
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Aby uczcić ten ważny dzień, 13 października,
spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie
uczniowie z klasy 2b i 3b przygotowali program
artystyczny. Zanim jednak obejrzeliśmy efekty ich
pracy, pożegnaliśmy odchodzących z Rady
Samorządu
Uczniowskiego
trzecioklasistów
i poznaliśmy ich następców. Za ciężką pracę
dziękujemy Dawidowi Leszczynie, Tymoteuszowi
Chrobok i Aleksandrze Kajdasz. Obecnemu składowi
RSU, w który wchodzą: Weronika Otocka, Wiktoria Góra, Karolina Wójcik, Aleksandra Denysiuk,
Dawid Prokop, Tymoteusz Stryczyński oraz Hubert Jakubowski życzymy samych sukcesów
w spełnianiu tak odpowiedzialnych obowiązków. Poznaliśmy również nowego opiekuna. Swoją
przygodę z RSU rozpoczyna również pani Patrycja
Cackowska. Pani Katarzynie Dudeńko bardzo
dziękujemy za kilkuletnią współpracę. Po zakończeniu
oficjalnej części nadszedł czas, aby uczniowie z klas
biologiczno-chemicznych pochwalili się nad czym
pracowali przez ostatni czas. Ich program artystyczny,
wzbogacony
piosenkami,
ukazywał
szkolną
rzeczywistość z przymrużeniem oka. To był strzał
w dziesiątkę! Taka dawka śmiechu pozwoliła zapomnieć
o stresie i obowiązkach szkolnych, z którymi borykamy się od ponad miesiąca. Oby ten uśmiech
pozostał na naszych twarzach jak najdłużej.

Takie jesienne myśli...
Dzień ucznia jest dosyć przepełniony.
Wstaje po piątym budziku, patrzy na
zegarek i zaspanymi oczyma szuka
czajnika, by zaparzyć kawę lub herbatę.
Preferencje porankowych napojów są
różne. Podobnie jest z kwestią śniadania.
Niektórzy szefowie kuchni w 10 minut
potrafią przygotować cały zestaw
śniadaniowy z małym co nieco na długą
przerwę włącznie. Inni uczniowie dbają
o dietę i rano nie jedzą wcale. Co do
skuteczności tej diety nie jestem pewna,
ale potem można ich zobaczyć
biegnących przez poranną mgłę w stronę
autobusu...
Następnym ciężkim krokiem do przejścia
są lekcje, urozmaicone widokiem
spadających liści. Czasem za oknem jest deszcz, a innym razem posępna mgła zamazująca świat
dookoła. Wszystko wokół powoli zamiera i szykuje się do zimowego snu, a praca, życie szkolne trwa
dalej swoim szybszym rytmem, typowym dla tej pory roku. Po całym dniu nauki i zajęć tym lepiej jest
się wyciszyć i wykorzystać te chwilę tylko dla siebie.
Jak przyjemnie byłoby wziąć ciekawą książkę, usiąść na łóżku wśród wygodnie porozrzucanych
poduszek i czytać... Może lubicie wpatrywać się w okno? Słuchać szumu liści na wietrze. Popijając
czymś ciepłym z ulubionego kubka. Może to być gorące kakao z dodatkiem imbiru i cynamonu. Nauka
dodawania przypraw dla smaku jest o wiele przyjemniejszą… i smaczniejszą alternatywą, zwłaszcza, że
tym drugim wyborem jest kolejny szary wieczór przed laptopem; który wcale nie musi być taki szary.
Jest tyle różnych zabawnych kursów w internecie. Żonglerka, taniec, całą gama różnych rzeczy
związanych mniej lub bardziej ze sztuką, a nawet wiele innych dziwnych rzeczy jak kręcenie
długopisem w palcach, czy ogrywanie ludzi w karty. Według ogólnie przyjętych statystyk, nauczenie
się czegoś skomplikowanego (jak chociażby gra na gitarze, albo pianinie) i zostanie ekspertem zajmuje
średnio 10 000 godzin nauki, ćwiczeń i skupienia. To jest 1250 dni 8 godzinnej pracy. Te liczy mogą
przerażać, podczas gdy nauczenie się czegoś z „poziomu 0” do bycia całkiem niezłym zajmuje tylko 20
godzin. Czyli w jeden miesiąc po godzince dziennie jesteśmy w stanie nauczyć się czegokolwiek!

Julia P.
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Jest tyle różnych umiejętności, które można nabyć małymi krokami, stawianymi często. Mam
nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu przekonam każdego choć trochę, że jesienne i zimowe
wieczory wcale nie muszą być nudne. Rysowanie, gotowanie, programowanie. Czy nauczenie się
porządnie gwizdać? Jest jeszcze to pianino w bibliotece, które kusi nawet osoby nieumiejące grać.
A zdobycie innych, małych umiejętności mogących się przydać, może zając mniej niż 5 min. To tak,
jak gdy po wysłuchaniu instrukcji na lekcji zaraz robimy to sami. Reszta to trochę ćwiczeń.

Kto nie czyta, przeżyje tylko swoje życie, czytając - przeżyje więcej.
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Każda osoba, która lubi czytać książki i wie, co znaczy przeżywać fabułę, zrozumie mój
przekaz. Mam też nadzieję, że zaciekawię tym inne osoby i uzasadnię swoje stwierdzenia. Książki
zmieniają ludzi i ich postrzeganie świata. Każda książka ma swoją historię. Na poszczególnych
kartkach kryją się tajemnice, które czytelnik odkrywa, wchodząc coraz głębiej w fabułę. Książka pt.
„Dawca” jest jedną z tych, które nawiązują do naszej dalekiej przyszłości. Opowiada o świecie
jednakowym, pozbawionym kolorów, uczuć i wspomnień. Początek delikatnie, ale stanowczo
wprowadza nas w temat. Niestety, zakończenie jest tragiczne, przepełnione smutkiem, żalem oraz
łzami, które niejednokrotnie uroniłem. Dużo zmieniła we mnie ta książka. Dzięki niej wiem, co jest
ważne w rodzinie, ale i w życiu codziennym. Większość osób, które przeczyta, bądź przeczytało,
dowie się i zrozumie, co wiąże się z prawdą, poświęceniem, oddaniem, tajemnicą i troską. Książki nie
tylko sprawiają, że człowiek zmienia swoje postrzeganie świata, ale i zmieniają wnętrze człowieka,
jego uczucia i myśli.
Człowiek czytając książkę przeżywa życie poszczególnych osób, wcielając się
w bohaterów. Któż nie zna momentów, gdy nie mógł odciągnąć się od czytania i zawzięcie dociekał,
co dalej. Człowiek w dosłownym znaczeniu „żyje w książkach”. Każdy na swój sposób odkrywa
i poznaje tajemnice stosu kartek, zwanej książką. Czytelnicy wiele razy wyobrażają sobie sceny
z książek, opowieści. Wielu z nich myśli o tym i śledzi losy bohaterów wszędzie, gdzie się da. Można
powiedzieć, dziwne „Nie dla mnie” i „Po co to w ogóle?”. Sam wiem o tym i ile razy obiło mi się to
o uszy? Ludzie nie zdają sobie sprawy, co tracą przez nieczytanie książek. Wielka wiedza kryje się
w tych dziełach. Każdy powinien zdawać sobie sprawę, że mądrość i inteligencja nie przyjdą same.
Trzeba ich szukać i robić wszystko, by zostały z nami na dłużej.
Czytając książki nie tylko przeżywamy więcej, ale i stajemy się mądrzejsi. Jak
wspomniałem wyżej, w każdej książce drzemie wiedza, która czeka aż ją sobie przyswoimy. Różne
książki, różna wiedza, inne fakty, to wszystko sprawia, że możliwości nauki z literatury mamy
mnóstwo. Książka, a dokładniej cała seria tomów sagi „Wojownicy” ukazuje nam życie kotów.
Niezwykłych kotów, które walczą w obronie swojej i …. Porywające przygody, krwawe wojny,
przyjaźń, miłość i oddanie. Honor, męstwo oraz chęć walki sprawia, że czytając tę książkę, nie dasz
rady się od niej oderwać. Te wszystkie wartości i uczucia sprawiają, że chcemy podobnie postępować.
Uczymy się zachowywać i funkcjonować w życiu. Umiemy dzięki temu radzić sobie z kłopotami
i trudnymi sprawami. To wszystko sprawia, że staramy się być silniejsi, sprytniejsi, bardziej uczciwi.
Po porostu stajemy się lepszymi ludźmi z mądrością nabytą przez książki, które dysponują olbrzymią
wiedzą.
Tobiasz Krupiński

Madzia w podróży – Namibia
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Stolicą Namibii jest Windhuk, jednak jak
to bywa w Afryce, duże miasta nie są tak
interesujące jak cuda natury, więc w tym
artykule skupimy się właśnie na nich. Na północy
kraju znajduje się jeden z największych parków
narodowych, czyli Park Etosza. Znajduje się tu
ponad 144 gatunków ssaków, a wiele z nich
występuje tylko w tym miejscu! Poza
zwierzętami w Etosha znajdziemy jedno
z większych solnisk na świecie, co ciekawsze solnisko znajduje się pod poziomem morza! Warty uwagi
jest również Park Narodowy Waterberg. Występują w nim rzadko spotykane gatunki zwierząt, takie
jak waran stepowy czy pyton skalny. W latach siedemdziesiątych rząd wraz z ekologami postanowił
wywieść do parku zagrożone zwierzęta, w celu uchronienia ich przed drapieżnikami i kłusownikami.
Jest to idealne miejsce do życia dla zagrożonych gatunków, gdyż teren jest trudno dostępny dla ludzi.
Mimo tego na terenie jest wyznaczonych kilka tras dla zwiedzających, jednak trzeba się po nich
poruszać z przewodnikiem. Marzy Wam się safari na pustyni? Namibia jest dla Was idealnym
miejscem! Najbardziej polecanym przez internautów miejscem na safari jest Dune 45, czyli wydmy
piaskowe na Pustyni Namib. Na tę atrakcję wejście z przewodnikiem nie jest konieczne, jednak
bardzo wskazane, gdyż na pustyni bardzo łatwo zabłądzić! Rzeczą bardzo charakterystyczną dla Afryki
Południowej są góry stołowe (najbardziej znana znajduje się w Kapsztdzie w RPA). Jedną z najbardziej
okazałych w Namibii jest Grootberg. Dookoła góry znajdują się przepiękne tereny - idealne na safari.
Na zachód od góry rozciąga się Wybrzeże
Szkieletowe. Jest to miejsce, które wszyscy
marynarze omijają szerokim łukiem i nazywają
nawiedzonym. Przy linii brzegowej znajdują się
liczne mielizny, które pochłonęły już niejeden
statek wraz z załogą. Na wybrzeżu znajduje się
wiele wraków, zarówno tych sprzed kilku wieków,
jak i z niedawnej przeszłości. Będąc w temacie
nawiedzonych i lekko przerażających miejsc, muszę
wspomnieć o mieście duchów. W Namibii jest kilka miast opuszczonych przez ludzi. Głównie są to
miasta, w których mieszkali kolonizatorzy, w tym przypadku Niemcy. Najbardziej turystycznym jest
Kolmanskop. Leży ono blisko nadmorskiego miasta Luderitz, z którego łatwo znaleźć transport do
miasta duchów. Dla fanów historii - w Namibii również znajdzie się coś ciekawego. Twyfelfontein to
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Namibia, pewnie wielu z Was nie ma nawet pojęcia, gdzie się
znajduje. Jeżeli k ojarzy Wam się ona z czerwoną pustynią, zebrami
i wysoką temperaturą to macie rację! Namibia leży
w południowo-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. Językiem
urzędowym jest angielski, lecz w wielu miejscach dogadacie się również po
niemiecku (jest to dawna kolonia niemiecka). Jest to jeden
z najmniej
zaludnionych krajów na świecie, przez co jest idealnym miejscem, by
odpocząć od zgiełku miast obcując z naturą.

stanowisko archeologiczne, którego najważniejszymi elementami są petroglify (około 2000)
pochodzące z 1 wieku przed naszą erą i 1 wieku naszej ery. Przedstawiają one głównie zwierzęta
i odciski łap oraz stóp. Jest to jedyna atrakcja Namibii wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Unesco.
Mam nadzieję, że tym artykułem zainteresowałam Was tym przepięknym krajem i jego kulturą.
Madzia

Parkrun – czyli jak aktywnie rozpocząć sobotę
Słyszeliście kiedyś o takiej inicjatywie jak parkrun? Są to
darmowe biegi na dystansie 5 kilometrów odbywające się
w każdą sobotę o godzinie 9:00, w pobliskim parku. Mimo, że
mierzony jest czas i prowadzona jest klasyfikacja miejscowa,
nie są to zawody. Jest to inicjatywa międzynarodowa
odbywająca się w ponad 1600 miejscach, w 20 krajach. Jeśli
nie czujesz się dobrze biegając maszeruj, truchtaj, weź kije do
nordic-walking albo psa i baw się dobrze! W pierwszym
parkrunie, 13 października 2004 roku, pobiegło 13 osób. Miało
to miejsce w Bushy Park w Teddington. Pewnie myślicie, że u nas w Polsce, tym bardziej
w Świnoujściu, nie ma szans na tak międzynarodową imprezę. Nic bardziej mylnego! Najstarszy polski
parkrun znajduje się w Gdyni od 2011 roku, natomiast w Świnoujściu cieszymy się parkrunem od 16
lipca 2016 roku. Wynika z tego, że w Świnoujściu odbyło się już ok. 120 parkrunów, a na ilu Ty byłeś?
Jeśli jeszcze nie doświadczyłeś tej przyjemności, nic straconego!
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Po pierwsze, musisz zarejestrować się na stronie internetowej
http://www.parkrun.pl i wydrukować twój indywidualny kod
uczestnika. Do Parku Zdrojowego, czyli świnoujskiej lokalizacji
parkrun, dotrzyj ok. godziny 8:45 i weź udział w rozgrzewce.
W sezonie jesienno-zimowym nie zapomnij o ciepłym ubraniu,
które zdejmiesz przed samym startem, a ubierzesz zaraz po
przybyciu na metę. Punktualnie o 9 bieg się rozpocznie, staraj nie
oglądać się na innych, poruszaj się swoim tempem i oczywiście
uśmiechaj się do zdjęć! Świnoujska trasa obejmuje dwa okrążenia,
nawierzchnia na większości trasy to asfaltowe alejki. Dobiegając
na metę uśmiechnij się, bądź z siebie dumny, bo gdy twoi koledzy smacznie spali, Ty zrobiłeś coś
produktywnego! Kilka kroków za metą otrzymasz token, który informuje na jakiej pozycji ukończyłeś
bieg. Z twoim kodem i tokenem udaj się do osoby skanującej, po zeskanowaniu oddaj token a kod
zachowaj na następny tydzień. Teraz pora na nagrodę! Czeka na Ciebie woda (w sezonie jesiennozimowym herbata), ciasteczka a czasem inne smakołyki przygotowane przez innych uczestników.
Kiedy wrócisz do domu sprawdź, czy otrzymałeś maila z wynikami biegu oraz obejrzyj zdjęcia na
facebooku. Podczas biegu na pewno zauważysz wielu wolontariuszy pracujących dookoła parkrunu,
jeśli chcesz zostać jednym z nich i wesprzeć organizację biegu, wyślij swoje zgłoszenie na adres
swinoujsciewolontariusze@parkrun.com i baw się dobrze! Uważasz, że parkrun nie jest dla Ciebie i że
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Jak stać się parkranowiczem?

się nie nadajesz? Przyjdź, spróbuj i wtedy zdecydujesz czy chcesz dalej brać w nim udział. Wstawanie
w sobotę o 8 Cię przeraża? Mnie przerażało również, ale mimo że nie uczestniczę w biegu co tydzień
organizm się przyzwyczaił. Dlatego spróbuj i ty! Do zobaczenia w sobotę! Po więcej informacji zajrzyj
na stronę http://www.parkrun.pl i stronę parkrun Świnoujście na facebooku.

Julia K.

Wolontariat na rzecz zwierząt w świnoujskim schronisku
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Działam w szkolnym wolontariacie i chciałabym Was zachęcić do współpracy na rzecz zwierząt
w Świnoujskim schronisku. Dla zainteresowanych - spotkania odbywają się w czwartki na długiej
przerwie,
w sali 106. W działania wolontariatu wchodzi odwiedzanie schroniska.
Towarzyszymy żyjącym tam zwierzakom, które pomimo różnych przeżyć i historii chcą tego samegotroski, miłości i dobrego domu. Ostatnio pojawiło się tam dużo szczeniąt, ale to miejsce to oczywiście
nie tylko psiaki, ale i koty, małe i duże, bardzo przyjazne. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej to
zapraszamy na stronę Zwierzaki z Wyspy na Facebooku! Bardzo zachęcam, bo pamiętajcie dobro
zawsze wraca!
Kilka dni temu, aktywna wolontariuszka schroniska, uczennica naszego liceum Weronika
Kotowska zrobiła „halloween’ową” fotograficzną sesję pieskom. Efekty jej pracy możecie obejrzeć na
zdjęciach :D Czerwony Kapturek - Ares, Diabełek - Szwed, Ukwiecona Piękność - Cywil.
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WARTO PRZECZYTAĆ I POSŁUCHAĆ

„Kroniki Jakuba Wędrowycza” – Andrzej Pilipiuk
Jak
wyobrażacie
sobie
egzorcystę?
Ja
wyobrażałem go sobie jako księdza w średnim wieku,
dobrze zbudowanego, z zestawem srebrnych narzędzi w
skórzanej teczce, no i jeździ limuzyną. Taki jest mój
prywatny obraz egzorcysty. Do momentu, aż sięgnąłem
po tę książkę. Wędrowycz to bohater na jakiego
zasługujemy, starzec w gumofilcach, niemieckim
mundurze i workowych spodniach. Do tego czynny
alkoholik i bimbrowni. Tak dla mnie teraz wygląda
najlepszy polski egzorcysta. Staruszek jest bardziej żwawy
niż można by przypuszczać i Was na pewno też zaskoczy
swoimi poczynaniami. Nie zabraknie oczywiście pewnej
dozy Ćwiekowo – Grzędowiczowego humoru, co wszyscy
kochamy w tego typu utworach.

„Wampir z M-3” - Andrzej Pilipiuk
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Kolejna z książek Pilipiuka, tak wiem… Ale
zakochałem się w jego twórczości. Wyobraźcie sobie
wampira, tak, ja też widzę Draculę. A teraz przenieście
go do czasów PRL’u i zróbcie z niego nastolatka. Tak, mi
też jest ciężko, ale dzięki temu zbiorowi opowiadań
powinno wam się udać. Historie nietuzinkowe,
nawiązujące do popkultury, czasów kartek i octu na
półkach. Ale, chwila, co tu robi Wędrowycz? Sami
sprawdźcie, jak żyją wampiry w komunistycznej Polsce.

„Kill’em All” - Metallica
Niestety w moich recenzjach nie uraczycie
ckliwego, cukierkowego pop’u ani czarnych śpiewających
raperów o swobodnym stosunku do Policji” (chociaż
niejako „And Justice for All” o tym jest) więc kolejny
klasyk. Pierwszy, debiutancki krążek tego zespołu, przez
wielu uważany za ostatni „prawdziwy”, ale nie skupiajmy
się na nich. Płyta jest surowa, brudna, mało obrabiana
i naturalna do granic. Utwory opowiadają o prawdziwych
odczuciach i są robione z pasji i potrzeby buntu. Dobrze
oddaje klimat początków metalu w Stanach czyli tzw.
NWOATM (New Wave of American Thrash Metal). Ja
uwielbiam ją (tak jak prawie całą dyskografię
i Wy?

tego

zespołu),

może

pokochacie

Denis Janiak

Trendy modowe c.d.-dodatki
1)Logomania:
Najmodniejszy dodatek na jesień 2018? To Saddle Bag Diora. Odkurzony projekt Johna Galliano
z 1999 roku stał się najbardziej pożądanym trendem sezonu:

zdjęcie:dior.com

Raf Simons

Moschino
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2)Długie rękawiczki:
W tym sezonie najlepsze rękawiczki to takie, które sięgają do łokcia i są różnokolorowe:

3)Chusty:
Dla kobiet jak i dla mężczyzn, nie tylko do zawiązania na głowie, również wokół kostki czy torebki:

Vetements

Gucci

4)Torebki ,,bez rąk’’:
Idealne dla osób, które są w ciągłym biegu, a przy okazji perfekcyjnie mieszczą wszystkie
najpotrzebniejsze rzeczy:

Givenchy

Prada

5)Buty we wzorki:
Tego sezonu buty w zwierzęce printy sprawią, że wszyscy będą patrzeć na twoje stopy!:

Michael Kors
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Balenciaga

Jesienna słota

jesień teraz już nie liście klonowe
jesień wcześniej wszystko było oczywiste

czerwone liście na ziemi
czekoladowa pokrywa
pod nią znów coś chce się zmienić

gdy patrzę myślę jesień
liście pasja barwy myśli

jesień teraz to tylko jej marzenia
jesień wcześniej to było prawdziwe
nie tak jak ja
nie teraz po prostu
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Paulina Felician

Kącik kulinarny
Ryż zapiekany z jabłkami
SKŁADNIKI:
- 1½ szklanki ryżu
- 3 szklanki wody
- 5-6 kwaśnych jabłek
- 5 jaj
- ¾ szklanki cukru
- cukier waniliowy
- cynamon
WYKONANIE:
1. Ryż ugotować w lekko posolonej wodzie i pozostawić do ostygnięcia.
2. Jabłka obrać, a następnie pokroić w plasterki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach
i wymieszać z cynamonem.
3. Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na sztywną pianę dodając stopniowo cukier oraz cukier
waniliowy. Pod koniec ubijania dodać żółtka.
4. Ugotowany i przestudzony ryż wymieszać z jabłkami i pianą z białek i żółtek.
5. Tak przygotowaną masę przełożyć do foremki
(ø28cm lub 20x30cm)
6. Piec w temperaturze 180oC przez ok. 45min.
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SMACZNEGO!
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MIGAWKOWO Z ŻYCIA SZKOŁY
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