Witamy was w pierwszym tegorocznym numerze gazetki “Sqler2”!
Przepraszamy za lekkie opóźnienie, ale obiecujemy, że warto było czekać. W
dziale “Biblioteka” przeczytacie trochę na temat nowych książek
związanych z kochaną przez wielu serią “Harry Potter”, w muzycznym
dziale znajdziecie sporo newsów z muzycznego świata, oraz kilka naprawdę
dobrych kawałków. Dowiecie się też trochę na temat obleganego przez wiele
osób escape room’u “Walkout” w Gdyni, w wywiadzie z jednym z jego
właścicieli. Dla fanów sportu, kilka słów o gdyńskim klubie siatkarskim
“KATS ALPAT Gdynia”, a dla łasuchów, 3 wypróbowane przepisy z użyciem
sezonowych owoców i warzyw. Życzymy miłego czytania!
Redakcja gazetki “Sqler 2”
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UWAGA!
Serdecznie zapraszamy na instagrama
naszej gazetki:
sqler2
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W NUMERZE:
❏s.1,2- wstęp + insta!
❏s.4- BIBLIOTEKA- w świecie magii.
❏s.8- MUZYKA- playlisty i NEWSY
MUZYCZNE.
❏s.13- ROZRYWKA- trochę o escape
room’ach i wywiad z jednym z twórców.
❏s.18- SPORT- siatkówka i wywiad z
trenerami klubu sportowego
❏s.22- KUCHNIA- przepisy miesiąca
❏s.28- zakończenie + zapowiedź
następnego wydania!
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BIBLIOTEKA:

„Harry Potter" powraca! Fani
będą zachwyceni!
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Seria „Harry Potter” autorstwa J.K Rowling jest sławna na całym świecie.
Ta wspaniała powieść doczekała się nawet ekranizacji. Pomimo tego, że od
premiery pierwszej książki minęło już ponad 20 lat, miłośnicy sagi wciąż
domagają się kolejnych dodatków że świata Harry’ego. Teraz doczekali się
aż 3 nowych książek. Co się w nich znajduje? Zapewne duża niespodzianka,
ponieważ takich dodatków nikt się nie spodziewał.
Książki będzie można kupić już od 23 października 2018 roku. Są wydane
w wyjątkowo interesującej formie pop-upu, czyli rozkładanej książce.
Pierwsza z nich „Harry Potter : A Pop-Up Guide to Hogwards" autorstwa
Mattew Reinhart’a będzie przedstawiać najważniejsze magiczne miejsca ze
świata Harry'ego, takie jak Hogwart czy Zakazany Las.
Drugim dodatkiem (również w formie pop-up) jest „Harry Potter :
Creatures : A Paper Scene Book". Tam będziemy mogli zobaczyć
fantastyczne stworzenia znane nam że świata Harry'ego Potter’a.
Ostatnia książka „Harry Potter : Imagining Hogwarts : A Beginner's
Guide to Moviemaking" napisana jest przez Bryan'a Michael’a Stoller'a.
Poznamy w niej kulisy tworzenia filmu, ciekawostki związane z kostiumami
oraz tworzenie scenorysów
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KSIĄŻKI:
„Harry Potter : A Pop-Up Guide to Hogwards" za $46.39 (ok.172 zł)

„Harry Potter : Creatures : A Paper Scene Book" za $29.99 (ok. 111
zł)
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,,Harry Potter-Imagining Hogwarts” ($17,99-63,74 zł)

Więc, kto zaopatrzy się w jedną z nich?
;)
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MUZYKA:
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Hej! Witaj w dziale muzyki! Na ten artykuł przygotowałyśmy aż 2 playlisty
na: jesienne wieczory i idealną noc Halloween. Oprócz tego przejrzymy
nowości muzyczne z wrzesień/październik.

“Playlista halloweenowa, aż strach się bać”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5 second of summer - Valentine
The Neighbourhood - Daddy Issues
Panic! At The Disco - Emperor's New Clothes
Michael Jackson - Thriller
AC/DC - Highway to Hell
Marilyn Manson - This is Halloween
She Wolf - Shakira
Thumbs - Sabrina Carpenter
The Weekend - The Hills
Michael Jackson, 50 cent - Monster
Volbeat - The Devil's Bleeding Crown
Scooby Doo Theme Song

Playlista na jesienne wieczory z dobrą książką i kakao”
1. M83 - MIdnight City
2. Lord Huron - The Night We Met
3. Sabrina Carpenter - Lie for Love
4. Dean Lewis - Be Alright
5. XXXTENTACION -Jocelyn Flores
6. Hozier - Cherry Wine
7. The Lumineers - Stubborn Love
8. Mumford & Sons - LIttle Lion Man
9. Post Malone - Go Flex
10. Lana Del Rey - Summertime Sadness
11. Harry Styles - Sweet Creature
12. Hey There Delilah - Plain Wite T's
13. Aerosmith - Crazy
14. The Chainsmokers, Kelsea Ballerini - This Feeling
15. Lil Peep, XXXTENTACION - Falling Down

Newsy muzyczne
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● The Dumplings wydało nową płytę ,,Raj”!
Tracklista albumu:
1. "Kino"
2. "Raj"
3. "Deszcz"
4. "Uciekam"
5. "Przykro mi"
6. "Nieszczęśliwa"
7. "Frank"
8. "Tam gdzie jest nudno ale gdzie będziemy szczęśliwi"
9. "Jestem kobietą" (bonus track)
10. "Ach nie mnie jednej" (bonus track).

Cały album jest fantastyczny a teksty to w ogóle cudo. Wszystkie piosenki
są w stylu elektropop ,ale treść piosenek są bardziej dojrzalsze.
Z tego powodu już tej jesieni wyruszają w trasę!
● Koncert Metallici w kwietniu- bilety wyprzedane w KILKA

GODZIN!!!
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Bilety do regularnej sprzedaży trafiły 28 września w piątek i już w kilka
godzin zniknęły.
"Prawie wszystkie bilety na płytę i na trybuny na koncert
zespołu Metallica zostały wyprzedane. Pojedyncze bilety (z
nieopłaconych rezerwacji) mogą pojawiać się po odświeżeniu
strony. Jeśli pojawi się możliwość udostępnienia dodatkowych
miejsc, na pewno Was o tym poinformujemy na naszym profilu na
Facebooku. W imieniu zespołu i własnym - pięknie dziękujemy!" -

czytamy w komunikacie na profilu Live Nation Polska.
Trasa ta promuje płytę wydaną 18 listopada 2016 roku ,,Hardwired to Self-Destruct”.

● Avril Lavigne powraca!

Ostatni album Avril Lavigne ukazał się w 2013 roku. Rok później
kanadyjska wokalistka zachorowała na boreliozę, zakaźną chorobę
przenoszoną przez kleszcze.
Niedawno wydany singel "Head Above Water" to zapowiedź szóstego
albumu, który ma ukazać się jeszcze w tym roku.
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"Postanowiłam być szczera na temat moich zmagań, otwarta i

- napisała Lavigne i
dodała, że jej fundacja będzie gromadziła środki zapobiegające boreliozie.
Wkrótce zapoczątkuje także inicjatywę edukowania i pomagania innym w
walce z tą chorobą.
wrażliwa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej"

● Dawid

Podsiadło

ujawnił

szczegóły

płyty!

Na jego instagramie znalazła się zagadka gdzie rozwiązaniem był numer
jego telefonu. Gdy zadzwoni się pod niego odzywa się ,,Wróżbita Dawid”,
który ujawnia szczegóły swojej 3 płyty „Małomiasteczkowy”. Już 19
października nowa płyta!
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ROZRYWKA:
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Ostatnio jedne z popularniejszych rozrywek w Polsce to escape roomy. Jeżeli
jeszcze nie wiesz co to jest, albo chcesz się dowiedzieć więcej o jednym z
takich miejsc, to zapraszamy do przeczytania wywiadu z Marcinem
Danielem - jednym z właścicieli escape roomu „Walkout” w Gdyni.
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1. Który z pokoi według Pana jest najbardziej zachęcający?

"Oddział psychiatryczny" ze względu na tematykę. Ludzie lubią się bać, lubią
horrory.
2. Co najbardziej się Panu podoba w tej pracy?
To jest taka nietypowa praca. Ja też jako właściciel nie jestem zwykłym
pracownikiem. Na początku nim byłem, obserwowałem ludzi na kamerach.
To coś nietypowego. Mogłem zauważyć, że wszystkie grupy są do siebie
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podobne, popełniają te same błędy, albo robią te same rzeczy. To takie
dosyć niesamowite, że jesteśmy w stanie tworząc pokoje przewidzieć każdy
ruch człowieka.
3. Czy zapadła Panu w pamięć jakaś konkretna sytuacja, podczas
obserwowania ludzi?
Na pewno zapadają w pamięć małe dziewczynki, które z płaczem uciekają z
pokoju "Piła", "Koszmar" lub "Oddział psychiatryczny". W "Zapomnianym
pokoju" np. prasowanie wszystkich rzeczy żelazkiem. Ludzie prasują obrazy,
spodnie, ściany i myślą, że coś się stanie. Mnóstwo takich śmiesznych
rzeczy, które też się powtarzają ciężko tutaj przytoczyć.
4. Czy mógłby Pan zdradzić nam namiastkę tworzących się pokoi?
Tego jeszcze sami nie jesteśmy pewni. Na pewno będzie to pokój większy niż
te, które już są. Będzie więcej pomieszczeń, nawet więcej niż w "Oddziale
psychiatrycznym". Czy to będzie horror, czy zwykły pokój, tego jeszcze nie
jesteśmy pewni. Mamy trzy opcje do wyboru i nie wiemy, na którą
zdecydować. Co będzie tego nie zdradzę bo sam nie wiem.
5. Kiedy możemy się go spodziewać?
Zdecydowanie po nowym roku.
6. Dlaczego akurat nazwa "Walkout"?
Wymyśliliśmy to już 3,5 roku temu. Ciężko mi powiedzieć. "Walkout" jak się
okazało, z angielskiego to jest "strajk". Tak nie chcieliśmy oczywiście, bo to
nie ma związku z escape room'em, ale jak doczytaliśmy o co chodzi, to tak
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wyszło. A czemu akurat ta nazwa? Chyba chodziło o to, że "walk" czyli
"chodzić", "out" czyli "wyjść". "Wydostać się", coś w tym stylu.
7.Który pokój według Pana jest najlepszy dla początkujących?
"Agent Snow"
8. Czy jest jakaś rzecz, którą chciałby Pan zmieniać w tym miejscu?
Klimatyzację chciałbym zmienić, ale jest za droga.
9. W jaki sposób powstają pomysły na następne pokoje?
Zazwyczaj z moimi dwoma wspólnikami umawiamy się na piwo, wymyślamy o
tym co robić dalej, jakie pokoje, tematyka i zagadki. Potem przez kolejny
miesiąc każdy myśli sam o tym w domu, tworzy jakieś scenariusze, kolejna
konfrontacja, burza mózgów i tworzymy jeden doskonały scenariusz.
10. Co jest największą zaletą tego miejsca? Czym się wyróżnia?
Spośród innych escape room'ów wyróżnia się tym, że jest największy.
Możemy pomieścić największą ilość ludzi na raz. W skrajnych wypadkach
nawet 45 osób, więc to na pewno wyróżnia to miejsce. Jest też szeroki
wybór pokoi od strasznych do nie strasznych, od łatwych do trudniejszych
itd. Kiedyś to było nietypowe. Jeszcze 3 lata temu w Gdyni tego nie było w
ogóle, a teraz jest łącznie sześć firm. Wtedy nikt o escape room'ach nie
słyszał.
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SPORT:
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Witam
Chciałabym dzisiaj przedstawić wszystkim klub siatkarski “KATS ALPAT
Gdynia”, który w tym roku obchodzi swoje 25 - lecie.
Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, zapraszam na wywiad z trenerem
Markiem i Agnieszką Stankiewicz.

1.W jakich grupach wiekowych odbywają się szkolenia?
- zajęcia prowadzimy w każdej grupie wiekowej, tzn. Najmłodsza grupa
naborowa, młodzicy/młodziczki i kadeci/kadetki.
2.Czy jest to sport wymagający dużych nakładów finansowych?
- Nie wymaga, potrzeba tylko zakupu odpowiedniego stroju i
ochraniaczy.
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3.Dlaczego warto zacząć? Czy jest dobrym startem do
profesjonalnej gry w siatkówkę?
-A: Ponieważ jest to gra drużynowa rozwijamy się poprzez treningi
umiejętności motoryczne.
Współpracujemy w grupie dla zdrowia,kondycji, nowych znajomości i
aktywnego spędzania czasu.
Oczywiście trzeba zacząć od wczesnych lat a później rozwijać ją na
różnych uczelniach, grać na plaży w rozgrywkach zawodowych czy też
amatorskich.
-M: Działamy niezarobkowo ,ale dla was ponieważ cieszymy się z waszych
postępów.
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4.Czy podczas państwa kariery udało się państwu wyszkolić zawodowych
sportowców?
-A:Jeszcze nie, dopiero zaczynam.
-M: Np. Bartosz Buniak, Natalia Kurnikowska (Mędrzyk)
Ale nie zajmujemy się tym zawodowo.
5.Co państwa zainspirowało do pracy z młodzierzą?Czy młodzież jest
inspirująca?
-A:Jestem z zawodu nauczycielem wychowania fizycznego, lubię pracować z
młodzieżą.
-M:Dajemy szansę młodzieży od której oczekujemy konsekwencji w
działaniach.

Uczymy się od nich, staramy się poprawiać swoje błędy. Musimy być
odpowiedzialni, bardziej aktywni nie chcemy zmuszać, przychodzimy bo
chcemy, ale jeśli to będzie obowiązek a nie przyjemność nie będzie
pożądanych efektów.
Są postępy ale trzeba wstać z fotela, sport bardzo pomaga w
nauce.Jeśli nie będziesz na bieżąco analizować sytuacji, nie będziesz
dobrym zawodnikiem. Aby mieć wyniki trzeba być aktywnym i mieć dużo
cierpliwości mamy osiągnięcia i doświadczenie.
Liczymy na to ,że wywiad ten skłoni was do uczestnictwa w naszych
zajęciach.
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KUCHNIA:
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PRZEPISY MIESIĄCA!

W tym dziale przedstawię wam 3 wypróbowane przeze
mnie przepisy na artykuł z sezonowych produktów.
Będą występowały dania wegetariańskie jak i wegańskie
przy okazji wypisywała ich właściwości, a także wpływ
na nasz organizm.
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1.Cukinia w cieście naleśnikowym
Składniki :
1 większa cukinia (ok.500g)
masło klarowane lub olej do smażenia
Ciasto :
½ szklanki pszennej
½ szklanki mleka
1 jajko
½ łyżeczki proszku do pieczenia
opcjonalnie ½ łyżki suszonego oregano
Przygotowanie :
● Cukinię pokroić na ok. 1/2 cm plasterki. W misce połączyć składniki
ciasta naleśnikowego: wsypać mąkę, dodać proszek do pieczenia i sól.
Dodać jajko i wlewając po trochu mleka mieszać składniki energicznie
rózgą, aż otrzymamy gładkie ciasto. Na koniec dodać oregano jeśli go
używamy.
● Rozgrzać dużą patelnię z 2 łyżkami masła tłuszczu. Wkładać do
ciasta partiami plastry cukinii i zanurzać je w cieście. Kłaść na
patelni i smażyć na umiarkowanym ogniu na złoty kolor przez ok. 1 2 minuty z każdej strony.
● Odkładać na ręczniki papierowe lub bezpośrednio na talerz. W razie
potrzeby uzupełnić tłuszcz podczas smażenia kolejnej partii cukinii.
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CUKINIA-lekkostrawna, łagodna w smaku, szczególnie ceniona przez osoby
będące na diecie, polecana również dla małych dzieci. Zawiera potas,
żelazo, magnez oraz witaminę A, C, K, PP i B1 oraz beta karoten.
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2. Zupa krem ,,Jesienna” :
Składniki :
-marchewka, pietruszka, seler (po jednej sztuce)
-cebula czerwona, czosnek, por
-ziemniaki ok. 4 średnie sztuki
-4 surowe czerwone papryki
-pół małej dyni hokkaido
-sól, pieprz, kurkuma, pieprz cayen
-oliwa z oliwek
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Przygotowanie :
Na oliwie z oliwek poddusić czerwoną cebulę, pora i czosnek, w międzyczasie
do piekarnika nagrzanego do 150 stopni wstawić pokrojoną dynię i paprykę
Gdy cebula, czosnek i por się lekko podduszą dodać pozostałe warzywa
pokrojone w kostkę i dusić jeszcze przez kilka minut ,aby były bardziej
rozgrzewające.
Następnie dolać wrzątek , dorzucić przyprawy i gotować na małym ogniu
przez 30 min. W międzyczasie wyjąć z piekarnika dynie i obrać paprykę ze
skórki (hokkaido nie trzeba jest wartościowa i smaczna)- wrzucić do
garnka z zupą, a
następnie zmiksować całość. Na koniec na talerzu dodać oliwę z oliwek.
Dynia to uniwersalne warzywo o wszechstronnym wykorzystaniu w kuchni.
Ma ona bardzo mało kalorii (27 kcal w 100 g miąższu), szybko syci i
dostarcza dużo błonnika. Zawiera beta-karoten, chroniący przed wolnymi
rodnikami. Ma sporo potasu oraz kwas foliowy. Pestki dyni mają wysoką
zawartość cynku oraz lecytyny, zwiększają przemianę materii oraz
wpływają korzystnie na czynności mózgu. Olej z pestek dyni oprócz
mnóstwa witamin i minerałów zawiera też substancje obniżające poziom
cholesterolu i zwalczające wolne rodniki.
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3. Sok z buraka :
Składniki :
-

2 szt. średnich buraków
5 szt. ulubionych jabłek
4 szt. ulubionych gruszek
1 szt. cytryny

Przygotowanie:
Sprzęt który potrzebujemy to sokowirówka lub wyciskarka;
- buraki wyszoruj pod bieżącą wodą i pokrój na kawałki,
- jabłka i gruszki umyj i pokrój na kawałki,
- cytrynę wyszoruj i sparz wrzątkiem - pokrój na kawałki.
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Po tych czynnościach wrzucaj warzywa i owoce w dowolnej kolejności do
wyciskarki lub sokowirówki .

Smacznego !

KONIEC:(
I to by było na tyle do zobaczenia w listopadzie! W następnym wydaniu
jeszcze więcej artykułów, przepisów wywiadów i… KONKURS!Jeśli chcesz
być z nami na bieżąco i zobaczyć kulisy powstawania gazetki zapraszamy
na insta: sqler2.

^-^ Redakcja Sqler2 ^-^
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