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To już przedostatnie wydanie “Sqlera” w tym roku szkolnym, w takim składzie
redakcyjnym… Tym razem 13 wyjątkowych artykułów  jak co miesiąc czekają na Was
ciekawe wywiady z nauczycielami, recenzje Zuzi Pobłockiej i Marysi Kiedrowicz,
sportowe relacje Dawida Florka, a także wspólna playlista Marysi i Zuzi Przeniosło.
Nie zabraknie też Porad Urodowych i Kącika Mody  specjalnie dla dziewczyn!
Oprócz tego artykuł Zuzi Przeniosło, Dawida i Marysi, w którym polecili najlepsze
filmy na piątkowy wieczór! Nie przegapcie też artykułów Kuby Kassa i Weroniki
Szymańskiej! A w kolejnym wydaniu podsumowanie pracy w redakcji gazetki
szkolnej! Życzymy Wam przyjemnej lektury!  Redakcja “Sqlera”

Wywiad z nauczycielem 
Ks. mgr Wojciech Ulasiński
Zapraszam do przeczytania jednego z dwóch wywiadów z
nauczycielem  tym razem odpowiedzi na moje pytania udzielił
ksiądz Wojciech, który uczy w naszej szkole młodsze dzieciaki.
1. Dlaczego wybrał Ksiądz kapłaństwo jako swoją drogę
życiową?
Trudno powiedzieć. Rzeczywiście trzeba patrzeć na ten wybór jako powołanie przez
Pana Boga: “I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany
przez Boga jak Aaron”(Hbr 5,4). Sam z siebie nie planowałem być księdzem. Miałem
inne plany życiowe. Jednak Pan Bóg przemawia przez wydarzenia oraz przez
przełożonych. Z uśmiechem mawiam, że jestem księdzem “z łapanki”: znajomy
starszy ksiądz spotkał mnie (niby przypadkiem) na ulicy i po prostu zawiózł do
seminarium w Oliwie i tak zostało. Jeśli więc to, że znalazłem się w seminarium, a
przełożeni stwierdzili, że mam powołanie, to przyjąłem, że warto temu Słowu zaufać.
Dziś, będąc już księdzem, nieustannie na nowo wybieram Kapłaństwo jako moją
drogę.
2. Jak wspomina Ksiądz studia w seminarium?
To był bardzo piękny, ale i trudny czas sześciu lat. 
Nasze oliwskie seminarium
znajduje się w zabytkowym pocysterskim kompleksie. Katedra, krużganki,
zabudowania zakonne, park oliwski, bliskość lasu Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego, widok z Pachołka – wszystko to wpływa na niepowtarzalny klimat
miejsca, które sprzyja wejściu w nieco inny świat, niż ten, którym żyje się na co dzień
we współczesnym mieście. To ważne, ponieważ czas seminaryjny to nie tylko studia
naukowe, ale przede wszystkim przestrzeń spotkania z Bogiem Żywym,
doświadczenie Jego Obecności i przyjaźni. A potem trzeba zdać przedmioty: przez
dwa pierwsze lata studiujemy filozofię, następne cztery to teologia. Ks. Proboszcz
rodzinnej parafii mawiał z uśmiechem: “W seminarium najgorszych jest pierwszych
sześć lat, potem jakoś leci!”
3. Jaką funkcję pełni Ksiądz w swojej parafii?
W parafii, a jest to już moja czwarta, zawsze pełniłem (i nadal tak jest) funkcję
wikariusza. Mawiamy, że to taki zwykły ksiądz, który sprawuje Msze święte, głosi
kazania, spowiada, chrzci, przygotowuje dzieci do I Komunii, namaszcza chorych i
chodzi do nich z Komunią św. w Pierwsze Piątki miesiąca, opiekuje się ministrantami
lub innymi grupami, redaguje gazetkę w parafii oraz chodzi do szkoły katechizować,
wyjeżdża z dziećmi na obozy letnie i zimowe, chodzi lub jeździ na pielgrzymki,
zagląda do biura parafialnego, czasem porozmawia z kimś, kto potrzebuje wsparcia.
Wszystko to właśnie robię w mojej parafii

4. Czy ma Ksiądz motto życiowe?
Motto życiowe to takie słowa, które na ogół nowowyświęcany ksiądz (tzw.
neoprezbiter) umieszcza na swoim obrazku prymicyjnym. Prymicja to pierwsza Msza
św. sprawowana samodzielnie w swojej rodzinnej parafii, w której się wyrastało. Po
takiej uroczystej Mszy św. nowy ksiądz udziela zgromadzonym specjalnego
błogosławieństwa, po którym na pamiątkę rozdaje się wspomniane obrazki. Na moim
były słowa zaczerpnięte z Księgi Proroka Jeremiasza: “Nie mów: 
Jestem
młodzieńcem
, gdyż pójdziesz dokądkolwiek cię poślę i będziesz mówił cokolwiek
tobie polecę” (1,7). Ciekawe, że kilka razy te słowa spełniły się w moim życiu.
5. Jaki powinien być dobry kapłan?
Przede wszystkim wierny Panu Bogu. Towarzyszą mi słowa jezuity o. Józefa
Augustyna: “Celibat to też miłość” (celibat oznacza, że ksiądz nie ma żony i swoich
dzieci). A św. biskup Augustyn mówił: “Kochaj i czyń, co chcesz”. Jedynym
powołaniem księdza jest miłość. Inna niż tylko ludzka czy małżeńska, ale jednak. To
odkrywanie obecności i działania Pana Boga w swoim życiu i w życiu powierzonych
ludzi, to odkrywanie duchowego ojcostwa i braterstwa. To doświadczenie niezwykłej
więzi, jaka jest w Kościele między wszystkimi wiernymi (ksiądz też jest w tej
Wspólnocie). Dobry ksiądz to ksiądz szczęśliwy.
6. Prowadzi Ksiądz lekcje religii z młodszymi dziećmi. Czy pamięta Ksiądz
najśmieszniejszą sytuację, która się przytrafiła podczas katechezy?
Muszę przyznać, że takich sytuacji nie brakuje. Nie wiem, która była

najśmieszniejsza. Dla mnie najzabawniejsze jest to, że kiedy byłem jeszcze
dzieckiem, zarzekałem się, że nie lubię szkoły i że nigdy do szkoły nie wrócę, i że
najlepiej wszystkie szkoły pozamykać, sam w niej teraz pracuję. I to nawet z
przyjemnością.
7. Młodzi ludzie często buntują się i nie uczestniczą w niedzielnym Mszach
Świętach. W jaki sposób zachęciłby ich Ksiądz do udziału w Eucharystii?
Nie mam na to gotowej odpowiedzi. Zawsze powtarzam, że gdyby każdy wiedział,
czym jest Msza święta, nigdy nie opuściłby ani jednej, nawet w dzień powszedni. I że
sami aniołowie w niebie nam jej zazdroszczą (gdyby zazdrościć mogli) Jedynie
mogę w ramach katechezy przybliżać tę rzeczywistość i zachęcać, aby samemu
ruszyć w tę drogę i zobaczyć w życiu jej owoce. Zachęcam, aby nie być jak człowiek,
który studiuje rozkład jazdy pociągów, ale nigdy nie pojedzie i nie przeżyje przygody
jazdy pociągiem, lub jak ten, kto lepiej lub gorzej zna się na robieniu tortu, ale nigdy
go nie zakosztuje.

Wywiad z nauczycielem 
Pan mgr Marek Ebel
Oto kolejny wywiad w tym numerze,
którego udzielił mi pan Marek Ebel,
znany w naszej szkole jako
zarażający pozytywną energią wfista.
1. Kiedy zainteresował się Pan
sportem?
Nie pamiętam, ale wiem, że od najmłodszych
lat w moim domu rodzinnym, wszystkim się
rzucało: ciastem na pizzę, zakupami,
piłkami...nawet do drewna i metalu!

2. Dlaczego postanowił Pan uczyć w szkole?
Bo są długie wakacje? Raczej nie, myślę, że praca z drugim człowiekiem jest po
prostu fajna i wbrew pozorom daje dużo satysfakcji.

3. Jak zachęca Pan młodzież do wysiłku fizycznego?
Jeżdżąc do pracy rowerem...

4. Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa?
Biathlon.

5. Jakie są dla Pana najważniejsze wartości w życiu?
Bóg, honor, ojczyzna.

6. Jakie jest Pana motto życiowe?
Coco jambo i do przodu, bo życie jest za piękne i za krótkie..

Wywiady przeprowadziła:
Marysia Kiedrowicz

Baśniobór
Autor: 
Brandon Mull
Wydawnictwo: 
W.A.B.
Książkę tą poleciła mi przyjaciółka. Pożyczyłam ją od niej. Nie spodziewałam się po jej opisie
żadnych rewelacji, ale przeżyłam wielkie zaskoczenie. Przeczytałam wszystkie pięć części tej serii i
do dzisiaj jestem jedną z jej najwierniejszych fanów. Zapraszam wszystkich w podróż do
tajemniczego Baśnioboru.
Po śmierci dziadków Larsenów rodzeństwo Kendra i Seth jadą po raz pierwszy na wakacje do
dziadków Sorensonów, aby odwrócić swoją uwagę od tragedii. Nie są zbyt zachwyceni, kiedy dziadek
wita ich serią zasad, nakazów i zakazów. Nie wiedzą jednak, że to dla ich bezpieczeństwa. Kiedy
pewnego dnia przez przypadek wypijają magiczne mleko i dostrzegają w ogrodzie najprawdziwsze
wróżki, dziadek wyjawia im sekret. Okazuje się, że jest on strażnikiem rezerwatu magicznych
stworzeń, który nazywa się Baśniobór. Jest to piękne i fascynujące miejsce, ale kiedy w przypływie
ciekawości dzieci złamią zasadę, dostrzegą dopiero, jak bardzo potrafi być niebezpieczne…
Seria o Baśnioborze spodobała mi się głównie dlatego, że jest naprawdę oryginalna. Dzisiaj
pełno jest książek fantastycznych o szesnastolatkach, które są wyjątkowe, żyją w dystopicznym
świecie, a wszędzie da się wyczuć śmierć i wątek romantyczny. Chociaż niektóre takie książki mi się
spodobały (np. „Mroczne umysły” i „Mechaniczny anioł”), to trzeba przyznać, że to jest jednak dość
nudne. „Baśniobór” zachwyca pomysłowością autora. Brandon Mull postawił na prostotę i wszystkie
magiczne stworzenia, o których wiemy z legend i bajek, połączył ze swoimi niebanalnymi pomysłami.
Wyszło świetnie. Ta książka to dowód na to, że gatunek fantasy, którego przykładem są powieści
J.R.R. Tolkiena, przetrwał i ma się dobrze. Podobają mi się bohaterowie – nie są to nastolatki z
wielkim darem, tylko zwykłe dzieci, które odkrywają tajemnicę przez przypadek. Widzimy tu taki
proces, jak w „Harrym Potterze” – poznajemy Kendrę i Setha, jako dzieci, ale w każdej części serii są
starsi. W pierwszym tomie dziewczynka ma 13 lat, a chłopiec – 11.

Wszystkie części bardzo mi się podobały i do dziś mam wrażenie, że przydałby się szósty
tom (który podobno ma powstać!). Seria bardzo wciąga i jest naprawdę dla każdego – uczniów
podstawówki, gimnazjalistów, licealistów, a nawet niektórych dorosłych, ale najfajniej się ją przeżywa
mniej więcej w piątej, szóstej klasie. Pewnie nieraz o niej słyszeliście, bo swego czasu wstrząsnęła
listami bestsellerów na całym świecie. Na Facebook’u powstało mnóstwo stron o serii i bohaterach, a
w Google’u aż się roi od fanartów. Potrzebujecie większej zachęty? Baśniobór czeka.

Oddam ci słońce
Autor:
Jandy Nelson
Wydawnictwo:
Moondrive, Otwarte

Cóż, ta książka jest TAKA, że mogłabym o niej gadać GODZINAMI, ale postaram się
w miarę treściwie Wam o niej opowiedzieć, jednak recenzja będzie dłuższa niż zwykle, za co
przepraszam, bo wiem, że nikomu nie będzie się chciało czytać.
Noah i Jude to bliźnięta. Oboje są artystami, każde na swój sposób. Ale to jedyne, co
ich łączy, gdyż poza tym są do siebie podobni jak ogień i woda! Jude jest popularną, pewną
siebie, ale strasznie przesądną ryzykantką. Jedynym jej problem to brak zainteresowania ze
strony matki, która faworyzuje jej brata. Noah  wrażliwy chłopak, który nie może się
odnaleźć na tym świecie. Szuka swojego miejsca malując obrazy do swojego niewidzialnego
muzeum, które istnieje w jego głowie. Ma niezwykły talent, ale cóż z tego, kiedy ojciec nim
pogardza? Po paru latach role się odwracają. Noah staje się lubiany, zwyczajny i teraz „ma
wszystko po kolei”, a Jude jest, krótko mówiąc, dziwna… A stało się to przez splot różnych
wydarzeń, które stopniowo zaostrzały konflikt między rodzeństwem, które kiedyś przecież
było nierozłączne...
Szczerze mówiąc, brakuje mi słów, gdyż w tej książce jest tyle aspektów do
omówienia, że nie da się tak po prostu jej opisać! Wszelkie opinie, jakie o niej słyszałam były
bardzo pozytywne. Postanowiłam ją przeczytać, bo mnie zainteresowała (wpływ na to miała
również okładka, która jest naprawdę sto razy lepsza od oryginalnej), ale nie czułam
jakiegoś wielkiego musu. Okazało się, że to prawdziwe ARCYDZIEŁO!

Powieść jest podzielona na historię z perspektywy kreatywnego Noah – w
przeszłości – i zagubionej Jude – w teraźniejszości. Ponieważ te punkty widzenia się
przeplatają, odnosimy fajne wrażenie podróży w czasie i powolutku dochodzimy do tego, co
właściwie między rodzeństwem zaszło. Całość jest jak puzzle – odkrywamy po kolei kawałki
układanki, które są idealnie i zaskakująco ze sobą powiązane. Narracja jest świetna. Co
prawda miałam problem ze zrozumieniem pierwszego rozdziału, którego narratorem jest
Noah, gdyż postać ta myśli bardzo kreatywnie i posługuje się prawie wyłącznie metaforami.
Wszystko brałam dosłownie i w pewnym momencie miałam wrażenie, że bliźnięta są jakimiś
bogami ub istotami nadludzkimi, ale potem okazało się, że to Noah tak wszystko postrzegał i
malował. Świat z perspektywy Jude jest bardziej realistyczny, ale język, którego używa,
również jest ciekawy, gdyż nie brakuje w nim trafnych, ale zabawnych porównań i skojarzeń,
których „normalny” człowiek by nie wymyślił. Ponadto znajdziemy tu pełno pięknych cytatów,
złotych myśli, które są bardzo prawdziwe, a jednak zdumiewające. Wszystko to sprawia, że
(jak powiedziała Anita 
https://www.youtube.com/watch?v=3lY3DJ3hC4o)język tej książki
przypomina obraz, wszystko pięknie opisuje i ma się wrażenie, że patrzy się na niego jak na
płótno.
Historia jest zaskakująca, ale jednak bardzo przyziemna, ponieważ sytuacje opisane
na kartach powieści możemy spotkać na każdym kroku. Zostali tu wspaniale przedstawieni
ludzie, autorka udowodniła, jak bardzo się różnimy. Mimo, że główny wątek to konflikt
między rodzeństwem oraz dziećmi i rodzicami, tak naprawdę książka porusza mnóstwo
innych tematów, które razem tworzą to wielkie emocjonalne cudo. To historia o miłości, która
została tu pokazana jako prawdziwy cud, który buduje, ale również rujnuje. To książka o
sztuce, pasji, odnajdywaniu siebie, swojego przeznaczenia i prawdziwego „ja”. O
pokonywaniu lęków, o gniewie, bezsilności, nienawiści i zazdrości, która potrafi zniszczyć
każdą więź. To powieść o ludzkich słabościach, przyjaźni, o stracie bliskich osób i
samotności z jaką muszą się borykać zarówno „rewolucjoniści” (określenie używane przez
Noaha) jak i zwykli ludzie.
Podsumowując – książka jest naprawdę niezwykła i nawet jeśli się Wam nie
spodoba, to zauważycie, że zdecydowanie różni się od innych powieści młodzieżowych. Jak
już mówiłam, BRAK MI SŁÓW, a mimo to zapisałam tyle miejsca! Mam wrażenie, że ta
recenzja jest trochę mniej składna od innych, ale to dlatego, że piszę ją pod wpływem
emocji, które się wyzwalają, kiedy myślę o „Oddam ci słońce”. Tej powieści nie da się
przeczytać od niechcenia, gdyż czytelnik bardzo angażuje się w nią emocjonalnie, a po
lekturze (która idzie szybko i wolno jednocześnie) musi się zastanowić nad tym, co
przeczytał, przeanalizować swoje i to książkowe życie. To po prostu powieść dla
rewolucjonistów…
Dodam jeszcze, że niemal od razu po ukazaniu się „Oddam ci słońce” wytwórnia
Warner Bros wykupiła prawa do jej ekranizacji i prace nad filmem trwają.

Opracowała:
Zuzanna Pobłocka

Recenzja książek Zoelli
“Girl Online” i “Girl Online. W Trasie”

Autor: Zoe Sugg (Zoella)
Wydawnictwo: Insignis
Obie książki Zoe Sugg dostałam od mojej mamy i obie przeczytałam jednym
tchem. Z pewnością są to jedne z najbardziej przyjemnych powieści, jakie czytałam
w życiu. Zachęcam Was do poznania mojej opinii na temat “Girl Online” oraz “Girl
Online. W trasie”.
Penny jest nastolatką, która pod pseudonimem Girl Online
prowadzi
anonimowego bloga o swoich uczuciach, rodzinie, przyjaźni i problemach.
Traktuje swoją działalność w internecie jak wirtualny pamiętnik.
Gdy jej życie zaczyna się komplikować, rodzice zabierają ją do Nowego Jorku.
Na tej niezwykłej wycieczce, Penny poznaje przystojnego, romantycznego
gitarzystę, Noah. Skrywa on przed nią pewną tajemnicę, która może ujawnić
tożsamość Girl Online… W drugiej części powieści Noah i Penny wyjeżdżają w trasę
koncertową po Europie. Napięty grafik chłopaka blogerki utrudnia im spędzanie
wspólnego czasu, przez co Penny tęskni za domem w Anglii, rodziną i najlepszym
przyjacielem. Czy uda im się pogodzić obowiązki gwiazdy rocka z przyjemnym
zwiedzaniem europejskich miast? Przekonajcie się sami!
Trudno jest oderwać się od powieści Zoelli. Nie chciałam przerywać czytania
nawet na chwilę, bo byłam ciekawa, co wydarzy się dalej. Przeczytałam obie części

“Girl Online” w podróży, dzięki czemu nudna jazda samochodem upłynęła mi
szybciej. Ale gdy dotarłam na miejsce, uświadomiłam sobie, że teraz nie będę miała,
co czytać…
“Girl Online” została napisała w swobodnym języku i z perspektywy nastolatki, co
sprawia, że można się utożsamić z główną bohaterką i jej problemami. Zoella
poruszyła w swoich książkach tematy, które dotyczą młodych ludz  szkoła,
przyjaciele, miłosne rozterki… W życiu nastolatka dzieje się bardzo wiele i właśnie
o tym jest “Girl Online”. Wszystkie trudne wątki przeplatają się jednak z humorem
i zabawnymi postaciami. Mimo, że obie powieści mają ponad 300 stron, czyta się je
z łatwością i uśmiechem na twarzy. “Girl Online” poleciłabym każdej dziewczynie,
która szuka przyjemnej, obyczajowej książki o perypetiach nastolatki.
Zoella od zawsze marzyła o tym, aby napisać książkę, a ja liczę na to, że powstanie
trzecia część “Girl Online”!
Mam nadzieję, że moja recenzja okazała się pomocna! Polecam!!!
Do kupienia w Empiku:
http://www.empik.com/girlonlinesuggzoe,p1105948774,ksiazkap
http://www.empik.com/girlonlinewtrasiesuggzoe,p1113639066,ksiazkap

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Recenzja płyty Ani Dąbrowskiej
“Dla Naiwnych Marzycieli”
4 marca tego roku ukazał się szósty, genialny jak zawsze album Ani
Dąbrowskiej, której jestem wielką fanką. Zapraszam do przeczytania
mojej recenzji “Dla Naiwnych Marzycieli”.

Szczegółowe informacje:
Autor: Ania Dąbrowska
Tytuł: Dla Naiwnych Marzycieli
Data premiery albumu: 4 marca 2016
Wytwórnia płytowa: Sony Music Entertainment
Gatunek: pop
Single: Nieprawda, W Głowie
Ilość piosenek w wersji standardowej: 10
Ilość piosenek w wersji ‘’deluxe’’: 18
Już jako mała dziewczynka uwielbiałam subtelny, delikatny głos Ani Dąbrowskiej.
Miłością do jej twórczości zaraziła mnie mama. Dlatego bardzo ucieszyłam się na
wiadomość o kolejnej płycie tej znakomitej artystki. Nie mogłam się doczekać, aby
wysłuchać jej świeżutkich piosenek i teraz nie wyobrażam sobie dnia bez nich. Płyta
“Dla Naiwnych Marzycieli” jest jeszcze lepsza niż wydane 4 lata temu “Bawię Się
Świetnie”. Bardziej harmonijna, emocjonalna i po prostu perfekcyjna.

Najnowszy album Ani łączy reggae z melodyjnym popem. Do tego niebanalne
słowa i urozmaicona muzyka z udziałem fletu, fortepianu i gitary tworzą coś
niepowtarzalnego. Moje serce skradła genialna piosenka “W Głowie”, która
opowiada o ideale mężczyzny, jaki tworzy sobie każda kobieta. Marzy o nim, ale jest
on obecny tylko w jej myślach. Uważam, że to jeden z najlepszych i najbardziej
przemyślanych utworów Ani. Jest perfekcyjny od początku do końca. Promujący
płytę singiel “Nieprawda” z wyraźnie zarysowanym bitem reggae też przypadł mi do
gustu, chociaż nie należę do fanów jamajskiej muzyki. Płyta jest dosyć melancholijna
i spokojna, czego dowodem są m.in “Oddycham” i “Staraj Się Nie Czuć”. Zamiast
przygnębiać, relaksują i pozwalają zapomnieć o wszystkim. Na albumie nie brakuje
też pogodnych, wakacyjnych utworów takich jak “Nie patrzę” czy “Poskładaj Mnie”.
Wśród 9 piosenek w języku polskim, jest jeszcze “I’m Trying To Fight It”, którą
można uznać jako angielski bonus.
Podsumowując, jestem zachwycona całym albumem i dumna z tego, ze mamy w
Polsce tak genialne wokalistki, jak Ania Dąbrowska. Jej ciepły głos i piękne słowa
połączone z oryginalną muzyką cieszą uszy i poprawiają humor. Serdecznie
polecam “Dla Naiwnych Marzycieli”. Słuchając tej płyty, warto marzyć. Nie tylko
naiwnie...

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Trolejbusem na Fikakowo!

Od ostatnich 10 lat chodzą pogłoski, że na Os. Fikakowo mają jeździć
tzw. “trajtki”. W końcu po zebraniu funduszy na nowe trolejbusy z baterią
litowojonową, która pozwala na pokonanie dystansu bez podłączenia do sieci
wynosi do 30km, jednak po przeprowadzonych testach wynikło, że takie
trolejbusy mogą jeździć na jednym ładowaniu do 60km. Takie dwa trolejbusy
zostały zakupione w kwietniu, kolejne dotrą w drugim lub na początku
trzeciego kwartału tego roku. Będą one jeździć przez Osiedle Fikakowo do
centrum miasta najprawdopodobniej od września, będzie to druga taka linia
po linii 21, która wybranymi kursami jeździ na Skwer Kościuszki do Akwarium
Gdyńskiego i zawraca w kierunku dworca głównego.

Opracował:
Jakub Kass

“Pokojowa” metamorfoza
Gdy nasz pokój ma już… ile to lat?, nie pamięta się, kiedy był ostatni remont,
to pora, aby coś zmienić. Wiadomo, że za kieszonkowe nie kupimy nowych
mebli, ścian sami też nie pomalujemy (chyba, że się umie!). Ale jest parę
sposobów na “pokojowe” metamorfozy.
1. Pokój w poduszkach

Różnokolorowe, obrazki, literki  od razu jest ciekawiej!
2. DIY

Pudełka, szkatułki  ładna, a zarazem praktyczna ozdoba.
3. Szczegóły

Troszeczkę droższe, ale warto oszczędzać i kupić! Takie rzeczy nadają
charakter

Opracowała:
Weronika Szymańska

Kącik Mody  wydanie trzynaste
Anja Rubik to polska topmodelka i ikona mody.
Hipnotyzujące spojrzenie, nieziemsko długie nogi i nowoczesny styl
sprawiły, że stała się jedną z najlepszych modelek na świecie.

Anja Rubik zaczęła karierę modelki w wieku 15 lat, a tuż po maturze
zamieszkała w Nowym Jorku, gdzie do dzisiaj pracuje. 
Należy do agencji:
Next (Londyn, Mediolan, Nowy Jork, Paryż), Modelwerk (Hamburg) i DVision
(Warszawa). 
Była twarzą kampanii reklamowych takich marek jak Gucci,
Chanel, Versace, Dior, Apart, Dolce & Gabbana i Ralph Lauren i pojawiła się
na wybiegach projektantów i domów mody Yves Saint Laurent, Paco
Rabanne, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Givenchy, Alexander McQueen,
Kenzo, Victoria’s Secret i wiele, wiele innych!
Znalazła się na okładkach magazynów “Vogue”, “Elle”, “Harper’s Bazaar”,
“Glamour”. Jest ambasadorką firmy Apart, dyrektorem artystycznym
modowego kwartalnika “25 Magazine” , a także prowadzącą programu TVN
“Project Runway”.
W 2014 roku stworzyła kolekcję ubrań dla firmy Mohito oraz swój pierwszy
zapach “Original” we współpracy z marką Inglot.
Anja Rubik jest profesjonalistką w swoim zawodzie. Ma doświadczenie i dobry
gust, nie ma wątpliwości, że stała się ikoną mody i dumą polskiego modelingu.
Poniżej przeczytacie więcej o jej stylu, zapraszam!

MAKIJAŻ
Anja najczęściej wybiera naturalny look czyli tzw. “makeup no makeup”. Polega on
na użyciu minimalnej ilości kosmetyków, tak aby twarz wyglądała delikatnie i świeżo.
Modelka często też podkreśla oczy tuszem i intensywnym, czarnym eyelinerem.

MODA
Bazowymi ubraniami w jej szafie są czarne rurki, dżinsowa koszula
i rockowa ramoneska.

Anja Rubik wybiera ubrania, które podkreślają jej zgrabną sylwetkę. Zawsze
wygląda oryginalnie i nowocześnie. Potrafi łączyć męskie elementy garderoby z
kobiecymi dodatkami. Lubi eksperymentować i nie boi się krytyki.
Uwielbia czarny, biały, szary, beżowy i niebieski czyli kolory klasyczne, które pasują
do wszystkiego. Często łączy je też ze złotem i srebrem.
Jej najczęstsze dodatki to delikatna biżuteria, mała torebka i kapelusz.

Zdjęcie promujące perfumy Anji Rubik

NA WYBIEGACH I OKŁADKACH
Fotogeniczna uroda i idealna sylwetka to cechy, dzięki którym Anja Rubik zdobywa
wybiegi na całym świecie, a jej twarz zdobi okładki licznych magazynów.

W następnym numerze:
Styl Cary Delevingne

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Dbam o mój z@sięg czyli 3 dni offline

W tym roku ruszył kolejny etap kilkuletniego projektu “Dbam o mój
z@sięg”. Uczestnicy na 3 dni “wyłączają się z sieci”  nie używamy
telefonów, komputera oraz nie oglądamy telewizji. Dodatkowo każda
osoba dostaje dziennik do prowadzenia i parę zadań do wykonania.
Wypad do Starbucks’a, plakat oraz rozmowa z dziadkami czy rodzicami.

Na koniec eksperymentu odbyło się spotkanie podsumowujące oraz
wręczenie nagród. Dziewczyny z naszej szkoły zostały wyróżnione!
Oprócz tego studenci z Uniwersytetu Gdańskiego spotykali się z każdą
z nas na wywiad, w którym wyrażaliśmy opinię na temat doświadczenia.

Opracowała:
Weronika Szymańska

Porady urodowe
W szkole, latem nie powinnyśmy nosić mocnego makijażu, ponieważ wygląda
on ciężko i nienaturalnie. Dlatego pokażemy Wam, jak wykonać delikatny,
świeży makijaż tzw. “make up no make up”, który jedynie zatuszuje
niedoskonałości cery. Oprócz tego zaproponujemy Wam dobre jakościowo
kosmetyki z drogerii do 5060 zł.
“Make up no make up” według Marysi

Aby uzyskać efekt naturalnego wyglądu, musimy ograniczyć ilość używanych
kosmetyków. Będziemy potrzebować : podkład, puder, tusz, balsam do ust w
naturalnym odcieniu.
Makijaż krok po kroku:
1. Najpierw równomiernie nałóż cienką warstwę podkładu. Użyj do tego
gąbki, pędzla albo po prostu palców.
2. Przypudruj twarz, aby wyrównać koloryt skóry.
3. Podkreśl rzęsy tuszem.
4. Posmaruj usta balsamem, żeby dodać im blasku.
To wszystko! Wystarczą cztery kroki do stworzenia pięknego, subtelnego i
świeżego makijażu. Mogłybyśmy użyć też różu, korektora, cieni… Ale w tym
przypadku liczy się minimalizm. Im mniej kosmetyków, tym bardziej naturalny
efekt! Wypróbujcie same!

A oto kosmetyki, których używam do mojego “makeup no makeup”:
Podkład : Rimmel Match Perfection ok. 35 żł
Puder: Rimmel Stay Matte ok. 20 25 zł
Tusz/Mascara: Maybelline Lash Sensational ok. 40 zł
Balsam do ust: Delia Cosmetics Lip Butter ok. 57 zł

Kosmetyki tej wiosny według Weroniki
L’OREAL PARIS
Cała w brązie

1. Podkład True Match ok. 55zł
2. Brązer Glam Bronze Duo ok. 40zł
3. Pomadka Color Riche ok. 55zł

MISSLYN
Po włosku

1. Paleta cieni Perfect Match Eyeshadow ok. 26zł
2. Eyeliner Perfect Precision ok. 26zł
3. Odżywczy błyszczyk do ust Color Kiss Lip Butter ok. 23zł

BELL
Lady in red

1. Baza Hypoallergenic AntiRedness Primer ok. 24zł
2. Lakier Hypoallergenic Long Lasting Nail Enamel ok. 11zł
3. Szminka w kredce Hypoallergenic Soft Colour Moisturizing Lipstick
ok. 16zł

CATRICE
Błękit nieba

1. Paletka do cieniowania Blush Artist ok. 19zł
2. Rozświetlający cień do powiek High Lighting Eyeshadow ok. 12zł
3. Matowy liner Smokey Powder ok. 17zł

ASTOR
W hołdzie naturze

1. Podkład Mattitude ok. 32zł
2. Paleta cieni Eyeartist Luxury Shadow ok. 37zł
3. Mascara Big&Beautiful Zigzag Professional Volume ok. 37zł

Opracowały:
Weronika Szymańska i Marysia Kiedrowicz

Playlista  największe przeboje Michaela Jacksona
Przedstawiamy Wam 20 najlepszych utworów Króla Popu!

1. Heal The World
2. Will You Be There
3. Remember The Time
4. Whatever Happens
5. Liberian Girl
6. Rock With You
7. Man In The Mirror
8. Bad
9. Human Nature
10. The Way You Make Me Feel
11. Billie Jean
12. Earth Song
13. Smooth Criminal
14. You Are Not Alone
15. Dirty Diana
16. Who’s Lovin’ You
17. You Rock My World
18. I Want You Back
19. Give In To Me
20. Who is it
Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Ulubione filmy redaktorów gazetki

Jest piątek wieczór. Rodzice wyjechali na weekend. Zostawili nam karton
z płytami DVD. Co możemy obejrzeć podczas piątkowego wieczoru? Na to
pytanie odpowie nam zespół redaktorów: Marysia, Dawid i Zuzia. Mamy do
wyboru: komedię, horror lub film dokumentalny. Co wybierzecie?

Komedia
Jestem wielką fanką francuskich komedii,
a “Żandarma z SaintTropez” oglądałam
już tysiące razy! To przezabawny film
z genialnym aktorem Louisem De Fun
è
s,
który tym razem wciela się w rolę
nerwowego

sierżanta.

Zostaje

on

przydzielony do policji w SaintTropez.
Jego

perypetie

rozbawiają

do

łez!

Polecam.
Marysia

Horror
Mort Rainey (Depp) jest uznanym pisarzem, który po
rozstaniu z żoną postanawia zerwać z "wielkim
światem" i przenosi się na prowincję.
Odzyskany z trudem spokój pisarza zostaje jednak
zakłócony, kiedy pewnego dnia w drzwiach staje
tajemniczy mężczyzna (Turturro), który przedstawia się
jako John Shooter i oskarża go o plagiat jego powieści.
By udowodnić swą niewinność, Rainey musi odnaleźć
oryginał, który zaginął mu rok wcześniej. Okazuje się,
że nie będzie to wcale łatwe zadanie.
Wraz

z

przybyciem Shootera, w domu pisarza

zaczynają dziać się bowiem dziwne rzeczy a czas dany
mu

przez

tajemniczego

gościa

na

odnalezienie

maszynopisu zaczyna coraz szybciej upływać.
Dawid

Komedia
Kolejną świetną francuską komedią
jest “Jeszcze dalej niż północ”, która
ukazuje zabawne sytuacje z życia
listonoszy

i

mieszkańcami

różnicę

pomiędzy

północnej

a

południowej Francji. Dialogi i perypetie
bohaterów

doprowadzają

do

nieustającego śmiechu. W głównych
rolach przecudowni Kad Merad i Dany
Boon.
Marysia

Film dokumentalny
Filmy dokumentalne nie należą do moich
ulubionych, jednak to dzieło szczególnie przykuło
moją uwagę. “Cały ten cukier” to jeden z
najlepszych dokumentów jakie widziałam. W
ciekawy sposób pokazuje jak bardzo cukier
zmienia człowieka. Film pełen humoru, który na
pewno przypadnie do gustu nie jednemu
miłośnikowi kina.
Zuzia Przeniosło

Sport
Finał Pucharu Polski
W poniedziałek
2 maja Legia i Lech grali w 62 finale Pucharu Polski. Legia wygrała

1:0. Co ciekawe w finale Legia grała już 24 raz z których wygrała 18. Ponadto

Zagrała w ostatnich 7 finałach wygrywając 6 z nich. Lech natomiast wystąpił w 9
finała

Finał w 2015 Roku Legia 2:1 Lech

Finał w 2016 roku Legia 1:0 Lech

Finał Ligi Europy
18 maja w środę Sevilla wygrał 3:1 z Liverpoolem w finale ligi Europy dla zespołu z
Andaluzji to już trzecie zwycięstwo w Lidze Europy z rzędu.

Finał w 2014 roku Sevilla 0:0 Benfica (Rzuty Karne 4:2)

Finał w 2015 roku Sevlla 3:2 Dnipro Dnipropetrovsk

Finał w 2016 roku Sevilla 3:1 Liverpool
Opracował:
Dawid Florek

