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W tym numerze: 

Jak zwykle początek roku szkolnego jest dla 

wszystkich wielkim 

zaskoczeniem. Powta-

rzamy, że to niemożli-

we, aby wakacje tak szybko minęły! A jednak … . 

Mało tego, mamy za sobą najtrudniejszy miesiąc, 

jakim jest wrzesień. Pierwszaczki już się odnalazły 

w nowym, jakże rozległym budynku, są po testach 

otwarcia, a więc witamy w naszym liceum!!! Mamy 

nadzieję, że będą to najpiękniejsze 4 lata w Wa-

szym życiu! Wszystkim życzymy zdrowego i uda-

nego nowego roku szkolnego!!!  

REDAKCJA 

Wstępniak 

 

Na począt-

ku bardzo stresowałam się istnym labiryntem, któ-

rym jest nasza szkoła. Jednak szybko się odnala-

złam i zaczęłam kojarzyć, gdzie, co jest. Po opusz-

czeniu podstawówki  myślałam ,że we wrześniu 

zostaniemy zasypani nauką i kartkówkami, jednak 

mocno się zdziwiłam, kiedy powiedziano nam, że 

na początku roku tak nie będzie. Bardzo spo-

dobało mi się podejście nauczycieli, którzy 

Z pamiętnika  
traktują nas jak dorosłych. Jednym z plusów na 

pewno jest długa przerwa, podczas której można 

iść na kawę, zintegrować się z rówieśnikami albo po 

prostu odpocząć. Super jest też usiąść na kanapach 

przed lekcją i się zrelaksować. Skoro były już plusy, 

to teraz czas na minusy. Jednym z zauważalnych 

minusów są toalety, a raczej ich rozmieszczenie. 

Mam nadzieję, że nie tylko ja zdążyłam się już zaa-

klimatyzować. Nie żałuję, że wybrałam I LO! 

skołowanego pierwszoklasisty 

Dopiero co przyzwyczailiśmy się do naszych 

ławek i otworzyliśmy podręczniki, a już pierw-

szy piknik za nami. 15 września wczesnym 

popołudniem rozłożono koce pod dębami. 

Tym razem spotkanie miało na celu integracji 

pierwszaków ze starszymi klasami oraz nau-

czycielami.  Była to również możliwość pro-

mocji różnych organizacji szkolnych oraz po-

zyskania nowych działaczy.  

Pod murami liceum rozstawiono stoiska różnych 

kółek oraz grup. I tak redakcja gazetki „Cegła” 

udostępniła swoje ar-

chiwum i mogliśmy 

prześledzić zmiany  

w kolejnych latach działalności szkolnych dzien-

nikarzy. Ekosienkiewicz przedstawił prezentację 

o ekologii, kółko biologiczno-chemiczne przygo-

towało pokaz doświadczeń, klub fotograficzny 

POD DĘBAMI  

PIKNIK NIE TYLKO DLA PIERWSZOKLASISTÓW  
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Wrzesień, początek roku szkolnego i już trzecia 

klasa. Jak to szybko przeminęło, dopiero byliśmy  

w klasie drugiej, a teraz jesteśmy krok przed matu-

rą. Półtora roku zdalnego nauczania sprawiło, że 

odczuwamy ogromny stres i presję 

związaną z przygotowaniami do eg-

zaminu dojrzałości. Jednak nasze 

negatywne odczucia odeszły w cień, gdyż znowu 

możemy ze sobą przebywać i spotykać się każdego 

dnia. Lecz widmo czwartej fali wciąż wisi nad nami 

i sprawia, że boimy się tego, iż znowu możemy 

Z pamiętnika  

trafić na naukę zdalną. Czego nikt z nas by nie chciał,  

a zwłaszcza my trzecioklasiści. Nauczyciele wciąż po-

wtarzają nam: ,,Musicie to umieć, bo to na 100% bę-

dzie na maturze.’’,, Za niedługo egzamin dojrzałości,  

a wy wciąż tego nie rozumiecie’’. Nasza motywacja po 

przejściu na naukę stacjonarną się zwiększyła, pytanie 

na jak długo? Nasi rodzice inwestuje pieniądze w nasze 

korepetycje, gdyż są świadomi, iż nasza wiedza jest 

niewystarczająca do zdania matury z pozytywnym wy-

nikiem. Mamy nadzieję, że przetrwamy ten jakże trud-

ny i ciężki rok. Każdy z nas chce jak najlepiej przygoto-

wać się i zdać maturę. Wierzymy, że nam się to uda. 

 

rozczochranego maturzysty 

Współcześni w czasach apokalipsy, … czyli jak społeczeń-

stwo XXI w. reaguje na awarie internetowe. 
 Złośliwi twierdzą, że w dzisiejszych czasach nie je-

steśmy w stanie poradzić sobie bez dostępu do internetu. Po 

części – oczywiście mają rację. Jednak, tak właściwie - czy nie 

po to zostały stworzone nowoczesne media, nie taka ich ro-

la? Dobrodziejstwa cyfrowe, które zapewnia  rzeczywistość, 

zostały stworzone z pierwotnym zamiarem ułatwiania nam 

życia. Dzięki komunikatorom możemy w szybki i banalny 

sposób kontaktować się z ludźmi oddalonymi od nas o tysią-

Myślę, więc piszę... 

ce kilometrów. Dobrą jakość transmitowanych pro-

gramów czy YouTube’owych kanałów zapewnia świa-

tłowodowy internet, natomiast nieograniczone zasoby 

wiedzy, które mamy na wyciągnięcie ręki, zaoszczę-

dzają nam sporo czasu, który normalnie poświęciliby-

śmy na nurkowanie w lekturach grubych ksiąg. Co 

jednak w momencie, gdy serwery zawodzą? W takiej 

sytuacji, świat mogą uratować jedynie bezradni pro-

gramiści, którzy bezskutecznie próbują wyciągnąć 

ludzkość z opresji. Jednak, zanim informatyczne umy-

sły przywrócą światu normalność, my musimy zmie-

rzyć się z koszmarem odcięcia od cywilizacji. 

Nie, nie wszyscy ludzie odchodzą od zmysłów. Nie 

VARIA rozwiesił zdjęcia. Zaprezentowały się  

również: Szkolny Teatr INCYDENT, Szkolne 

Koło Amnesty International, drużyny projek-

tów eTwinning i Zwolnieni z Teorii.  

W czasie pikniku nie mogło zabraknąć poczę-

stunku. Rozpalono ognisko i postawiono kosze 

z przekąskami. Pierwszoklasiści mieli możliwość 

zrobienia pierwszego wspólnego zdjęcia klaso-

wego. W drugiej części imprezy odbyły się tańce 

na boisku szkolnym (m.in. belgijka) i turniej 

przeciągania liny. W sprzyjających warunkach 

można było posiedzieć na słońcu na trawie, 

porozmawiać lub zagrać w siatkówkę. Dodatko-

wym powodem do radości było przedłużenie 

czasu trwania pikniku. 

Ania 

Redakcja „Cegły” kusi...Dalsze zdjęcia na stronie 5 
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Początek szkoły, nowi ludzie, nowe wyzwania, nowa 

klasa maturalna, i… najwyraźniej nowe potrzeby. Zauważyły-

śmy, że niestety coraz mniej naszych koleżanek i kolegów 

nosi maseczki na terenie 

szkoły, mimo ogólnych 

zaleceń. Niestety to 

nas martwi, bo chce-

my chodzić do szko-

ły, spotykać się i wyjeż-

dżać np. na wycieczki. 

Zauważyłyśmy także, że 

pojawił się nowy sposób 

spędzania długiej przerwy 

na zakupach w pobliskich 

marketach. Jak tylko za-

brzmi drugi dzwonek o 

10.35, większość biegnie 

przez park w wiadomym 

kierunku. Potem z wyraźnym zadowoleniem ci 

sami wracają z zapiekankami, bułeczkami i roga-

likami. Rekordziści spóźniają się na lekcje 15 mi-

nut i tłumaczą się, że była długa kolejka do ka-

sy… 

Podoba nam się natomiast bardzo - mo-

da, która opanowała nie tylko nasze liceum, a 

mianowicie – na  róż-

nokolorowe fryzury. 

Dziewczyny i chłopcy 

farbują włosy od odcieni różu, fioletu, błękitu, 

po zieleń. Brawo, żyjmy kolorowo!  

W ostatni dzień września obchodziliśmy 

Dzień Chłopca. Klasy w różny sposób obchodzi-

ły to święto, a to pojawiły się gustowne i zabaw-

ne prezenty, a to wspólnie pochłaniano prze-

pyszne pizze i ciasta. Niektórzy natomiast wypra-

cowywali świetne rysunki, ukazujące najważniej-

sze cechy idealnego chłopca. Prezentujemy  je-

den z nich choć wiemy, że idealny facet – to Se-

bastian B. Wszystkiego najlepszego! Kochamy 

WAS wszystkich!!! 

KTO, Z KIM, KIEDY  

Plotki, ploteczki 

każdy nastolatek panikuje, wychodzi na ulicę. 

Owszem, zdarzają się skrajne przypadki - oso-

by, które nie wiedząc co się dzieje, zaczynają 

zamartwiać się, czy stresować tak niespodzie-

waną sytuacją. Współcześni ludzie nie są jed-

nak tak uzależnieni, jak może się na pozór 

wydawać. Jesteśmy przyzwyczajeni. Przywykli-

śmy do wygody, niezawodności i prostoty. 

Los się do nas uśmiechnął i pozwolił urodzić 

się w czasach, gdy tak wiele mamy na wycią-

gnięcie ręki. To szczęście, nie biec w deszczo-

wy dzień na pocztę, by wysłać list, czy nie stać 

w długiej kolejce, czekając na swoją porę, aby 

wypożyczyć film nagrany na kasecie. I szcze-

rze mówiąc, wewnętrznie zżera mnie za-

zdrość, bo zazdroszczę przyszłym pokole-

niom, które będą żyły w tak wyidealizowanym 

świecie przyszłości, gdzie awaria, z którą 

zmierzyliśmy się ostatnio, będzie faktycznym 

koszmarem, a nie jedynie płotkiem, który wy-

starczy przeskoczyć. 

 Internet jest nieskończenie wielkim 

pokojem, z nieskończoną ilością drzwi. Za 

jednymi z nich – chłopak z Polski, pisze miły ko-

mentarz pod teledyskiem japońskiego zespołu. Za 

kolejnymi –  trójka nastolatków dzieli się wraże-

niami po najnowszym odcinku popularnego seria-

lu. Gdzieś dalej, kobieta wystawia na aukcję stare 

książki, czekając, aż jakiś kolekcjoner najedzie 

kursorem myszy na czerwony guzik „KUP TE-

RAZ”. Awaria, której doznaliśmy niedawno, oka-

zała się być kluczem, zamykającym niektóre  

z przejść. Nic więcej. Może się wydawać, iż świat 

ogarnęła panika, że ludzkość z ledwością poradzi-

ła sobie z tak paraliżującym koszmarem. Czy wła-

śnie byliśmy świadkami załamania w Matrixie, 

symulacyjnego błędu? Nie, nie byliśmy. 

  Z niecierpliwością czekam na moment, 

aż pod budynkiem urzędu stanie kobieta w dłu-

gim płaszczu, z wiklinowym koszem, zawieszo-

nym na przedramieniu. Może zacznie nam rozda-

wać jabłka, z przypiętą na wykałaczce plakietką 

„Przetrwałeś”. Bo tak, przetrwaliśmy. Przetrwali-

śmy kolejny dzień. Dzień, jak co dzień. 

Mariola 
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Wiemy, że  nie jest Pani absolwentką  naszego li-

ceum. Do jakiej szkoły i klasy Pani chodziła i jaką 

była Pani uczennicą? 

Chodziłam do II  Liceum w Kędzierzynie-Koźlu do 

klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Wtedy był to 

Zespół Szkół imienia Janka Krasickiego (kto to jeszcze 

pamięta…). Byłam dobrą uczennicą, spokojną (do dzisiaj), 

nierzucającą się w oczy, nieśmiałą. 

Czy chodziła Pani na wagary? 

Nie powinnam się do tego przyznawać ale czasem mi 

się to zdarzało. Było to rzadko i tylko na języku polskim, 

bo Profesorka nie sprawdzała obecności i nie groziło to 

żadnymi konsekwencjami. 

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole i dlacze-

go to matematyka? 

Może to dziwne, ale lubiłam biologię, wychowanie tech-

niczne, plastykę ( te 2 ostatnie niestety miałam tylko  

w szkole podstawowej) oraz oczywiście matematykę. 

Co lubi Pani szczególnie w swoim zawodzie? 

Kontakt z młodymi ludźmi, podobno wtedy się czło-

wiek wolniej starzeje. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi. 

No i oczywiście wakacje. 

A teraz chcielibyśmy zapytać o Pani pasje. Co poza 

nauczaniem, szkołą najbardziej Panią interesuje? 

Mam w domu mały ogród botaniczny (uwielbiam się 

zajmować kwiatami), jeżdżę na rowerze, słucham muzyki, 

dużo czytam. Posiadam działkę, więc sieję, sadzę, pielę, 

koszę, przycinam, podlewam. Mam sprawne ręce: robię na 

drutach, na szydełku, czasem coś uszyję, ulepię z modeli-

ny. 

Jakiej muzyki lubi Pan słuchać? Co lubi Pan czy-

tać? 

Rock i pop. Podobno najbardziej lubi się i pamięta mu-

zykę ze swoich lat młodości. Może dlatego moje ulubione 

zespoły to Aerosmith, Perfect, Myslovitz, Lady Punk, 

Scorpions,Bon Jovi, Rod Stewart, Uniwerse… 

(przepraszam kogo nie wymieniłam). Czasem słucham 

też ‘’nowszych’’-młodszych wykonawców: Podsiadły 

( tak to się odmienia?), Sanah. Czytam wszystko, co 

wpadnie mi w ręce, ale 

najbardziej lubię oby-

czajowe powieści.  

W ramach rehabilitacji 

za te wagary  na pol-

skim dodam, że przeczytałam wszystkie lektury (i to  

z chęcią). 

Jest Pani wychowawczynią, jak ocenia Pani swoją 

klasę 1ab? 

Klasa jest sympatyczna. Wierzę, że współpraca będzie 

się nam dobrze układać. Staram się bardzo zapamiętać 

imiona „moich dzieci”. Jest to trudne, bo z częścią klasy 

widzę się tylko raz w tygodniu. 

Co najbardziej ceni Pani u uczniów? 

Za-

angażowanie, uczciwość, pracowitość, sumienność. 

Dziękujemy za poświęcony nam czas. 

 

POZNAJ SWOJEGO WYCHOWAWCĘ 

W tym numerze wywiad z panią Iwoną 

Sabis, wychowawczynią kl.1ab  
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Piknik 2021 za nami. Poniżej—piknik 2017 w pirackim stylu… Inne zdjęcia na str. 12 

Ciąg dalszy ze str. 2 
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Wszystkim naszym nauczycielom i innym pracownikom szko-

ły życzymy z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 

duuuużo wytrwałości, cierpliwości i zdrowia! 
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 O ekologii 

na przestrzeni 

ostatnich lat zrobi-

ło się bardzo głośno. Zajmuje się ona opisywaniem 

zależności między wybranymi gatunkami organizmów 

żywych a środowiskiem, w jakim żyją. Równocześnie 

zajmuje się ona badaniem zjawisk zachodzących po-

między poszczególnymi organizmami żywymi. Jednak 

niektórzy ludzie mogą błędnie rozumieć te definicje 

jako tylko rezygnację z plastiku lub po prostu przejście 

na zdrową dietę. Warto jednak zrozumieć, że pojęcie 

ekologii i zawodu ekologa ma głębsze znaczenie, niż 

powszechnie rozumienie przez społeczeństwo. Coraz 

więcej osób bierze pod uwagę dobro środowiska w 

swoich codziennych czynnościach i podejmuje działa-

nia zapobiegające jego pogorszeniu.  

Idealnym przykładem troski o naszą planetę 

ukazali twórcy i partnerzy 46. edycji Festiwalu Pol-

skich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku or-

ganizatorzy nie tylko wzbudzili zainteresowanie wśród 

fanów kina, ale i zwolenników zmian na rzecz ochro-

BĄDŹ EKO! 

ny natury. Unikanie plastikowych i jednorazowych gad-

żetów, ograniczanie druków, czy promowanie lokalne-

go transportu publicznego — to tylko kilka z wielu 

ekologicznych rozwiązań, na które zdecydowano się 

podczas tegorocznej imprezy. Zmiana codziennych 

nawyków promowana jest również przez modę cyrku-

larną. Propaguje ona jak najdłuższe pozostawienie 

ubrań w obiegu, począwszy od właściwego dbania  

o rzeczy, naprawy, przeróbek, wymiany, odprzedaży, 

wypożyczania, po recycling, dzięki któremu możliwe 

będzie tworzenie nowych produktów. W czasie festiwa-

lu powstała wystawa ubrań „Czysta klasyka”, wykorzy-

stująca ubrania z drugiej ręki. Festiwalowi goście, którzy 

zdecydowali się wesprzeć akcję, dostali stylistyczne 

wsparcie od kostiumografki Malwiny Wędzikowskiej. 

Czerwony dywan stał się miejscem, gdzie gwiazdy pre-

zentowały nie tylko kreacje, lecz także swoje poglądy. 

Pozując do zdjęć, często zwracali uwagę na ważną kwe-

stię społeczną, w tym wypadku, wpływu przemysłu 

mody na środowisko. 

Natalia 

 

Dwudziestego ósmego września w naszej 

szkole obchodziliśmy Dzień Jabłka. Od 

pierwszej lekcji klasy odwiedzał samorząd 

szkolny, rozdając uczniom i nauczycielom 

soczyste jabłka. Również na głównym holu, 

zaraz przy wejściu do szkoły, można było ku-

pić kawałek pyszniutkich szarlotek, które zo-

stały upieczone 

przez naszych 

zdolnych uczniów. 

Dzień zakończył 

się sukcesem, ponieważ prawie wszystkie ciasta zo-

stały wyprzedane. A czy Wy załapaliście się na sma-

kowite jabłko? 

Dzień Jabłka 
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Trochę kulturki... 

,,Mroki” autorstwa Jarosław Borszewicza 

po raz pierwszy wydane zostały w 1983 ro-

ku. Wznowienie jej nastąpiło w 2015 roku. 

Książka ta jest niebanalna i gwarantuję, że 

nie będziesz mógł długo o niej zapomnieć. 

Książka łączy poezję z mroczną powieścią 

psychologiczną, dotyczącą rozważań na te-

mat sensu życia. O płynnej fabule w tym 

przypadku nie możemy mówić, natomiast 

zachwyca język i styl, które wraz z upływem 

czasu nie przestają zachwycać. Od początku 

dzieła Borszewicz prowadzi rozważania  

o śmierci i samotności na tym świecie. 

Dzieło to jest przeciwieństwem szczęśliwej 

historii o miłości ze szczęśliwym zakończe-

niem, ponieważ duży nacisk kładzie się  

w niej na to, co wiąże się z cierpieniem, co 

smutne, bliskie śmierci. 

Sądzę, że nie jest to książka dla każdego. 

Poetycki obraz śmierci.  

Niektórzy mogą się w niej odnaleźć i zachwycić się 

nią, natomiast inni mogą poczuć się przytłoczeni  

i zakłopotani. Jest to lektura niewątpliwie godna 

uwagi, którą 38 lat od pierwszego wydania, dalej 

można nazwać niepowtarzalną.  

 

Czytam, bo lubię 

Dla wielu z nas jesień 

kojarzy się z deszczem, mrokiem i pluchą. Dla mnie 

jesień to czas szukania pozytywów. Wstaję o godzinie 

6:00, a za oknem mrok, jak widać słońce też ma ciężkie 

poranki. Idę do kuchni i robię sobie herbatę w moim 

ulubionym kubku w kwiaty. Jem śniadanie, szykuję się  

i ostatni raz sprawdzam czy spakowałam wszystkie 

książki. Wychodzę o godzinie 7:00, aby zdążyć na jedy-

ny autobus, który zawiezie mnie na pierwszą lekcję. Za-

mykam drzwi i czuję podmuch zimnego wiatru, lecz to 

nie jest zwykły wiatr. Ten przywołuje wspomnienia  

z dzieciństwa, kiedy wskakiwałam w górę z zebranych 

liści i przychodziłam do domu z czerwonymi policzka-

mi, czekając aż mama zrobi mi upragnione kakao. 

Chwytam za klamkę, aby sprawdzić czy dokładnie za-

mknęłam drzwi, odwracam sie i wyruszam w siedmio-

minutową podróż na przystanek. Przechodzę przez 

ogród, gdzie trawa jest jeszcze pokryta rosą, przechodzę 

przez tylną bramę  

i tym samy skracam sobie drogę. Obserwuję jak z drzew 

powoli spadają różnokolorowe liście i układają się  

w mozaikę na drodze przede mną. Kawałek dalej o zie-

JESIENNY PORANEK 

mię rozbija się kasztan, którego chowam do kieszeni 

z myślą, że przyniesie mi szczęście. Nagle czuję jak 

krople deszczu ude-

rzają o moją kurtkę, 

spoglądam  

w niebo i myślę, że czasem i chmury mają zły dzień. 

Patrzę na horyzont, gdzie nieśmiało i powoli wznosi 

się słońce, i jakby uśmiecha się do mnie. To wszystko 

dzieje się przez 7 minut, które idę na przystanek. 

Również w jesieni można znaleźć wiele pozytywów, 

wystarczy tylko poszukać.  

                                                                                                                             

Borówka 

młodzi zdolni... 
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KOCHAM KINO … 

Ostatnio podczas przeglądania serwi-

su “Netflix” napotkałam w propono-

wanych filmach i serialach tytuł 

“Squid Game”. Jest to stosunkowo nowy serial, ponie-

waż wyszedł on 17 września, tego roku. Gatunkowo 

podchodzi on pod dramat\thriller, więc jak można się 

domyśleć, jest to dedykowane osobom z mocniejszymi 

nerwami. 

Opowiada on o 456 osobach otrzymujących tajemnicze 

zaproszenie do gry. Zachętą ma być wygrana, jaką jest 

45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, co dla 

uczestników jest szansą na lepsze życie, ponieważ wszy-

scy są bardzo zadłużeni. Gra toczy się na prywatnej, 

bezludnej wyspie, gdzie znajduje się tajny i za-

mknięty teren. Tam właśnie odbywają się wszystkie 

‘gry’, polegające na tradycyjnych koreańskich zaba-

wach dla dzieci. Niestety za przegraną, uczestników 

czeka okropna kara jaką jest śmierć. Dla zawodni-

ków jest to jednak lepsze, niż szara i marna rzeczy-

wistość czekająca na nich poza wyspą. 

Thriller jest warty polecenia, lecz  przede wszystkim 

osobom z mocnymi nerwami. Jeśli jednak ktoś już 

to obejrzał i szuka czegoś o podobnych, mrocznych 

klimatach, proponuję obejrzeć filmy takie jak 

“Circle” lub “Cube”  lub serial “Vincenzo”. 

Ania 

(domowe też) … „GRA O PIENIĄDZE LUB ŻYCIE” 

Jeszcze niedawno niewielu ludzi wiedziało 

o ich istnieniu, teraz zna ich cały świat. Początek ich 

wspólnej pracy to gra na ulicach - włoski zespół 

rockowy Måneskin, teraz podbija prestiżową listę 

Billboard Global 200. Są oni zwycięzcami Eurowizji 

2021. Podczas swojej trasy koncertowej zawitali 

również na Polsat SuperHit Festiwal 2021 w Sopo-

cie. W skład zespołu wchodzi wokalista Damiano 

David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas 

Raggi oraz perkusista Ethan Torchio. 

Dwa miesiące przed Eurowizją zespół wy-

dał swój nowy album Teatro d’ira – Vol. 1. Znaj-

duje się na nim tylko 8 piosenek, gdyż jest to dopie-

ro pierwsza część projektu Teatro d’ira. 

Album otwiera piosenka “ZITTI E BUO-

NI”, która zapewniła wygraną zespołu podczas 

Eurowizji 2021. Finałowy występ zespołu, podczas 

Tylko muzyka … 

którego przedstawiali właśnie ten utwór, ma prawie 74 

miliony wyświetleń.  

Kolejnym utworem, który zyskał ogromną popu-

larnosć, jest ten pt. “I WANNA BE  YOUR SLAVE”. 

Jest to nawet częściej nucona piosenka niż “ZITTI E BU-

ONI”, ponieważ przez długi okres czasu znajdowała się wyżej na 

liście Billboard Global 200.  

W tym albumie przeważają piosenki energiczne, 

wręcz agresywne, więc nie jest to album, który pokochają 

wszyscy, ale na pewno jest on warty przesłuchania. 
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Pieszczotliwie określany jako „największy wieczór 

mody”, Met Gala 2021 to zbiórka pieniędzy dla 

Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. 

Wydarzenie skupia gwiazdy, młodych twórców  

i przedstawicieli z branży modowej. The Costume 

Institute był gospodarzem pierwszej 

dwuczęściowej wystawy na temat amerykańskiej 

mody w latach 2021 i 2022. Zazwyczaj Met Gala 

odbywa się w pierwszy poniedziałek maja, ale  

w tym roku, w związku z pandemią, została 

przełożona. Jej termin przypadł na gorący 

moment między nowojorskim a londyńskim 

tygodniem mody. Temat „In America: A Lexicon 

of Fashion” (z ang. „W Ameryce: Leksykon 

mody”) i wystawa ucieleśniają motywy radości, 

buntu i nostalgii – uczuć, które znalazły 

odzwierciedlenie w niezwykłych fryzurach  

i makijażach tamtego wieczoru. Na najważniejszą 

imprezę w świecie mody zaproszenie otrzymało 

około 300 gości. Galę poprowadzili piosenkarka 

Billie Eilish, poetka Amanda Gorman, aktor 

Timothee Chalamet i gwiazda tenisa Naomi 

W świecie mody Osaka. Niektóre 

gwiazdy wyróżniały 

się ja zwykle. I tak - 

Kim Kardashian 

zachwyciła mroczną 

stylizacją. Pojawiła się 

w czarnej sukni od 

Balenciaga,  czarnych 

pończochach i 

czarnych szpilkach. 

Nawet jej twarz była 

zakryta czarną tkaniną. 

Timothee Chalamet wybrał biały jedwabny garnitur 

z czarną klapą. Włożył... trampki. Przepiękna 

sukienka Billie Eilish zrobiła ogromne wrażenie. 

Kreacja piosenkarki inspirowana była stylem 

Marilyn Monroe. W tym roku na czerwonym 

dywanie ponownie można było oglądać Anję Rubik 

w starannie dopracowanej kreacji. Supermodelka 

podobnie, jak w 2018 i 2019 r. zdecydowała się na 

stylizację Yves Saint Laurent, stworzoną przez 

Anthony'ego Vaccarello i ponownie był to strzał  

w dziesiątkę. 
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Das Oktoberfest findet jeden Oktober in 

München statt, es ist das größte Volksfest der 

Welt. Das Fest wurde im Jahre 1810 gegrün-

det auf der Theresienwiese in der bayerischen 

Landeshauptstadt, das Oktoberfest ist seit 

Mitte September bis Anfang Oktober aufge-

baut. Zum Oktoberfest kommen Menschen 

aus fast allen Nationen rund 6,3 Millionen 

nach München um das spektakle zu erleben 

deshalb ist es auch ein bedeutender Wirt-

schafsfaktor für die Stadt. Auf den Wiesn 

kann man Bayerische Spezialitäten ausprobie-

ren und ein spezielles Bier das nur für das 

Oktoberfest jedes Jahr gebraut wird, außer-

dem gibt es noch lauter Attraktionen für jeder 

Mann oder Frau, wie zum Beispiel das Rie-

senrad oder Achterbahnen und vieles mehr. 

Es ist nicht verkehrt auch mit einer Tracht zu 

Das Oktoberfest auf 

den Wiesn  

With each vacation ending, we look forward to 

the next. When we see colourful leaves falling 

outside the 

window and 

we sit in an 

armchair under a blanket, drinking lemon tea 

with honey, it's hard not to fall in love with this 

time of year. Unfortunately, the youth have to 

confront the brutal 

everyday reality. Get-

ting up early in the 

morning, taking an um-

brella with yourself, 

sitting on a wooden 

chair for eight hours. 

Our students look sad-

ly at the broken vend-

ing machine with hot 

drinks. Going back to 

Hello Autumn! 
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Przysmażone grzyby idealnie komponują się z kukury-

dzą i serem feta. Koniecznie wypróbuj ten przepis. To 

idealna sałatka do jesiennego obiadu i nie tylko.  

SKŁDNIKI: 

- 1 cebula 

- 2 łyżki oleju 

- 300g pieczarek 

- 1 łyżeczka musz-

tardy  

- 1 łyżka miodu 

- szczypta soli i pieprzu  

- mix sałat  

- 1 papryka (ja dodałam żółtą) 

- ok. 150g sera feta 

- ok. 150g kukurydzy  

PRZYGOTOWANIE: 

Cebulę pokrój w półplastry i daj ją na patelnię. Dodaj 

olej i podsmaż do zeszklenia. Pokrojone w ćwiartki 

pieczarki dodaj do cebuli i podsmaż do zarumienienia. 

Usuń z papryki gniazda nasienne. Możesz pokroić ją 

na większe lub mniejsze kawałki. Dodaj musztardę, 

miód, sól oraz pieprz, a następnie wymieszaj z pieczar-

kami. Do miski daj pieczarki, mix sałat, paprykę, kuku-

rydzę, ser feta wcześniej pokrojony w kostkę i wszyst-

ko wymieszaj. Sałatkę można podawać na zimno lub 

ciepło. Smacznego! 

Zosia 

SAŁATKA Z 

PIECZRKAMI 

Potęga smaku 

Ciąg dalszy ze str. 5 

Piknik 2016 
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REDAKCJA „CEGŁY”  
Opiekun mgr B. Łydka 

Piszą i tworzą: 
Martyna, Michaela, Marysia, Natalia Domenika, Zosia, Ola, Max, Nicole, Wiktoria, Ania, Ela, 
Mariola.  
Szczególnie dziękujemy prof. Ryszardowi Więckowi i prof. Witoldowi T. Szkodzińskiemu  

komiks 


