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01/04. Prima Aprilis
04/04. Dzień Mężczyzn (polskie)
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Moje miasto - Szczecinek
W Szczecinku
znajduje się dużo
ciekawych
zabytków.
Cały obszar Starego
Miasta został
wpisany do rejestru
zabytków. Znajduje
się tam Zamek
Książąt
Pomorskich,
Kościół Mariacki,
budynek dawnego
gimnazjum i inne.
Bardzo ciekawie można spędzić czas w centrum handlowym Hosso. Jest tam
dużo różnych sklepów i barów. Jest też mała restauracja i kręgielnia.
Moim zdaniem najciekawiej jednak jest na świeżym powietrzu. Teraz, gdy jest
coraz cieplej, można czas wolny spędzić w Parku Miejskim położonym wzdłuż
jeziora Trzesiecko. Park rozciąga się wzdłuż całej długości miasta. Jest w nim
ok. 2 tys. drzew liczących ponad 100 lat.
Nad jeziorem Trzesiecko wyznaczono 3 letnie kąpieliska. Kąpielisko nr 1 przy
ul. Mickiewicza „plaża miejska”, Kąpielisko nr 2 przy ul. Kilińskiego „plaża
wojskowa” oraz Kąpielisko nr 3 na "Mysiej wyspie", będącej faktycznie
półwyspem, na który można dostać się zarówno drogą lądową jak i wodną, m.
in. korzystając z kursującego w sezonie letnim tramwaju wodnego.
Na jeziorze działa tez najdłuższy w Europie wyciąg do nart wodnych. Mogą z
niego korzystać wszyscy, nie tylko profesjonalni narciarze wodni. Na tym
nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie odbywają się również widowiskowe
imprezy, jak: Mistrzostwa Polski i Europy w narciarstwie wodnym.
Nad jeziorem znajduje się tez wypożyczalnia sprzętu wodnego – kajaków, łódek
itp. Zapraszam serdecznie do zwiedzania mojego miasta!
Napisała Joanna Turowska z grupy XV
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DOBRE RADY:
,, Jak korzystac z makijazu ,,
Zapraszam na krótkie wyjaśnienie terminów i opis makijaży:
Wizażysta to osoba, która wykonuje profesjonalne makijaże.
Makijażysta to osoba zwykle robiąca makijaże
promujące dana markę kosmetyczną.
Czym jest makijaż profesjonalny?
Makijaż profesjonalny charakteryzuje się
stwarzaniem złudzeń optycznych, pracą ze
zjawiskiem światła i cienia, a także umiejętnym
doborem kolorystycznym. Osoba wykonująca
makijaż profesjonalny musi mieć odpowiednie
przygotowanie zawodowe i pracować na
profesjonalnych, wysokiej jakości produktach.
Rodzaje makijaży profesjonalnych:
Makijaż dzienny imituje naturę, jest delikatny i subtelny. Czasami nawet
sprawia wrażenie niewidocznego. Głównym zadaniem makijażu dziennego jest
zatuszowanie niedoskonałości skóry, delikatna korekta twarzy i nadanie
świeżego, pogodnego wyglądu.
Makijaż popołudniowy powinien być bardziej ekspresyjny od dziennego.
Makijaż oczu może zdecydowanie podkreślić ich kształt oraz barwę, ale
krawędzie cieni nie powinny być widoczne. Całość należy dobrać nie tylko do
typu urody, ale także do stroju.
Makijaż biznesowy może być bardziej wyraźny i intensywniejszy niż
klasyczny makijaż dzienny, dopasowany do charakteru pracy lub spotkania
biznesowego, a także zgodny z ubiorem. W makijażu biznesowym istotne jest
to, aby zaakcentować, podkreślić jeden element twarzy, oczy lub usta.
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Makijaż wieczorowy jest rodzajem makijażu, w którym można pozwolić sobie
na odrobinę szaleństwa. Makijaż ten wykonuje się na specjalne okazje, więc
ważny jest charakter imprezy i dopasowanie do stroju i fryzury. Należy zwrócić
uwagę, w jakim oświetleniu makijaż będzie prezentowany, aby odpowiednio
dobrać podkład i nasycenie cieni. Zazwyczaj w konwencji wieczorowej mamy
do czynienia ze sztucznym oświetleniem lub światłem świec, dlatego makijaż
powinien być wyrazisty o intensywnych barwach. W zależności od okazji
możemy dobrać dodatki typu brokat czy sztuczne rzęsy. Perfekcyjne
podkreślone oczy , usta , rysy twarzy tworzą doskonałą kreację którą to właśnie
jest makijaż.
Makijaż ślubny stanowi połączenie
makijażu dziennego, wieczorowego i
fotograficznego. Charakteryzuje go
świeżość makijażu dziennego, a trwałość
wieczorowego. Podkreśla naturalne walory
urody oraz perfekcyjnie ukrywa niedostatki.
Przede wszystkim panna młoda powinna
czuć się wyjątkowo, komfortowo i pięknie.
Profesjonalny makijaż ślubny gwarantuje
świetny wygląd w świetle dziennym,
sztucznym, a także na filmie lub zdjęciach.
Makijaż fotograficzny zdecydowanie mocno podkreśla rysy twarzy, dlatego
bardzo ważne, aby odpowiednio ją wymodelować. Wymagane jest maksymalne
krycie za pomocą podkładu lub kamuflażu, dzięki temu skóra w świetle
mocnych lamp wygląda idealnie. Makijaż ten eksponuje kształt oczu i ust oraz
tuszuje wszelkie niedoskonałości.
Makijaż sceniczny przypomina makijaż fotograficzny. Jest jednak stanowczo
bardziej wyrazisty, graficzny, ma ostrzejsze kolory i większe nasycenie barw.
Powinien wzmocnić rysy twarzy lub nawet je zmienić. W tym makijażu oczy i
usta mają zauważalnie zaznaczony kontur.
Makijaż męski oparty jest przede wszystkim na pielęgnacji twarzy delikatnym
skorygowaniu i zmatowieniu.
napisała Weronika Orgacka z grupy I
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KULTURALNIE….
Status Quo
Zespół rockowy
tatus Quo – brytyjski
zespół rockowy
założony przez Alana
Lancastera i gitarzystę Francisa
Rossi w roku 1962 jako "The
Spectres", przemianowany w 1967 po kilku zmianach w składzie na "The Status
Quo", a w końcu na "Status Quo" w 1970. Zespół jest rekordzistą, jeśli chodzi o
listę przebojów w Wielkiej Brytanii – gościł na niej aż 60 razy. Tego zespołu
słucham już od dłuższego czasu i właśnie o taki rock mi chodziło, mężczyźni
Status Quo świetnie grają na gitarze maja świetny głos do śpiewania potrafią
poderwać publikę do zabawy i śpiewania razem z nimi. Poniżej podałem dane
zespołu i utwory, które sam słucham i są popularne na całym świecie
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Aktualni członkowie:
Francis Rossi – śpiew, gitara prowadząca (od 1962 roku) (drugi od lewej na
zdjęciu)
Rick Parfitt – gitara rytmiczna, śpiew (od 1967 roku)(1 od lewej na zdjęciu)
Andy Bown – instrumenty klawiszowe, śpiew (od 1973 roku)(1 od prawej na
zdjęciu)
John "Rhino" Edwards – gitara basowa, śpiew (od 1986 roku)(2 od prawej na
zdjęciu)
Matt Letley – perkusja (od 2000 roku)
Polecane utwory:
The Way It Goes-Status Quo
Rock n Roll n You-Status Quo
Whatever you want live-Status Quo
Rockin' All Over The World-Status Quo
Caroline-Status Quo
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Medley-Status Quo
Good Golly Miss Molly-Status Quo
I Didn't Mean It-Status Quo
Old Time Rock And Roll-Status Quo
Twenty wild horses- Status Quo
Polecam warto ich posłuchać każdemu wpadnie do ucha, już lepiej tego słuchać
niż dołowanych piosenek o miłości 
napisał Przemek Nowakowski z grupy XI

Opis filmu pod
tytułem „Lustra”
yły policjant Ben
Carson, po tym jak
podczas strzelaniny spowodował
śmierć kilku osób, odchodzi ze
służby i popada w alkoholizm. Po
rozpadzie małżeństwa, Carson
postanawia wziąć się w garść i
znajduje nową pracę. Jego
zadaniem jest pilnowanie
opuszczonego po pożarze sklepu.
Bohater spostrzega, że na terenie
gmachu oddziałuje na niego
tajemnicza siła. Ma ona ścisły
związek z licznymi, ocalałymi w
spalonym sklepie lustrami.
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napisała Katarzyna Wyczyńska z grupy II
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