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AKTUALNOŚCI

Wycieczka do Golubia – Dobrzynia

W

Dniach 28 – 29 września 2011 r. 15-sto osobowa grupa

naszych wychowanków skupiona w działającym w internacie

klubie EPONIKS brała udział w wycieczce do Golubia – Dobrzynia. Celem
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naszej wyprawy był położony na malowniczym wzgórzu gotycko –
renesansowy zamek. Będąc już w zamku przeżyliśmy specjalnie dla nas
przygotowaną żywą lekcję historii. Miejscowy przewodnik oprowadził
nas po uroczej golubskiej starówce opowiadając o historii miasta. Po
południu sprawdzono nasze umiejętności rycerskie. Braliśmy udział w
konkursie strzelania z łuku, jak również sprawdziliśmy się w rzutach
włócznią i toporem. Okazało się, że na polu średniowiecznej bitwy
najlepiej poradziliby sobie Marcin Parys, Tomek Chojnicki i Adrian Nagel.
Ale też celnym okiem i pewną ręka popisały się Kasia Wyczyńska
i Paulina Wasielewska. Wieczorem na dziedzińcu zamkowym zostało
rozpalone ognisko, przy którym, słuchając opowieści przewodnika,
piekliśmy kiełbaski. Nocą, z lampionami w rękach, przemierzaliśmy
tajemnicze komnaty zamku. Tej nocy w rolę ducha Anny Wazówny
wcieliła się nasza koleżanka Weronika Orgacka.
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Dzień następny był również pełen wrażeń. Począwszy od zajęć w
stadninie, gdzie oprócz zwykłych przejażdżek, można było zapoznać się z
tajemnicami woltyżerki. Okazało się, że niektórzy z nas sprawiali
wrażenie jakby „urodzili się w siodle”. Urodzonym ułanem okazał się
Adrian Nagel, a prawdziwymi amazonkami okazały się Weronika
Orgacka, Paulina Wasielewska i Kasia Wyczyńska. Po tych wszystkich
historycznych emocjach pożegnaliśmy gościnny Golub – Dobrzyń
i udaliśmy się na zajęcia rekreacyjne do parku wodnego w Wielkiej
Nieszawce. Wieczorem zmęczeni, ale pełni wrażeń powróciliśmy do
ośrodka.
Napisał pan Darek Rega

A oto, co na temat wycieczki powiedziały nam dziewczynki z grupy I i II:
- „mnie podobało się wszystko, cała wycieczka była fajna”Weronika
- „mnie podobała się jazda konna” – Kasia
-„jazda na koniu była wspaniała” – Ola
- „mnie najbardziej podobał się basen i konie” - Rozalia
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W dniu 25 października odbyły się internackie otrzęsiny nowych
wychowanków.

Było dużo konkursów, m.in. „disco relaks”, „mądra sowa”, jedzenie
kisielu z cukierkami, picie mleka, skakanie w worku, chodzenie na
czworakach i popychanie piłki głową, podnoszenie ciężarów z
kasztanami. Na koniec wszystkie „koty”, które przeszły pomyślnie
konkurencje, złożyły ślubowanie i otrzymały dyplomy od pary
królewskiej.
Było fajnie i bardzo zabawnie.
Napisali Justyna Chmielewska z grupy XVI i Łukasz Plewa z grupy XII.
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CIASTKA PIWNE
Składniki
- 1 kg mąki
- 3 żółtka
- 3 kostki margaryny
- 400 ml piwa
- marmolada
Wykonanie:
Wszystkie składniki posiekać, dodać piwo, krótko zalepić.
Wałkować na 4 milimetry.
Wykrawać formą do pierników i na środek położyć troszkę marmolady.
Piec 15 minut w temperaturze 2000C (oko widzi!).
Smacznego!
Przepis podał Krystian Dąbrowski z grupy XI
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CIEKAWOSTKI
DLACZEGO LUBIMY
HIP – HOP?
Nazwa hip-hop jest
kombinacją dwóch określeń – "hip"
(znaczacego "teraźniejszy", "obecny")
i "hop" oznaczającego specyficzny styl
poruszania się. Hip-hop – miejska
kultura i gatunek muzyczny powstały
w Nowym Jorku w latach
siedemdziesiątych XX wieku. Od momentu powstania hip-hop kultura
rozprzestrzeniła się na cały świat. Muzyka hip-hop powstała, gdy DJ-e
zaczęli tworzyć bity za pomocą zapętlania zapisów partii solowych
granych oryginalnie na perkusji na dwóch gramofonach, robiąc tak
zwany sampling. Do tego doszedł rap, czyli rodzaj śpiewania polegający
na rytmicznym wypowiadaniu słów i ich rymowaniu i beatbox – technika
wokalna polegająca głównie na naśladowaniu dźwięków i różnych
efektów technicznych stosowanych przez DJów. Oryginalny taniec i styl
ubierania się stworzony przez fanów nowej muzyki, spowodował
rozbudowę i udoskonalenie się wciąż powstającej kultury.
Hip-hop, to swoboda w tańcu. Lubię oglądać występy wykonawców hip –
hop w Internecie. Podobają mi się też teksty piosenek, które mówią o
życiu, uczuciach, o ludziach. Uważam, że przy tej muzyce można się
bardzo fajnie bawić.
Napisała Paulina Budner z grupy XIV
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MODNE FRYZURY NA JESIEŃ

K

ażda z nas znajdzie w tym sezonie coś dla siebie. W modzie
będą luźne loki, romantyczne upięcia, końskie ogony

i eleganckie fale. Modne będą kolory rude, przez blond po
czekoladowe brązy; od włosów krótkich pod długie. Jednym słowem –
wszystko, czego głowa zapragnie. Poniżej znajdziecie najbardziej modne
fryzury na nadchodzące miesiące.
Tak jak latem nadal modne będą wszelkiego rodzaju plecionki.
Romantyczne warkocze są nie tylko dziewczęce i twarzowe, ale również
łatwe do zrobienia. Możemy zdecydować się na prosty warkocz luźno
opadający na plecy lub zebrać włosy z boku głowy a warkocz puścić
luźno na jedno ramię. Mając do dyspozycji sporą ilość włosów, możemy
zdecydować się na dwa warkocze, opadające na obu ramionach. Wciąż
modne będą plecionki wokół głowy, pamiętajmy jednak, że w sezonie
jesień- zima 2011/2012 nosimy warkocze splecione luźno. Na głowie
powinien panować lekki nieład.
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Obok warkoczy będą królowały wszelkiego
rodzaju koki. W nadchodzącym sezonie
najmodniejszym kokiem będzie ten a’la
baletnica. Jeżeli chcecie wyglądać bardzo
kobieco, warto zdecydować się na gładko
zaczesany koczek, koniecznie z przedziałkiem,
który należy spiąć tuż nad karkiem.

Dla wielbicielek luźnego wyglądu polecamy zwykły, splątany w koczek,
kucyk, którego końce swobodnie wystają na zewnątrz.
Napisała Angelika Mądrowska z grupy II
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