
 

 



 

 

W 
spółczesny dżentelmen powinien charakteryzować się kurtuazyjnym, uprzejmym 

i dobrym zachowaniem. No właśnie. Mogłoby się wydawać, że bycie dżentelme-

nem to zadanie bardzo trudne dla współczesnego młodego, zbuntowanego poko-

lenia,  uważającego takie zachowanie za nudne. Niektórzy myślą, że bycie dżentelmenem od-

nosi się raczej do dorosłego, dojrzałego trybu życia. Idąc ulicą lub korytarzem szkolnym, czę-

sto zauważamy, że sztuka bycia dżentelmenem wśród młodych znika. 

Współczesny dżentelmen 
Tekst:  Riri i Safirek 

czyli porady dla młodego mężczyzny 

Kobiety mówią, iż dżentelmeni wyginęli, jak 
dinozaury. Mężczyźni twierdzą, iż dżentel-
men w obecnych czasach jest jak rycerz - 
nikomu niepotrzebny. Tymczasem, napraw-
dę tak niewiele trzeba, by uważano chłop-
ców za ludzi dobrze wychowanych. Wystar-
czy, że będziesz się odpowiednio zachowy-
wał i przestrzegał savoir-vivre'u. To może 
Wam, drodzy koledzy, wyjść na dobre! 
Dżentelmena najłatwiej poznać po jego po-
stawie względem innych. 

 

Co czyni mężczyznę dżentelmenem? 

 

 

Dżentelmen -  

wszędzie mile jest  widziany. 

Dżentelmen -  

nie przełazi przez parkany. 

Dżentelmen -  

przed robotą się nie wzdraga. 

Dżentelmen -   

tam, gdzie może, to pomaga. 

Dżentelmen -  

ustępuje miejsca babci. 

Dżentelmen -  

pierwszy kłania się znajomym. 

Dżentelmen -  

nie jest psotny i łakomy. 

Dżentelmen -  

mówi „proszę” i dziękuję”. 

Dżentelmen - 

wciąż się dobrze zachowuje. 

Dżentelmen -  

siada czysty do obiadu. 

Dżentelmen -  

nie wykrada jabłek z sadu. 

Dżentelmen -  

nie buszuje po ogródkach...  

 

Ale gdzie go znaleźć? 

Czy prędzej spotkasz KRASNOLUDKA? 

Może nie jest za późno na poprawę! 



 

 

Rekordy Guinnessa 
Tekst:  Julia 

czyli wyniki jednej z najciekawszych rywalizacji na świecie 
Rekordy Guinnessa wzbudzają ciekawość, a bardzo często zdumienie i podziw dla inwencji oraz 

możliwości niektórych ludzi. Wielu z nas słyszało o imponujących wynikach różnych rekordzistów 

i chętnie lubi czytać o ich oryginalnych dokonaniach. Spośród wielu z nich wybrałam kilka najcie-

kawszych rekordów. 

Połykanie mieczy 
W 2009 roku Natasha Veruschka dokonała niebywałej rzeczy – podczas pokazu połknęła miecz 

o długości aż 58 cm. W trakcie innego performance’u zadziwiła publiczność, połykając 13 mieczy 

jednocześnie. Dzięki tym osiągnięciom na trwałe zapisała się w historii i oczywiście trafiła do Księ-

gi Rekordów Guinnessa. 

Miłośniczka tatuaży 

Julia Gnuse zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako najbardziej wytatuowana kobieta na 

świecie. Według szacunków aż 95 % jej ciała było pokryte różnymi zdobieniami. Amerykanka decy-

dowała się na tak dużą ilość tatuaży, aby zatuszować niedoskonałości skóry wywołane porfirią. 

Dzięki swoim tatuażom pojawiła się nawet w teledysku Aerosmith. 

Przeciąganie samochodu 

Ten rekord budzi ogromne wrażenie. Chińczyk Dong Changsheng przeszedł do historii jako czło-

wiek, który przeciągnął na 10 metrów samochód ważący 1,5 tony. Dla siłaczy to może i pestka, ale 

Dong przeciągnął ten pojazd za pomocą lin przymocowanych do jego dolnych powiek. Wydaje się, 

że mało kto jest w stanie konkurować z tym wynikiem i chyba nawet najsilniejsi ludzie na świecie 

nie odważą się pobić tego wyniku. 

Najdłuższe paznokcie na świecie 

Shridhar Chillal z Indii przez ponad 60 lat zapuszczał paznokcie w lewej ręce. Efekt? W chwili po-

miaru łączna długość jego paznokci wynosiła 909,6 cm. Zapuszczanie dziewięciometrowych pa-

znokci odbiło się niestety na zdrowiu rekordzisty – Chillal utracił sprawność w lewej ręce, skarżył 

się także na problemy ze słuchem w lewym uchu. Obcięte paznokcie trafiły natomiast do muzeum 

w Nowym Jorku. 

Jak długo można klaskać w dłonie? 

Na to pytanie najlepiej odpowiedziałby Ashrita Furman, który swego czasu klaskał bez przerwy 

przez 50 godzin. Dzięki temu wynikowi trafił oczywiście do Księgi Rekordów Guinnessa. Warto za-

pamiętać nazwisko tego człowieka, bo Furman jest jednocześnie rekordzistą w liczbie ustanowio-

nych Rekordów Guinnessa. W różnych dziedzinach był najlepszy blisko 400 razy.  



 

 

RECENZJA FILMOWA  Tekst: Oliwia B. 

„Pani Doubtfire”  

Jedną z najlepszych komedii familijnych w mi-

strzowskim wykonaniu jest „Pani Doubtfire” - to 

film,  który opowiada historię mężczyzny, który 

przebiera się za wdowę, opiekunkę dziecięcą. 

Daniel, bezrobotny aktor i lekkomyślny ojciec, 

zostaje porzucony przez żonę. Mimo rozwodu 

chce zachować bliski kontakt z dziećmi. Nieste-

ty, zgodnie z wyrokiem sądu może je widywać 

jedynie raz w tygodniu. Daniel postanawia wcie-

lić się w Panią Doubtfire i zatrudnienić się 

w swoim byłym domu jako opiekunka. To nie tyl-

ko życiowa rola Daniela, ale także jeden z naj-

lepszych komediowych występów Robina Wil-

liamsa w jego karierze. Aktor w pełni wykorzy-

stał w filmie talent komika. Bawi się głosem, 

świetnie imitując szkocki akcent pani Doubtfire. 

A przede wszystkim nosi lateksowy kostium, by 

wyglądać na zażywną, stateczną damę. ”Pani Doubt-

fire” to nie tylko zabawna i doskonale nakręcona ko-

media z mistrzowską charakteryzacją, w której 

mężczyzna zmienia się w kobietę. To również stu-

dium psychologiczne, choć stosunkowo mocno 

ukryte, nad problemami rozwodu rodziców i związa-

nej z tym tragedii dzieci. To również pokazanie moż-

liwości pozytywnych zmian, jakie tkwią w człowieku, 

a które mogą być wyzwolone w niesłychanie banalny 

sposób. Film ma ciekawą fabułę, wartką akcję 

i ogromną dawkę humoru, co sprawia, że warto go 

obejrzeć. 

 

 Polecam! 



 

 

 

Spróbujmy teraz odpowiedzieć 

sobie na pytanie: Z czym kojarzy mi 

się jesień?  

 Mnie osobiście - z pięknymi so-

czystymi barwami, dojrzałymi plona-

mi, słodkimi jabłkami i gruszkami. 

Z misternymi sieciami pajęczyn, tka-

nymi przez pająki urzędujące w gałę-

ziach drzew i krzewów. Jesień to dla 

mnie również czas zadumy 

i melancholii. Coraz dłuższe wieczory 

aż zachęcają do tego, aby usiąść 

w fotelu z książką w ręce. Może to być 

oczywiście wspaniała powieść lub 

kryminał, ja jednak chcę Was zachęcić 

do sięgnięcia po poezję. Jest wiele 

wspaniałych utworów przybliżających 

nam tą porę roku. Aby Was do tego 

zachęcić, poniżej przedstawiam kilka 

z nich. Zacznę może od mojego ulu-

bionego wiersza „Jak nie kochać jesieni…” Tadeusza Wywrockiego. Poeta w swoim utworze świet-

nie przedstawia nam wszystkie zalety nadchodzącej pory roku. Ukazuje nam jesień kolorową, peł-

ną ciepła ale również zadumy.  

 

Tadeusz Wywrocki  

Jak nie kochać jesieni? 
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za morze lecących. 
 

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 
 

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 

Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 

 
Jak nie kochać jesieni, siostry listopada, 

Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 
I w swoim majestacie uczy nas pokory. 

Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.   

Tekst: Amelia 

Barwy jesieni  w poezji                   
 Wakacje już za nami, lato 

minęło i nadeszła  jesień, ta 

przepiękna pora roku. Świat 

wokół nas nabiera ciepłych, 

złocisto- purpurowo- rudych 

barw. Ścieżki w lasach 

i parkach a nawet  ulice przy-

kryte są dywanami opadających 

liści. Pomiędzy deszczowymi 

chmurami przedzierają się ku 

nam ciepłe promienie słońca. 



 

 

Radośniejszy  i skierowany  dla 

młodszych odbiorców  jest piękny  

utwór - „Jesienią” M. Konopnickiej. 

To pozycja, którą trzeba znać. Po-

etka w swoim wierszu pięknie opi-

suje zalety jesieni. 

„Jesienią, jesienią 

Sady się rumienią; 

Czerwone jabłka  

Pomiędzy zielenią. 

Czerwone jabłka 

Złociste gruszeczki…” 

 

Innym, niesłychanie radosnym utworem jest piosenka 

Eleni  „Miły, już jesień” Można się wczytać, ale można też 

posłuchać. To tekst pełen optymizmu… Czytając lub słucha-

jąc go, aż chce się myśleć: To co, że mamy krótszy dzień?  - 

Za to noc jest dłuższa i można się porządnie wyspać; Nic nie szkodzi, że już chłodno, desz-

czowo, może trochę smutno – przecież my jesteśmy pełni radości! I tak właśnie należy my-

śleć! 

„A w nas tyle wciąż radości jest 

Tyle słońca z lata jeszcze w nas 

I jesienny smutek nam nie grozi, wiem 

Dobry los wciąż sprzyja nam.” 

  

 Szukając ciekawych utworów, odkryłam twórczość Edwarda Stachury. Pisał nie tylko 

wiersze, również opowiadania i powieści. Ja jednak dzisiaj chciałam  przybliżyć jeden z jego 

wierszy, pod tytułem „Jesień”. To piękny, refleksyjny utwór, którego tematem jest człowie-

czy los. Poeta mówi w nim o przemijaniu, o chwilach radości i smutku.  

  

 Reasumując warto jednak pamiętać o czytaniu wierszy, zwłaszcza jesienią. Poeci 

w swoich utworach przedstawiają  tę porę roku  kolorowo, ciepło, radośnie, ale również na-

kłaniają do zatrzymania się w tym codziennym biegu, do chwili refleksji oraz wspomnień. 

Tadeusz Różewicz 

Bursztynowy 

ptaszek 
   

 Jesień 
ptaszek bursztynowy 
przejrzysty 

z gałązki na gałązkę 
nosi kroplę złota. 

 
Jesień 
ptaszek rubinowy 

świetlisty 
z gałązki na gałązkę 
nosi kroplę krwi. 

 
Jesień 

ptaszek lazurowy 
umiera 
z gałązki na gałązkę 

kropla deszczu spada.  

Edward Stachura 

Jesień 
   

Zanurzać, zanurzać się 

W ogrody rudej jesieni 

I liście zrywać kolejno 

Jakby godziny istnienia 

Chodzić od drzewa do drzewa 

Od bólu i znowu do bólu 

Cichutko krokiem cierpienia 

By wiatru nie zbudzić ze snu 

I liście zrywać bez żalu 

Z uśmiechem ciepłym i smut-

nym 

A mały listek ostatni 

Zostawić komuś i umrzeć 

Kolejnym wierszem, do którego często wracam i zawsze robi 

na mnie ogromne wrażenie jest „Bursztynowy ptaszek” Tadeusza 

Różewicza. Poeta w swoim utworze, w krótki sposób przedstawia 

nam koleje życia – dzieciństwo, dorosłość i wreszcie starość a wraz 

z nią nieuchronną śmierć. 

 Jest to wiersz, który zawsze skłania  do refleksji, zadumy, 

a szczególnie wzruszające jest jego zakończenie. 



 

 
Ludzie lubią spędzać swój wolny 

czas na różne sposoby. Niektórzy 

w wolnym czasie odpoczywają, inni zaś uprawiają prze-

różne sporty. Są też tacy, którzy bardzo lubią zwiedzać 

i spędzić czas na łonie natury. Gdzie zatem mogą się 

wybrać podczas jesiennych weekendów? Oto kilka pro-

pozycji, którymi możesz się inspirować:  

Czantoria oraz Równica w Ustroniu 

Miłośnicy pieszych wędrówek mogą 

wejść na Czantorię ( 995 m. n. p. m) oraz 

Równicę (883 m. n. p. m)  Czantoria po-

rośnięta jest w większości lasa-

mi bukowymi i świerkowo-jodłowymi. 

 

Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu 

Leśny Park Niespodzianek umiejscowiono 

na stokach Równicy, w ustrońskiej dzielnicy Za-

wodzie. Ma on 15 ha, 30 gatunków zwierząt oraz 

3,5 km ścieżek. Niezwykłymi miejscami, które 

koniecznie trzeba odwiedzić w tym parku są: 

SOKOLARNIA oraz SOWIARNIA. Co ciekawe, 

spotkamy tu także ptaki z innych kontynentów, 

jak np. bielika amerykańskiego czy aguję. Du-

żym powodzeniem cieszą się także pokazy lo-

tów sokołów i sów. 

Park Sielecki w Sosnowcu  

Jest to zabytkowy park w Sosnowcu, który łącznie ma powierzchnię 22 ha. Co ciekawe podzielony 

jest na dwie części: STARĄ, która zajmuje powierzchnię 10 ha, oraz NOWĄ, która ma ok. 9 ha. Obie 

części dzieli rzeka Czarna Przemsza. W parku znajduje się skate park, plac zabaw, siłownia, 1,5 

km tor dla rolkarzy/rowerów  stoły do gry w tenisa i szachy oraz mini plaża z leżakami. 

 

Jesienne  

pejzaże 

na łonie  

natury 

Tekst: Kamila  K. 



 

 

Dolina Trzech Stawów Katowice 

 Park i kompleks rekreacyjno-sportowy, znajdujący się w Katowicach, na osiedlu Ignacego Pade-
rewskiego. Dla wielbicieli bardziej czynnego wypoczynku przygotowano (ponoć najlepszą 
w Polsce) trasę rowerowo-rolkową (gościła ona nawet zawody Pucharu Polski we wrotkarstwie 
szybkim) Dolina ta ma powierzchnię 86 ha, w tym 9 ha powierzchni wodnej. Jak wskazuje sama 
nazwa dolina ta ma trzy stawy, które można pokonać zarówno pieszo, jak i na rowerach/rolkach. 
Oprócz tego możemy pójść też na plac zabaw, plenerową siłownię czy pograć w tenisa. 

  To tylko niektóre z wielu propozycji ciekawych miejsc, które warto odwiedzić o każdej porze ro-
ku. To miejsca, których urokowi nie sposób się oprzeć. Zachwycają niezależnie od aury, bo każdy 
czas ma swoje walory. Teraz jesienią szczególnie klimatycznie wyglądają parkowe alejki wyście-
łane dywanem różnokolorowych liści. Mam nadzieję, że Ty również znajdziesz tutaj inspirację, być 
może spotkamy się gdzieś na szlaku. 

CIEKAWOSTKA  
Czy można porozumieć się 

bez dźwięków? 

 

Oczywiście, że można: Jednym z takich sposobów jest język migowy, którym porozu-

miewają się osoby niesłyszące. Jest to język oparty na ustalonych układach rąk 

i palców, pozwalające się porozumiewać równie skutecznie co za pomocą konwencjo-

nalnego sposobu komunikacji za pomocą dźwięku. Gesty i mimika twarzy są tu zasad-

niczym środkiem porozumiewania się. Dla Głuchych, u których mowa nie została 

w ogóle wykształcona lub zachowana, konwencjonalny język migowy staje się jedynym 

środkiem kontaktu z otoczeniem. Taki język przydatny jest na koncertach i nie tylko… 



 

 

Przyjaźnie polsko-ukraińskie 
Moim dzisiejszym  gościem jest uczeń na-

szej szkoły, pochodzący z Ukrainy- Kon-

stantin Tobianov. Jest on również  moim  

kolegą z klasy,  niezwykle utalentowanym 

muzycznie. Konstantin pięknie gra  na pu-

zonie, fortepianie i gitarze. Jest też 

uczniem Akademii  Muzycznej w Katowi-

cach.  

Michalina Głowacka: Konstantynie, od kiedy 

interesujesz się muzyką ? Jak rozpoczęła 

się Twoja muzyczna przygoda? 

Konstantyn Tobianov: Kiedy byłem mały, nie 

myślałem nigdy, że kiedyś zacznę   intere-

sować się muzyką. Zmieniło się to jednak, 

gdy moja mama zaczęła w domu uczyć się 

grać na saksofonie. Byłem  zachwycony i 

sam chciałem spróbować. Poczułem, że 

muzyka jest we mnie. Mogłem godzinami 

słuchać gry mamy a z czasem sam zaczą-

łem grać i tak jest po dziś dzień. Muzyka 

sprawia mi wielką radość. 

   M. G.: Kiedy zamieszkałeś w Polsce, czy 

Twoja pasja pomogła Ci w odnalezieniu się 

w nowej sytuacji ? Jakie były Twoje odczu-

cia co do ludzi i nowych miejsc ? 

   K. T.: Gdy zamieszkaliśmy w Polsce, wy-

dawało mi się, że będzie trudniej, obawia-

łem się reakcji ludzi, niepotrzebnie, wszy-

scy są tutaj bardzo przyjaźni, czuję się bar-

dzo dobrze, bo widzę, że wszyscy chcą mi 

pomóc, przede wszystkim nauczyciele są 

serdeczni, sprawiają, że bardzo lubię cho-

dzić do szkoły. Myślę też, że to muzyka po-

maga mi radzić sobie w trudnych chwilach, 

kiedy gram, jest mi lżej.   

   M. G.: Jak wygląda nauka w szkole 

w Ukrainie? Czy podoba Ci się w naszej 

szkole? 

   K. T.: Szkoła wygląda podobnie, oczywi-

ście są różnice w mentalności nauczycieli 

i uczniów, mamy też inną skalę ocen. Bar-

dzo mi się tutaj podoba, szczególnie to, że 

wszyscy są życzliwi i mili. 

M. G.: Czy odpowiada Ci polska kuchnia?  

Czy  ukraińska kuchnia bardzo  różni się od 

polskiej? 

   K. T.: Jedzenie jest dosyć podobne, jednak 

ceny żywności się różnią. W Ukrainie jest 

drożej niż w Polsce. 

M.G.: Czy chciałbyś zostać w Polsce? 

   K. T.: Mam nadzieję, że zostaniemy w Pol-

sce, bardzo mi się tu podoba, szczególnie 

w szkole. Chodzę również do szkoły mu-

zycznej, gdzie cały czas uczę się, doskona-

lę swoje umiejętności. 

   M. G.: Kończąc  naszą rozmowę, chciała-

bym życzyć Ci, by spełniły się Twoje marze-

nia, wielu sukcesów i wspaniałych przyjaź-

ni. 

   K. T.: Dziękuję, mam nadzieję, że to się 

spełni. 



 

 

Jesień to czas, w którym wszystko dookoła ma 

uroczy klimat. Kolorowe liście, kasztany i ciepła 

herbata, to z pewnością atuty tej pory roku. Jed-

nak chłód i ciągły deszcz nie należą do najprzy-

jemniejszych. Aby trochę umilić sobie ten czas 

przygotowałam kilka ciekawych jesiennych prze-

pisów.   

Dyniowe  

placuszki 
 

Składniki: 

1,5 szklanki mąki pszen-

nej   

1 łyżka cukru   

 1,5 łyżeczki proszku do 

pieczenia  

½ łyżeczki soli  

1 szklanka mleka   

6 łyżek puree z dyni  

½ łyżki esencji  wani-

liowej   

1 jajko    

 

 

 

 

Przygotuj puree z dyni. 

Aby otrzymać purée 

z dyni należy ją naj-

pierw upiec (pokrojoną 

na kawałki) a następnie 

zmiksować za pomocą 

blendera na purée. 

W misce połącz mleko 

z jajkiem, puree z dyni 

esencją waniliową i cu-

krem. Dodaj suche 

składniki- mąkę, pro-

szek do pieczenia i sól. 

Na patelni rozgrzej 

odrobinę oleju. Łyżką 

nakładaj ciasto. Smaż 

z obu stron, na lekko 

brązowy kolor. Podawaj 

na ciepło z dodatkiem 

np. syropu klonowego.   

Jesienne przysmaki 

czyli zdrowo i kolorowo! 

Tekst: Martyna 



 

 

CYNAMONKI,  

czyli bułeczki drożdżowe 
Składniki:   

    400 g mąki pszennej   

    100 g cukru  

     szczypta soli  

     7 g drożdży suszonych   

     300 ml ciepłego napoju sojowego   

    10 g rozpuszczonego oleju kokosowego  

 Nadzienie do cynamonek:   

    50 g orzechów włoskich  

     70 g cukru trzcinowego  

     10 g Cynamonu mielonego   

    70 g oleju kokosowego   

 

Mąkę pszenną wymieszaj z cukrem, szczyptą 
soli i drożdżami suszonymi.  Do wymiesza-
nych suchych składników dolewaj partiami 
ciepły napój sojowy (uważaj, żeby nie był go-
rący). Podczas dolewania płynu cały czas 
mieszaj ciasto. Możesz użyć robota kuchen-
nego z końcówką do zagniatania ciasta droż-

dżowego. Gdy dodasz napój sojowy, dodaj do 
ciasta rozpuszczony olej kokosowy. Misę z 
zagniecionym ciastem przykryj folią spożyw-
czą i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia 
(na około 1,5 godziny). W tym czasie przygotuj 
nadzienie. Wyrośnięte ciasto drożdżowe.  

 Nadzienie cynamonowe: Do pasty dodaj orze-
chy i dokładnie wymieszaj. Gotowe nadzienie 
odstaw. Posiekane orzechy włoskie na drew-
nianej desce. Obok cynamonowe nadzienie. Do 
pasty dodaj orzechy i dokładnie wymieszaj. 
Cynamonowe nadzienie do cynamonków. Go-
towe nadzienie odstaw.   

 Zawijanie ciasta drożdżowego z nadzieniem 
na cynamonki: Piekarnik nagrzej do 180°C. 
Wyrośnięte ciasto drożdżowe zagnieć jeszcze 
raz i przełóż na oprószony mąką blat. Roz-
wałkuj na prostokąt o wymiarach około 30 x 
40 cm. Nadzienie wyłóż na ciasto i rozpro-
wadź po całej powierzchni. Rozsmarowane 
nadzienie cynamonowe na rozwałkowanym 
cieście drożdżowym. Gotowe ciasto zwiń w 
rulon i potnij na roladki. Ułóż je na blasze wy-
łożonej papierem do pieczenia i odstaw do 
wyrośnięcia na około 30 minut. Pokrojone cia-
sto ułożone na blasze. Piecz przez około 30 
minut do zrumienienia ciasta. Upieczone cy-
namonki odstaw do wystudzenia. Możesz je 
też polać lukrem.   



 

  ZUPA DYNIOWA,  

czyli klasyka każdej jesieni.  

 

Składniki:   

    1/2 średniej wielkości dyni (ok. 500 g miąż-

szu)  

     2 duże marchewki    

    bataty (lub 3-4 ziemniaki)  

     cebula  

     oliwa   

    szklanka śmietanki kremówki 30%  

    kilka kromek chleba  

     1 łyżka masła  

     2 listki laurowe   

    1 cm świeżego korzenia imbiru lub 1/3 ły-

żeczki mielonego   

    1/3 łyżeczki cynamonu   

    1/3 łyżeczki kardamonu   

 

Dynie obierz, pokrój w plastry, skropl oliwą 

i piecz w temp. 180 C stopni przez ok. 45 mi-

nut. Upieczone kawałki, oddziel od skórki. Ce-

bulę pokrój w kostkę i podsmaż na oleju. Do-

daj dynię oraz obrane i pokrojone w kostkę 

marchewkę i bataty. Całość mieszaj, a następ-

nie zalej ok. 1 litrem wody, tak aby po wlaniu 

woda tylko przykrywała warzywa. Dodaj listki, 

imbir, cynamon i kurkumę, sól. Przykryj po-

krywką i duś na małym ogniu przez ok. 20-30 

minut, aż wszystkie warzywa zmiękną. W tym 

czasie przygotuj grzanki. Gdy warzywa w zu-

pie zmiękną, wyjmij listki laurowe, a następnie 

zblenduj całość na gładko. Wlej kremówkę, 

miksuj jeszcze chwilę. Całość zagotuj i goto-

we!   

Tekst: Oliwia W. 



 

 

Tekst: GOSIEK 

MODNIE I WYGODNIE 
czyli krótki przegląd 3 stylów ubioru perfekcyjnych na jesień 

1. Dark academia to jeden z najpopu-

larniejszych nurtów estetycznych. Czer-

pie on z kultury akademickiej, klasycz-

nej literatury i pasji do czytania oraz 

uczenia się. Paleta dla tego stylu jest 

silnie zdominowana przez brązy. Styl 

ten jest tez bardzo dobry na jesień, bo 

w większości ubrania tego stylu mają 

bardzo miękkie, ciepłe i otulające mate-

riały. 

 

2. Vintage (retro) Ubrania projektowa-

ne w tym stylu mają swoje źródło we 

wcześniejszych epokach i w procesie 

produkcji są na nie stylizowane. Ubra-

nia pasujące do stylu vintage nawiązu-

ją do poprzednich dekad, ale z nich nie 

pochodzą. Nie chodzi o to, by na odzie-

ży czy dodatkach widoczny był upływ 

czasu, ale by od razu po ukończeniu 

wyglądały niczym wyjęte z minionych 

epok. 

 

3. Oversize czyli w bezpośrednim tłu-

maczeniu – poza rozmiarem, jest ideal-

ny dla każdego, kto chce czuć się mod-

nie i jednocześnie komfortowo. Do ta-

kiego stylu zaliczają się ubrania luźne i 

duże, choć rozmiarem prawidłowe. Styl 

ten jest świetnym wyborem na prawie 

każdą okazję. 

 

 



 

 Tekst: Maja C. 

Kalendarium wydarzeń 
kulturalnych 

 

LISTOPAD 2022 
 
 

Marcus Miller przedstawia 

To koncert, który odbędzie się 6.11.22r.  o godzinie 20:00 miejsce Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, NOSPR, Plac Wojciecha Kilara 1 
 

opis: 

Geniusz elektrycznego basu, a zarazem wszechstronny multiinstrumentalista powraca 
do Polski na koncert w katowickim Nosprze. Jego mocny, jazzowo-funkowy styl gry, od 
lat zachwyca słuchaczy na całym świecie. Marcus Miller, bo to o nim mowa, przyczynił 
się do spopularyzowania tak zwanej techniki slipingu, polegającego na uderzaniu za po-
mocą kciuka w struny gitary basowej, i uzyskiwaniu charakterystycznego, perkusyjnego 
dźwięku, techniki często używanej w kombinacji z tzw. pop-pingiem. 
 
The Legend of Rock Symphonic 
To koncert, który odbędzie się  12.11.22r.  o godzinie 20:00 miejsce Spodek Katowice, 
al. Wojciecha Korfantego 35 
  
opis: 
Spektakularna produkcja! 
Poczuj niesamowite emocje podczas jedynego takiego koncertu w Polsce! Największe 

światowe przeboje rockowe wykonane NA ŻYWO w niezwykłej symfonicznej aranżacji! 

Niecodzienne muzyczne emocje zagwarantują rewelacyjni muzycy Orkiestry Symfonicz-

nej Filharmonii Śląskiej oraz zaproszeni goście znani z największych scen rockowych 

w Polsce. 

 

Prezent Urodzinowy 
To teatr, który odjedzie się  26.11.22r.  o godzinie 19:00 miejsce Pałac Młodzieży Katowice, 
ul. Mikołowska 26 
 
opis: 
Ta obłędnie śmieszna komedia niezaplanowanych sytuacji, mogłaby zdarzyć się na-
prawdę, gdy fantazja zaczyna wodzić bohaterów na pokuszenie lub… wodzić ich za nos, 
ku uciesze wkręconego w tę szałową drakę Widza. Dwa bliźniacze apartamenty luksu-
sowego hotelu, sąsiadujące przez ścianę jak w lustrzanym odbiciu. 
 

https://www.kiwiportal.pl/lokalizacja/katowice-nospr
https://www.kiwiportal.pl/lokalizacja/katowice-nospr


 

 

GRUDZIEŃ 2022 
 
 
Lawrence Foster i Peter Jablonski   
przedstawia koncert muzyki symfonicznej WOLNY STRZELEC , który odbędzie się  9.12.22 
r.  o godzinie 19:30 
miejsce Katowice, NOSPR, plac Wojciecha Kilara 1 
 
opis: 
Wolny Strzelec Webera to brama romantyzmu: ludowo-fantastyczny temat, klasyczna 
forma wybuchająca dramatycznymi kontrastami, a wszystko to niepozbawione poczucia 
humoru. Uwertura tryska entuzjazmem, jak berlińska publiczność, która okrzyknęła 
operę dziełem narodowym, symbolem jedności podzielonych na kilkadziesiąt państw 
Niemiec. 
 
 
 
The Strings 
to przezabawny spektakl komediowy, który odbędzie się 11.12.22 r. o godzinie 19:00  miej-
sce: Pałac Młodzieży Katowice, ul. Mikołowska 26 
 
opis: 
Przezabawny spektakl komediowy o przyjaźni, życiowych zakrętach i miłości do muzyki. 

Niebanalne żarty, moc przyjaźni, grupa 5 mężczyzn, którzy spotkali się będąc na życio-

wym zakręcie. W tle muzyka, która osładza ich perypetie To krótki opis spektaklu autor-

stwa i reżyserii Macieja Kowalewskiego   "The Strings”- pełna humoru i zwrotów akcji 

sztuka, która po prostu przywraca wiarę w marzenia oraz siłę przyjaźni. 

 

 

Grzegorz Turnau, Znów wędrujemy LIVE 
to koncert, który odbędzie się 18.12.22 r. o godzinie 19:00, 
miejsce Katowice, NOSPR plac Wojciecha Kilara 1 
 
opis: 
Grzegorz Turnau wyrusza w 2022 roku w trasę po największych salach koncertowych 
w Polsce, aby przez cały rok razem z publicznością świętować swoje 55. urodziny! 
„Znów wędrujemy LIVE” to podróż szlakiem wszystkich albumów Turnaua, któremu to-
warzyszą od lat znakomici wędrowni muzykanci. 
 
 


