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Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Oceny już popra-
wione i wystawione, wiadomo, świadectwo musi być jak 
 najlepsze. Jeśli pasek nie na świadectwie, to gdzie ?? ;)   
Rok szkolny od paru lat trwa bardzo długo, gdyż kończy się 
wraz z ostatnim piątkiem czerwca, jednak nie martwcie się, 
żyjcie wizją pięknych i ciepłych wakacji :) Czy zaplanowaliście 
już swój wypoczynek? Jeśli macie dylematy lub cierpicie na 
brak pomysłów, to podsuniemy wam kilka propozycji na 
przyjemne spędzenie letniego wolnego od nauki czasu. 

  Aktywne wakacje Polecamy codzienną rundkę rowerem bądź też na rolkach, co pobudzi 
krążenie krwi i poprawi humor, a ponadto może pomóc w zrzuceniu paru zbędnych kilogra-
mów. Spacer lub bieganie z psem (jeśli macie szalonego podopiecznego, może zdarzyć się 
bieganie za psem), cieszycie się wy a także wasz pupil, bo przecież zabraliście go na spacer. 
Basen to kolejna możliwość, jeśli lubicie wodę, a mniej oficjalna wersja tej opcji to wypad 
nad rzekę, jezioro lub zalew. 

 Wakacje zorganizowane Wyjazdy na kolonie, obozy, sanatoria 
lub też wyjazdy rodzinne. To doskonała okazja by podreperować 
nadszarpnięte zdrowie, ukoić zszargane nerwy, nadrobić zaległości 
rodzinne lub nawiązać nowe, ciekawe znajomości. W kraju poleca-
my Mazury, gdzie można podziwiać przepiękne widoki, pod warun-
kiem, że podejmiemy skuteczne kroki w ramach ochrony przeciw-
komarowej. Proponujemy także wyjazd do ciepłych krajów, jeśli 
oczywiście fundusze na to pozwalają i macie sprawdzone biuro po-
dróży ;) Jako uczennice szkoły hotelarskiej możemy polecić, np. 
Chorwację i Grecję, ponieważ kraje te słyną nie tylko z pięknych  
kurortów, ale i z gościnności.  

 Wakacje dla leniwych Polecamy: błogie lenistwo z książką  
i dobrą herbatką, całonocne seanse filmowe w samotności lub  
w towarzystwie lub wyjście z kocykiem, czyli tzw.  plażing i smażing dla wielbicieli słoneczka. 

 Oto niektóre warianty wykorzystania nadchodzącej laby. O wasze wakacyjne wrażenia  
zapytamy za dwa miesiące, a tymczasem życzymy, by ciepły letni czas zatrzymał się, a głowa 
bolała nie od udaru słonecznego, lecz od nadmiaru pozytywnych wrażeń :) 

Podsumowanie roku szkolnego na wesoło 
Matka pyta syna: 

- Co dzisiaj przerabialiście na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczyciel zadał wam coś do domu? 

Nie zdążył. 

 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, chwyta za rękaw najgłośniej 
wrzeszczącego, wyciąga Go na korytarz i stawia Go w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, 
 którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu?? 

- A z jakiej racji? – pyta dyrektor 

- No… przecież skoro nasz  pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda?  

N.Sulej, E.Milka,  

Letnie ładowanie akumulatorów 
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Baran (21.03–19.04) Baran nie zamierza się na urlopie nudzić, odpadają więc wszelkie imprezy  
zorganizowane. Nieważne, gdzie się śpi, co jada. Byle się dużo działo – od rana do rana. Urlop z Baranem 
będzie cudowny, ale tylko jeśli kochasz dzikie eskapady w nieznane, bez pewności, że noc spędzisz 
w łóżku. Pod warunkiem jednak, że jesteś Strzelcem, Skorpionem lub Wodnikiem. Rak, Byk lub Ryby 
niech darują sobie z nim jakiekolwiek wyjazdy. Byłoby to z pewnością niezapomniane przeżycie,  
ale już trzeciego dnia przyszłyby Wam do głowy mordercze myśli. 
Byk (21.03–19.04) Byki obojga płci muszą wypoczywać komfortowo: dobrze jeść, wygodnie mieszkać, 
mieć pod ręką baseny, korty tenisowe i ekskluzywne nocne kluby. Pokazuje się w kurorcie w najlepszym 
towarzystwie. Tu pogada, tam pogada, zwykle o pieniądzach. Na zwiedzanie okolicy brakuje mu czasu.  
Jeśli jesteś Panną albo Rakiem, po powrocie będziesz wspominać z rozrzewnieniem wspaniały urlop. Natomiast  
Skorpion lub Wodnik po dwóch dniach spakuje swoje rzeczy i ucieknie. 
Bliźnięta (21.05–21.06) Ma być tłoczno, wesoło i zwariowanie. Bliźnięta pojadą tylko tam, gdzie się dużo 
dzieje. Śmiechu musi być co niemiara i do tego liczne towarzystwo, by Bliźnięta miały przed kim brylować,  
sypiąc anegdotkami jak z rękawa. Jeśli nawet pogoda będzie pod psem, nie licz, że Bliźnięta zajmą się wreszcie  
Tobą. Gdy tylko zwietrzą towarzystwo, natychmiast się ulotnią. Wodnik, Strzelec lub Skorpion bez trudu  
dotrzyma im kroku. Koziorożec, Panna i Byk lepiej niech zostaną w domu. 
Rak (22.06–22.07) Nie znosi niepewności i wędrówek w nieznane. Woli odwiedzać te same,  
sprawdzone miejsca i porównywać, co się zmieniło. – Tu wyrosło nowe drzewko,  mówi, spacerując po okolicy.  
Po trzech dniach palce gryziesz ze złości, a Twój Rak jest w siódmym niebie. – Zobacz, jak miło, jak cicho,  
drzewa szumią, ptaszki śpiewają. Byk i Koziorożec uwielbiają się wybyczyć, więc będą takim wypoczynkiem  
zachwycone, ale Strzelec, Baran i Wodnik długo tego na pewno nie zniosą. 
Lew (23.07–22.08) Chętnie pojedzie wszędzie tam, gdzie bywają gwiazdy, by potem móc pochwalić się przed znajomy-
mi: „Leżałem na plaży w Chałupach obok Kammela”. Lew kocha dodawać sobie w ten sposób splendoru. Gdziekolwiek 
jest, musi się pokazać. Bierze więc ze sobą walizy wypchane najmodniejszymi ciuchami,  biżuterię i drogie perfumy. Jest 
przygotowany na każdą okazję. Nie sposób go nie zauważyć. Krąży wśród wczasowiczów, wypina tors i zadziera nos 
do góry. Zrozumiesz go, jeśli jesteś Wagą lub Bykiem. Jeśli Panną – po prostu z nim nie wyjeżdżaj. 
Panna (23.08–22.09) Wszystko ma w najdrobniejszych szczegółach zaplanowane już na dziesięć miesięcy przed wyjaz-
dem: gdzie, z kim i za ile. Lubi wypoczynek racjonalny, ale urozmaicony – trochę pospacerować, trochę popływać, poczy-
tać, zaliczyć okoliczne zabytki i parę razy wpaść do kina. Nie znosi wylegiwania się na plaży, górskiej wspinaczki oraz mo-
notonii na żaglówce. Panna o wszystkim za Ciebie pomyśli. Jeśli więc lubisz lenistwo umysłowe, to przy niej relaks szarych 
dla komórek masz jak w banku. Nie wybieraj się z nią, jeśli jesteś spod znaku Wodnika lub Skorpiona. 
Waga (23.09–22.10) Nie pojedzie w Bieszczady ani do Ciechocinka, bo czym mogłaby się potem pochwalić znajomym? 
Tajlandia, Meksyk albo Sudan – to jest coś! Już dwa miesiące wcześniej biega po sklepach w poszukiwaniu markowych 
ciuchów i całego urlopowego rynsztunku. Tydzień przed wyjazdem siedzi już gotowa na walizkach i niecierpliwie przebiera 
nóżkami. Martwi się też na zapas, czy spotka tam wystarczająco ciekawych ludzi, by dać przed nimi popis – w jej pojęciu – 
erudycji, a tak naprawdę natarczywej gadatliwości. Wytrzymają z nią Lew i Byk, ale Baran i Koziorożec oszaleją. 
Skorpion (23.10–21.11) Zawsze głodny mocnych wrażeń lubi wyzwania. Najchętniej więc wybierze 
 na wakacje szkołę przetrwania, rejs jachtem przez Atlantyk, dzikie ostępy Bieszczadów albo wczasy w siodle.  
Zatnie się w sobie, a nie pokaże, że się nosem podpiera. Co gorsze, Ciebie wyszydzi, żeś mięczak i jesteś mu  
kulą u nogi. Spakuje się w godzinę i niczego nie zapomni. Strzelec, Baran i Ryby niech jadą z nim  
na wakacje z zamkniętymi oczami. Byk lub Lew niech się lepiej wybiorą z kimś innym. 
Strzelec (22.11–21.12) Dla niego liczy się tylko przygoda i nieznane. Pakuje więc szybko manatki i wyrusza  
przed siebie. Dokąd – sam nie bardzo wie. Obierze kierunek na Gdańsk – pewne że wylądujecie w Kotlinie Kłodzkiej.  
Nie licz, że się na tym urlopie wyśpisz. Strzelec ściągnie Cię z łóżka o czwartej i zafunduje poranną gimnastykę,  
a potem jeszcze kąpiel w lodowatym strumieniu. Kląć go będziesz w żywy kamień, jeśli jesteś Wagą  
lub Bykiem. Reszta zodiaku odda się później wspomnieniom z tego fantastycznego urlopu. 
Koziorożec (22.12–19.01) Miłośnik spokoju i wędrówek we dwoje. Jeśli się uprze, że jedziecie w góry,  
nie ma na to rady. Nic nie wskórasz ani gwałtownymi protestami, ani marudzeniem.  
Kupi Ci porządne buty, zapakuje na ramiona plecak, zafunduje Ci dzień w dzień po dwadzieścia kilo-
metrów marszu i zwymyśla od mazgajów, gdy mu pokażesz bąble na stopach. Po dwóch 
tygodniach urlopu – jeśli jesteś Wagą, Lwem lub Bliźniętami – albo zapałasz miłością  
do jego sposobu spędzania wolnego czasu, albo się z nim rozstaniesz.  
Wodnik (20.01–18.02) Jest mu obojętne, gdzie pojedzie. Potrafi się zachwycić każdym zakątkiem 
świata. Ważne, by jeden dzień różnił się od drugiego. Nie dla niego zorganizowane wczasy, już 
po dwóch dniach spakuje się i czmychnie – obojętnie gdzie, byleby nie siedzieć w jednym miejscu. 
Ale gdy zwiedza, wędruje, poznaje miejscowe zwyczaje i kuchnię, nie ma lepszego od niego kompana. 
Z Wodnikiem możesz konie kraść, jeśli lubisz to, co on. Świetnie dogadają się z nim Baran 
i Skorpion. 

Ryby (19.02–20.03) Ich zmienne nastroje mogą dać Ci się we znaki. Chociaż Ryby  
same zaplanują, gdzie pojedziecie, już po jednym dniu pobytu dopadnie je chandra, 
 że wcale nie o to chodziło. Najpierw chcą odpoczynku we dwoje, z dala od ludzi, na łonie  
natury – tylko my, las i woda – będą Ci powtarzać przed wyjazdem. Ale już na miejscu  
zabraknie im licznego towarzystwa. Zaleją Cię potokiem żalów tak obfitym, że dostaniesz cholery 
i zostawisz swoje Ryby na pastwę losu. Dopiero to je otrzeźwi, niestety na krótko. 

 



S T R .  4           H U G O Ł Ł A J  

Utalentowany Kołłątaj 
Jedni rodzą się na porodówce, drudzy w domowym 
zaciszu, a jeszcze inni w wodzie. O niektórych mówi 
się, że są w czepku urodzeni. Ale niezależnie od  
sposobu, daty i godziny przyjścia na świat, każdy z nas 
ma niepowtarzalną osobowość i urodę. Niektórzy mają 
jeszcze to „coś”, co nazywa się talentem, który  
podobno pochodzi od Boga.  

W mijającym roku szkolnym w Kołłątaju ujawniło się 
kilkoro uczniów posiadających wyjątkowe uzdolnienia i upodobania. Odkryliśmy świetnych  
plastyków, muzyków, solistki oraz poetkę. Jesteśmy z nich dumni, zwłaszcza, że wykorzystali 
swój talent, reprezentując naszą szkołę w lokalnych konkursach, zdobyli nagrody  
oraz wyróżnienia. 

Poznajcie sylwetki artystów z Kołłątaja. Zapewne mijacie ich codziennie na szkolnych  
korytarzach, są waszymi znajomymi lub przyjaciółmi. Jedni skromni, inni przebojowi,  

ale wszyscy uzdolnieni. 

 

Klaudia Kusaj w tym roku szkolnym rozpoczęła naukę  
w technikum hotelarskim. To skromna dziewczyna  
z zeszytem pełnym literackich przemyśleń i refleksji- dość 
dojrzałych jak na nastolatkę. Przystąpiła do konkursów  
poetyckich bez wielkiego entuzjazmu, a po otrzymaniu  
wyróżnienia w „Konkursie Jednego Wiersza” długo powtarza-
ła „nie wierzę…”. My wierzymy, że Kusaja (pseudonim  
artystyczny) osiągnie jeszcze większy sukces i będziemy  
ją wspierać w tej dziedzinie.  

Oto rozmowa z poetką: 

W jakich okolicznościach powstał Twój pierwszy 
wiersz? Sytuacja może wydawać się komiczna, ale tak  
naprawdę sama nie wiem, kiedy zaczęłam pisać. Wydaje mi 
się, że było to w klasie pierwszej gimnazjum. Gdy otoczenie 
zaczęło mnie przytłaczać, najlepszym wyjściem stało się 
przelanie swoich trosk na papier. 

Czym jest dla Ciebie poezja, możliwość pisania? Poezja jest dla mnie sensem życia,  
sposobem ukazania emocji i mojej duszy, a także otaczającego świata. Jest też próbą zmusze-
nia ludzi do zastanowienia się nad własnymi czynami i życiem. Jednocześnie pisanie staje się 
dla mnie ucieczką od świata, daje możliwość odstresowania i ukazania prawdziwej siebie.  
Po prostu-bez poezji nie potrafię żyć. 

Skąd czerpiesz inspiracje dla swojej twórczości? Inspiracją stają się otaczający mnie 
ludzie, ich system moralny i decyzje, które podejmują. 

W jakich warunkach, otoczeniu lubisz pisać? Najlepiej pisze mi się w szkole,  
gdy nie potrafiąc skupić się lekcji, błądzę gdzieś daleko myślami. Jestem wtedy wśród osób, 
które stają się tematem mojej poezji. 

Czym jest dla Ciebie nagroda zdobyta w „Konkursie Jednego Wiersza”? Jest ona dla 

mnie pewnego rodzaju wyróżnieniem, które utwierdza mnie w przekonaniu, że warto  

tworzyć. Nagroda jest także dowodem na to, że moja poezja ma swoją wartość i cenę. 
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Mamy w szkole także muzyczne trio „bez nazwy”, w skład którego wchodzą:  
Dominika Rajczyk i Agnieszka Hyla z klasy I TŻ oraz Mateusz Partyka  
z klasy II B TŻ. Uczniowie reprezentują naszą placówkę  
na konkursach i festiwalach.. Zadebiutowali wspólnie  
podczas Jasełek 2013 i od tej pory wciąż trenują przed 
 kolejnymi występami. Wzięli udział w Powiatowym Przeglą-
dzie Twórczości Artystycznej pod hasłem „Bella Italia”  
a także w konkursie „Mam talent od Jezusa” Mateusz  
prywatnie związany jest z zespołem Animal Section  

grającym muzykę SKA  
i reggae. Dziewczęta 
 śpiewają w scholii kościel-
nej myszkowskiej parafii 
św. Andrzeja Boboli.  
Zapytani, czym jest dla nich muzyka, odpowiadają zgodnie: 
pasją, hobby, przyjemnością, ucieczką od codzienności  
i sposobem na odreagowanie. Wspólnym marzeniem  
muzyków jest publiczny występ na „wielkiej scenie”.  

Naszym zdaniem, to tylko kwestia czasu, więc powodzenia :) 

 

Pora przedstawić wszystkim Martę Kurek  
z klasy III TF. Gdy zdobywając informacje  
o wesołej, zawsze uśmiechniętej uczennicy,  
zagadnęłam jej polonistkę, odpowiedziała:  
„ jest przebojowa i energiczna”. Marta wzięła udział 
w plastycznej kategorii przeglądu „Bella Italia”  
i zajęła II miejsce. Opowiedziała nam o swojej  
plastycznej pasji. 

Kiedy ujawnił się Twój talent plastyczny? 
Nie wiem czy można nazwać to talentem  
plastycznym? Po prostu już od dzieciństwa bardzo 
lubiłam rysunki, interesowałam się nimi i zawsze 
mnie fascynowały. 
Jakimi technikami plastycznymi się posługujesz? Zazwyczaj są to szkice ołówkiem  
lub węglem. Wcześniej interesowałam się również tworzeniem karykatur i komisów,  
tzw. mangi, jednak okres ten już dawno minął. 
Czym jest dla Ciebie możliwość tworzenia? Jest to dla mnie głównie hobby.  
Poprzez rysowanie można wyrazić swoje uczucia i emocje. Dzięki kontaktowi ze sztuką życie 
staje się ciekawsze i nabiera nowego sensu. Na kartkę papieru można "przelać" swoje  
odczucia i przeżycia. Nikt nie mówi nam w jaki sposób mamy tworzyć, ponieważ jest to tylko 
i wyłącznie nasza forma. 
Czy posiadasz jeszcze jakieś inne pasje lub hobby? Inne hobby? W sumie nie wiem, 
pewnie takie jak większość osób w moim wieku, spotkania z przyjaciółmi i o ile można to  
nazwać hobby - zakupy :) 
Gratulujemy uczniom, którzy uczestniczyli w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  

wzięli udział w akademiach i uroczystościach szkolnych. Nie sposób wszystkich wymienić 

z imienia i nazwiska. Pamiętajcie, nawet jeżeli nie zdobyliście nagród i wyróżnień, liczy się  

wasze zaangażowanie i chęć pokazania innym, że warto podzielić się swoim talentem.  

To Wy tworzycie tradycję Kołłątaja i jesteście wizytówką szkoły, do której uczęszczacie. 
ADC 
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Nauczycielka języka rosyjskiego, języka polskiego a także Pani bibliotekar-
ka. Z pewnością jednak bardzo pogodna i życzliwa osoba, o czym wiedzą 
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele naszej szkoły. Dla pełnego obrazu  
dodam jeszcze, że posiada niepowtarzalne poczucie humoru i mnóstwo  
pomysłów. Pani mgr Jolanta Cudanowska jest bohaterką wakacyjnego 
wydania naszej gazety. 

Jakie uczucia towarzyszą Pani na myśl o nadchodzących  
wakacjach? Uczucie radosnego oczekiwania i ekscytacji, którym  
towarzyszy nadzieja na nadrobienie zaległości towarzyskich, czytelni-
czych czy filmowych, czegoś co się odkładało właśnie na wakacje. 

Czy tegoroczne wakacje starannie Pani zaplanowała, czy raczej będą one spontaniczne  
i pełne niespodzianek? Do każdej podróży trzeba się dobrze przygotować. Tegoroczne wakacje 
starannie zaplanowałam z racji tego, że jedzie ze mną trzyletni chłopiec i wolałam się upewnić  co 
zastanę na miejscu. Oczywiście spontaniczności i niespodzianek nie zabraknie postaram się je  
zapewnić już na miejscu. Zabieram ze sobą duże poczucie humoru i poczucie dystansu, więc  
powinno być miło, wesoło i pełny luz. W końcu od tego są wakacje. 

Wakacje kojarzą się z podróżami, czy dla Pani są podróże? Podróże są dla mnie,  
tak jak i dla wielu innych, chęcią poznawania nowych miejsc. Za każdym razem wnoszą coś innego 
zarówno w spojrzeniu na świat jak i w ocenie ludzi. Pozwalają nam zrozumieć inne kultury, uporać 
się z codziennością, odreagować stres i zyskać nowe spojrzenie na nasze życie. Jeszcze jeden bardzo 
ważny element naszej wyprawy,  jeżeli nie najważniejszy,  
to  robienie zdjęć ,, na tle’’… bez nich ani rusz :) :) 

Jaką wycieczkę/podróż wspomina Pani najmilej?  
To była podróż na grecką wyspę Corfu. Wczasy połączone z wyciecz-
kami. Wszystko zaczęło się od rejsu promem z Włoch na Corfu, który 
trwał prawie 30 godzin. Było to dla mnie zarówno fascynujące  
jak i przerażające przeżycie. Oczami wyobraźni zobaczyłam  bezmiar 
wody a pośrodku nasz ‘’maleńki” kilkupiętrowy prom, ale były to nie-
zapomniane chwile. Wyspa urzekła mnie wspaniałym krajobrazem  
z mnóstwem zieleni, kwiatów, malowniczych i urokliwych 
zabudowań, zobaczyłam cudowne plaże i strome klify.  
Wyspa nie jest duża i w czasie wycieczek, wynajętymi  
terenówkami, zwiedziliśmy sporą jej część. Cesarzowa Sissi 
była tak zauroczona wyspą, że właśnie tutaj, na Corfu  wy-
budowano dla niej letnią rezydencję, którą można zobaczyć. 

O odwiedzeniu jakiego miejsca Pani marzy, które  
jednocześnie można polecić naszym czytelnikom  
na wakacje? Moje marzenia podróżnicze są proste, realne  
i na każdą kieszeń. Mogę polecić je wszystkim, którzy chcą 
odpocząć, wyciszyć się, odreagować stres. Jest to podróż  
w głąb siebie, do wnętrza własnej duszy. Wakacje to dobry 
moment. Mamy dużo czasu, żeby spokojnie zastanowić się nad tym kim jesteśmy, w jakim miejscu 
się znajdujemy, na jakim etapie życia i co możemy w związku z tym zrobić? Każdy z nas ma takie 
zakamarki w swojej duszy, do których z różnych powodów nie zagląda, a może właśnie nadszedł 
czas  żeby  je odwiedzić? 

Mogę również polecić lekturę dobrej książki. W czasie czytania również podróżujemy. Przenosimy 
się w różne miejsca:  w góry, nad morze, do krajów egzotycznych.  Możemy być świadkami  
wydarzeń sensacyjnych, romantycznego zachodu słońca nad morzem czy być uczestnikiem rejsu 
dookoła świata. Tam również poznajemy nowych ludzi ich często odmienne zachowania.  

Pamiętajmy przy tym, że „książki to najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, 
nie zdradzą, a naucza wiele” 

Życzę udanych i dobrze wykorzystanych wakacji . Dużo słońca  
i dobrego humoru. 
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Fryzury męskie są teraz wyjątkowo różnorodne. Mężczyźni nie muszą się  
zamykać na jeden trend, bo jest ich teraz bardzo wiele!  

Klasyczne męskie cięcie to krótsze włosy po bokach i z tyłu głowy,  
a dłuższe na górze. Teraz, najmodniejsza jest duża różnica pomiędzy tymi 
 długościami. Jeśli włosy na czubku głowy są dość długie – mają 4-5 cm,  
można je układać na wiele sposobów w zależności od okazji. Można zaczesać 
 włosy do tyłu usztywniając je żelem w stylu latynoskiego kochanka. 

   Męska garderoba na letnie wakacje 

SPODNIE: Oprócz bermudów w męskiej walizce nie może zabraknąć spodni 
typu chinos i dżinsów.  W tym sezonie obowiązują szczupłe i proste fasony 
uszyte z lekkich tkanin i delikatnie sprane. 

GÓRA: Świetne na wakacje są koszulki polo 

 

Główne trendy na  lato 2014  
w makijażu to podkreślenie ust  
i kości policzkowych. Stawiamy  
na rozświetloną i promienną cerę 
 z odrobiną koloru.  To będzie czas 
make-up'u w delikatnym, dziewczęcym stylu.  

      

Trendy we fryzurach na lato 

Już od kilku sezonów styliści na pokazach mody promują trend na 
zwiewne, bardziej naturalne włosy. Fryzury misternie ułożone odchodzą 
do lamusa. Swobodzie stylizacji, towarzyszy też swoboda i lekkość  
w koloryzacji. Nie ma tu miejsca na jednolity odcień włosów,  
ale na trójwymiarowy, taki jak w naturze.  
A dla odważnych trend na kilka pasm  
zafarbowanych na pastele. 

      

 

Latem w modzie będą lekkie  
i zwiewne ubrania. 

    

 
 
 

S. Lisak, S. Matyja 

http://www.stylistka.pl/katalog-fryzur/fryzury-krotkie/
http://styl.fm/newsy/128484.pakujemy-walizke-na-wyjazd-letnie-must-have-2
http://styl.fm/newsy/128900.zaprojektuj-swoj-ogrod-na-wakacje
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Letnie orzeźwienie— LEMONIADA 

Składniki: 
• 2 pomarańcze 
• 2 cytryny 
• 1 limonka  
• 4 łyżki cukru 
• gałązka mięty 
• 1 litr zimnej wody 
• kilka kostek lodu 

Przygotowanie: Pomarańcze, cytryny i limonkę dokładnie 
umyć. 1 pomarańczę i 1 cytrynę pokroić na półplasterki, wło-
żyć do dzbanka, zasypać cukrem i wymieszać. Wstawić do 
lodówki. Do dzbanka z cytrusami, włożyć gałązkę mięty i 
wymieszać. Wstawić do lodówki na minimum godzinę 
(można dłużej), od czasu do czasu można zamieszać i 
ugnieść końcem łyżki. Wlać zimną wodę do dzbanka, dodać 
sok wyciśnięty z drugiej pomarańczy, sok z cytryny i limonki 
i dokładnie wymieszać. Przed podaniem dodać kostki lodu.  

Książka na wakacje 
Nieznany kolor twoich oczu,  
Robert Wójcik 
Historia młodzieńczej 
miłości, jaką każdy  
romantyk chciałby 
przeżyć, a która dobrze 
się kończy, ale musi 
pokonać liczne przeciw-
ności losu. Norbert, 
zwany przez przyjaciół 
Norim, jest zwykłym 
chłopakiem z bloko-
wisk. Jest nieśmiały, 
 a jako dziecko zaprzy-
jaźnił się z równie cichą i nieśmiałą  
dziewczynką o imieniu Kinga, którą z tylko 
sobie wiadomych pobudek nazwał Malutką. 
Ich wspólne zainteresowania i upodobania 
oraz trzymanie wspólnego frontu przeciw  
złowrogości i podłości krzywdzących ich ludzi 
przetrwały próbę czasu i zadzierzgnęły mocny 
związek przyjaźni, która z czasem przerodziła 
się w miłość.  

 

 

 

Tropico 5 to kolejna odsłona cyklu 
strategii ekonomicznych, w których 
gracz pełni rolę przywódcy republiki 
bananowej. Zgodnie z tradycją se-
rii, Tropico 5 pozwala graczowi wcielić 
się w rolę przywódcy małego, położo-
nego na wyspie państwa. Jego zada-
niem jest poprowadzić podległą mu 
nację od czasów kolonialnych, przez 
burzliwy XX wiek, aż do współczesno-
ści i niedalekiej przyszłości. W między-
czasie trzeba przetrwać obie wojny 
światowe, wielki kryzys gospodarczy 
oraz zimną wojnę. Każda era niesie ze 
sobą odmienne wyzwania i stwarza 
unikalne okazje. 

Far Cry 3 to trzecia odsłona popularnej 
serii gier, w których przemierzamy 
otwarty świat i bierzemy udział w zróż-
nicowanych starciach z grupami prze-
ciwników. Gracze wcielają się w Jaso-
na Brody’ego, którego wakacje zostały 
przerwane w brutalny sposób i w wyni-
ku nieszczęśliwego skoku ze spado-
chronem ląduje na wyspie, opanowa-
nej przez piratów. Co gorsza, w niewoli 
pozostaje grupa jego przyjaciół, a 
wszędzie wokoło roi się od pozbawio-
nych skrupułów i niezbyt stabilnych 
psychicznie morderców. By ocalić swo-
ich bliskich i wydostać się z tego prze-
klętego miejsca Jason będzie musiał 
szybko nauczyć się zabijać. 

 
Sid Meier's Pirates! to nowa wersja 
hitu z lat 80-tych ubiegłego stulecia o 
tym samym tytule. Podobnie jak pier-
wowzór z dawnych lat, osadzona w 
czasach gdy wszelakiej maści piraci 
królowali na Karaibach. Gracz ma nie-
powtarzalną okazję stać jednym z 
owych zawadiaków i swymi czynami 
na stale wpisać się w karty historii. Tak 
Autorzy zafundowali nam rozgrywkę 
otwartą, niemal bez ograniczeń. Może-
my żeglować posiadanym okrętem, 
bądź flotą, w dowolnym, wybranym 
przez siebie kierunku, plądrować mia-
sta, zatapiać napotkane konwoje han-
dlowe, czy nawet oferować swe usługi 
ówczesnym potęgom kolonialnym.   

WAKACYJNE GRANIE 


