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top 10 sucharów ze świata! 

 

 



   
 

   
 

STREFA DAMSKICH PERFUM 

        Daj się oczarować nietuzinkowymi aromatami Szanell 

         By Antonina Piszczel 

 

 

                                                                  

 Nowe, o pięknym zapachu PERFUMY SZANELL! 

Kosztują one jedynie 5000zł. Modelki światowej sławy kupują 

perfumy o zapachu trawy! Gwarancja niesamowitych doznań 

zapachowych. Lekka mgiełka delikatnie otula skórę. Zapachy Szanell 

oczarowują użytkowników. Perfum urymuję się cały dzień, więc 

jedno pryśnięcie wystarczy, aby cały dzień rozsiewać wokół siebie 

ulubiony zapach. 9/10 kobiet poleca perfumy Szanell. Aromaty są w 

100% wykonane z naturalnych składników. Nie testowane na 

zwierzętach. 

Poniższe wykresy przedstawiają ilość użytkowników danego zapachu 

oraz wyniki ankiety “Jaki zapach chciałbym/chciałabym kupić w 



   
 

   
 

przyszłości” na podstawie którego zdecydujemy o jakim zapachu 

powinien być następny wypuszczony perfum. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Magda Gessler poleca! 

 “Ostatnio kupiłam piękne perfumy Szanell” 

 

 

 

W KROKSACH PRZEZ SWIAT    

by Dominika Cejrowska 

  

Waran z Komodo- mały dinozaur? 



   
 

   
 

  
Ostatnio przemierzając Archipelag Sundajski natknęłam się na bardzo interesujący 

gatunek gada. Mowa tutaj o waranie z komodo, który ma w sobie niedoceniane przez 

wielu, zniewalające piękno. Dostojna jaszczurka o ogromnych rozmiarach, 

rzeczywiście przypomina nieco małego dinozaura. Ten endeiczny gatunek, 

zamieszkuje Park Narodowy w Indonezji i cieszy się niemałą popularnością 

(niekoniecznie dobrą) wśród tamtejszych mieszkańców. Warany bowiem, mają w 

sobie truciznę. Informacji tej, nie polepsza fakt, iż są one żarłokami i potrafią zjeść 

jednorazowo pokarm ważący 80% masy swojego ciała. Czyli to tak jakby 85 

kilogramowy Kajtek zjadł 68 kilogramową kanapkę... 

 

 
 

 



   
 

   
 

                         

 KSIĄŻKA MIESIĄCA 

By Julia Rodzynek 

RYWALKI KIERA CASS 

Książka pt. “Rywalki” (Tytuł angielski: “The Selection”)autorstwa Kiery Cass 

to pierwsza część bestsellerowej trylogii (Tom 1 –Rywalki, Tom 2 – Elita, Tom 

3 – Jedyna) Opublikowana po raz pierwszy 14 kwietnia 2012 r. W serii ukazały 

się jeszcze 2 części których akcja rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z 

Jedynej. Powieść została wydana w ponad 21 krajach – w tym w Polsce (2014-

02-05), z wydawnictwem Jaguar. Książka ma 336 stron. Została 

przetłumaczona przez Małgorzatę Kaczarowską. Każda część przez wiele 

tygodni zajmowała miejsce na liście bestsellerów New York Timesa. Książka 

podbiła serca czytelniczek w różnym wieku. Zapraszam na krótkie 

przedstawienie pierwszej części fascynującej trylogii. Mam nadzieję, że 

niedługo sięgnięcie właśnie po nią!  

 

 

 

Opis z tyłu książki: 



   
 

   
 

“Dla trzydziestu pięciu dziewcząt Eliminacje są szansą ich życia. To dzięki nim mają szansę 

uciec z ponurej rzeczywistości. Ze świata, w którym panują kastowe podziały, wprost do 

pałacu, w którym będą spełniane ich życzenia. Z miejsca, gdzie głód i choroby są na 

porządku dziennym, do krainy jedwabi i klejnotów. Celem Eliminacji jest wyłonienie żony 

dla czarującego i przystojnego księcia Maxona. 

 Każda dziewczyna marzy o tym, by zostać Wybraną. Każda poza Americą Singer. 

 Dla Ameriki Eliminacje to koszmar. Oznacza konieczność rozstania z Aspenem – jej 

sekretną miłością i opuszczenie domu. A wszystko tylko po to, by wziąć udział w 

morderczym wyścigu o koronę, której wcale nie pragnie. 

 Jednak, gdy spotyka Maxona, który naprawdę przypomina księcia z bajki, America zaczyna 

zadawać sobie pytanie, czy naprawdę chce za wszelką cenę opuścić pałac. Być może życie o 

jakim marzyła wcale nie jest lepsze niż to, którego nawet nie chciała sobie wyobrazić… 

 

 “Nigdy nie zazdrościłam szlachetnie urodzonym, nie pragnęłam zostać 

wybrana” 

 

 

 

RECENZJA: 

Fabuła, wydawałoby się, jakich wiele. Młoda, nic nieznacząca dziewczyna ma 

szansę na lepsze życie u boku księcia, który pokocha ją od pierwszego 

wejrzenia, jednak najpierw musi stoczyć bój o jej względy z innym chłopakiem. 

Innymi słowy mówiąc, schematyczny trójkąt, jakich wiele w dzisiejszych 

powieściach. Jednak to tylko pozory, u Kiery Cass nic nie jest tak proste. 

Autorka nawet z wypranych i zużytych wątków potrafi wyciągnąć coś zupełnie 

nowego i intrygującego. Bo kto by się spodziewał, że protagonistka będzie się 

broniła rękami i nogami przed tym, co oferuje jej los, ponieważ względem 

swego życia ma zupełnie inne plany. Mimo, iż w końcu zgadza się na 



   
 

   
 

przystąpienie do Eliminacji, jej zachowanie wcale nie nakierowuje czytelnika 

na odgadnięcie jakiego dokona wyboru względem Maxona i Aspena. 

Tempo akcji jest spokojne. Chwilami autorka starała się dodać mu trochę 

dynamiki, jednak szybko wszystko wracało do poprzedniego stanu. Był to 

celowy zabieg, dzięki niemu historia wciąga powolutku, bez udziału 

świadomości czytelnika. Ja sama nie mam pojęcia, w którym momencie 

powieść pochłonęła mnie tak bardzo, że ciężko było mi się od niej oderwać. 

Dosłownie pochłaniałam kolejne strony z wypiekami na twarzy 

Dodam jeszcze, że okładki mnie oczarowały. Każda jest piękniejsza od 

poprzedniej. Moim faworytem jest ta z “Jedynej”. A która jest waszą 

faworytką? 

  

Głosy na temat “Rywalek” 

“Mieszanka Baśni i reality show. Czarująca, wciągająca i należycie 

romantyczna” - Kiersten White 

“To fascynująca opowieść o miłości rodzącej się w blasku reflektorów i 

polityce, która wkrada się w każdy zakamarek naszego życia. Z całego serca 

polecam wszystkim lekturę “Rywalek” i jednocześnie zastrzegam: Makson jest 

mój i nie oddam o absolutnie nikomu “- Angelika Wawrzyniak 

 

 

Informacje szkolne: 

-Ruszył basen dla klas IV-VIII!   



   
 

   
 

W piątki jest możliwość udziału w zajęciach na basenie w Kartuzach o 14:45. 

Zgłoszenia do pana Tomasza na Vulcanie. 

. 

-Wróciły zajęcia SKS! 

Będą one na sali gimnastycznej w naszej szkole co tydzień w czwartek od 

15:15. Zgłaszać się można do pani Ani na Vulcanie. 

   

-Konkurs recytatorski dla klas I-III 

W konkursie recytatorskim który odbył się 26 lutego brało udział 12 

uczestników. Oto podium:  

miejsce I – Zuzanna, Szymon (ex aequo) 

miejsce II – Marta, Dawid (ex aequo) 

miejsce III – Marcelina, Melania (ex aequo) 

 

      STREFA UŚMIECHU        

Top 10 sucharów na poprawę humoru! 

10. Jak wita się mleko? 

-Mlekovita 

9.Co mówi kabel do kabla? 

-Jesteśmy w kontakcie 

8.Jakie drzewo ma głupie pomysły? 

-Porąbane 

7.Co robi gruby DJ? 

-Zapuszcza tłuste bity 

6.Jak się nazywa żona popa? 

-Popażona 

5.Dlaczego w kącie jest gorąco? 



   
 

   
 

-Bo ma 90 stopni. 

4.Co fryzjerka ma w lodówce? 

-Ma szynkę. 

3. Co Miś Uszatek je na kolacje? 

-Pora na dobranoc 

2.Dlaczego blondynka ma okrągły dom? 

-Bo nie chce, żeby jej pies sikał po kątach 

1.Z kim graniczy Rosja? 

-Z kim chce 

0.W jakiej walucie płacą ptaki? 

-Wróblach 

 STREFA CIEKAWOSTEK 

By Julia Piszczel 

Aby nasz magazyn stał się bardziej przyjazny naturze i mądry zostałam 

przydzielona do opowiedzenia Wam o bardzo ciekawej roślinie - jemiole 

pospolitej. Jest to naprawdę fantastyczna roślina, której warto się przyjrzeć. 

Zapraszam na tę fascynującą podróż!

 



   
 

   
 

 

W podróży do Kambodży kanapki z pasztetem z 

Polski Ci nie wystarczą. Poznaj tamtejsze 

przekąski! 

By Dominika Cejrowska 

Jeden z piękniejszych krajów jakie odwiedziłam z moją trip-ekipą 

była nieprzewidywalna, jedyna w swoim rodzaju, pełna dziczy i 

niespodzianek Kambodża. Jeśli czytaliście moją książkę ,,Delfiny w 

Kambodży żyją” (którą, swoją drogą, może kiedyś zrecenzuje pani 

Rodzynek) z pewnością wiecie już co nieco o tym państwie. Dzisiaj 

chciałabym skupić się na potrawach i przekąskach, jakie możemy tam 

znaleźć. Szukając egzotycznych kambodżańskich smaków 

powinniśmy kierować się na targowiska. To tam możemy zajrzeć w 

każdy garnek i zastanawiać się ‘czy to przypadkiem nie żyje’.  

• Bai sach chrouk to absolutny klasyk śniadaniowy, czyli 

grillowana wieprzowina z ryżem; idealne rozpoczęcie dnia dla 

fanów tłustych dań  

                  

 



   
 

   
 

• Dobra, czas na coś słodkiego. Nom kruok to kokosowe ciastka 

ryżowe ze szczypiorkiem. Nie martwcie się, szczypiorek dodaje 

się tam bardziej do dekoracji 

                                 

• Kdam chaa kreoung to potrawa z niebieskich krabów (kalinek 

błękitny) z aromatycznym, zielonym pieprzem.  

                  

•   Ostatnia potrawa z pewnością nie jest spełnieniem marzeń 

Polaków. Mowa tu o bobosor trey ngeat czyli coś w rodzaju 

kleiku ryżowego z rybą i pastą z zielonych tamaryndowców.  



   
 

   
 

                  

  

 Niezależnie od tego, czy opis dań was zachęcił czy nie, pamiętajcie, 

że wszystkiego warto spróbować;) Na koniec przypominam, że moja 

książka ,,Delfiny w Kambodży żyją’’ jest już dostępna w księgarniach 

Ampik, a więcej moich artykułów ,,W kroksach przez świat’’ 

znajdziecie w magazynach Vąg. 

A już za tydzień: 

Island fashion, czyli styl dla fanów jamajskich rytmów 

Pozdrowienia z Kambodży  

  Wasza Dominika Cejrowska <3 



   
 

   
 

Książka już dostępna w księgarniach Ampik lub na stronie 

www.delfinywkambodzyzyja.dominikacejrowska.com. (z kodem KAMBODŻA -20%) 

Uwaga konkurs! 

Co najchętniej zjadłbym w Kambodży? Odpowiedzi wysyłajcie na maila vąg. konkurs@gmail.com. 5 

najlepszych odpowiedz zostanie opublikowane w następnym wydaniu magazynu Vąg ,a ich autorzy 

nagrodzeni egzemplarzami książki “Delfiny w Kambodży żyją”. Czekamy na wasze listy do 

29.03.2021!!! 



   
 

   
 

 

Horoskop 

Co czeka cię w tym roku? 

 
Baran Aries (21 marca – 19 kwietnia) - Barany są dość nieprzewidywalne. Nie raz 

może zdarzyć się, że obudzą Cię w środku nocy i zaczną pytać, czy macie może 

trochę styropianu, lub zaczną opowiadać historie z ich życia. Pamiętajcie, że 

waszą opinię biorą mocno do siebie, dlatego lepiej uważać na słowa. Pomimo 

specyficznych zachowań, czeka ich szczęśliwe życie i wiele przygód. 

Byk Taurus (20 kwietnia – 20 maja) - typem kumpla/kumpelki. Potrafią świetnie 

ukrywać swoje emocje, dlatego zamiast rozmawiania o swoich problemach, 

wolą przestać o nich myśleć i stawiają na dobrą zabawę. Niełatwo przychodzi im 

ciężka praca i szczerość. 

Bliźnięta Gemini (21 maja – 20 czerwca) - Osoby urodzone pod znakiem bliźniąt 

w tym roku odnajdą swoje przeznaczenie. Bliźnięta lubią, kiedy są w centrum 

uwagi i kochają podróże. Szybko nudzą im się rzeczy. Są spontaniczne, ponieważ 



   
 

   
 

planowanie im się nie udaję. W tym roku osiągną swój cel. Niezaplanowanie 

znajdą partnera. Dla bliźniąt ten rok będzie...szczęśliwy. Są wspaniałymi osobami 

i jeszcze lepszymi przyjaciółmi. 

Rak Cancer (21 czerwca – 22 lipca) - Na osoby urodzone pod znakiem raka 

czekają trudne decyzje. Raki są bardzo ruchliwe i lubią zabawę. Mimo to często 

zostają w domu zakopani pod kocem z tabliczką czekolady w ręku, oglądając 

ulubiony serial. W tym roku wyruszą w niezapomnianą i wymarzoną podróż. 

Raki są niesamowitymi przyjaciółmi. Kochają książki, zwłaszcza romanse. Nie 

przejmują się ocenami, jednak starają się dobrze uczyć i myślą o przyszłości. Raki 

kochają zwierzęta. 

Lew Leo (23 lipca – 22 sierpnia) - Osoby pod znakiem zodiaku Lew mają dużo 

pieniędzy i często w przyszłości zostają gwiazdami internetu. Lubią ładnie 

wyglądać i się usamodzielniać. Często mają powodzenie u płci przeciwnej. Ten 

rok spędzą ze swoją ukochaną osobą. Będą bardzo szczęśliwi jednak pogorszą 

się im kontakty z niektórymi osobami.  

Panna Virgo (23 sierpnia – 22 września) - to typ gaduły. Uwielbia spędzać czas z 

przyjaciółmi i godzinami potrafi mówić bez przerwy. Szybko się obrażają 

niekoniecznie z istotnych powodów. Łatwo zobaczyć w nich, że coś ich trapi, 

dlatego dobrym sposobem jest wspólne rozwiązywanie konfliktów. Panny są w 

większości marzycielami/marzycielkami, ale ich pomysły mogą być nieaktualne 

nawet za godzinę. 

Waga Libra (23 września – 22 października) - Wagi są... cóż osoby z pod tego 

znaku zodiaku często mają bałagan w szafie. Są niesamowicie 

niezorganizowane. Jednym słowem wagi żyją w swoim świecie. Kochają zakupy 

chociaż z ich szafy wysypują się nowe ubrania. Wagi lubią się kłócić, ale mimo to 

szybko nawiązują kontakt z nowymi osobami. Są to bardzo dobrzy przyjaciele, z 

którymi możesz się śmiać do rana. Wagi często są impulsywne i potem żałują 

swoich nieprzemyślanych działań. Mimo złych cech wagi to wspaniałe osoby. 

Skorpion Scorpio (23 października – 21 listopada) - Osoby urodzone pod 

znakiem skorpiona z reguły są nie miłe i nie lubią się angażować. Nie uczą się 

dobrze. Są dobrzy w kłamaniu i udawaniu. Chcą być w centrum uwagi i “na 

czasie” dlatego się popisują. W tym roku stracą ważną dla nich osobę i będą w 

żałobie przez długi czas.  

Strzelec Sagittarius (22 listopada – 21 grudnia) - osoby z pod znaku strzelca 

uwielbiają poszerzać swoją wiedzę i zwykle są bardzo oczytane. Bardzo często 



   
 

   
 

podróżują po świecie. Są praktyczni i pracowici. Na pierwszy miejscu stawiają 

naukę, są ambitni i całkowicie bezinteresowni. W ich pokoju zawsze wszystko 

jest na swoim miejscu. Lubią planować i kochaj porządek. Jako że Strzelce są z 

natury sympatyczni i radośni, nie mają problemu z poznawaniem nowych ludzi. 

Dość dużą wadą Strzelców jest impulsywność i działanie pod wpływem emocji. 

Strzelce doskonale kłamią...co niekoniecznie wpływa na ich korzyść. W tym toku 

Strzelce przeczytają książkę, która odmieni ich życie... 

Koziorożec Capricorn (22 grudnia – 19 stycznia) - Osoby spod znaku Koziorożca 

są niezwykle dojrzałe przez co są postrzegane jako dość poważne, ostrożne, 

miarkujące swoje słowa osoby. Są perfekcjonistami w wielu kwestiach, dlatego 

wszystko planują wcześniej. Pomimo tego, potrafią zaprzyjaźnić się z ich 

przeciwieństwem np. rybami 

Wodnik Aquarius (20 stycznia – 18 lutego) - Wodnik to znak wizjonerów, 

niekonwencjonalnej myśli i niezależności intelektualnej. Zodiakalny Wodnik nie 

lubi schematyczności i monotonii sztywnych zasad. Wodnik czasami potrafi być 

bardzo uparty. Często czuje się lepszy. Potrafi podnieść komuś ciśnienie. W tym 

roku pokłóci się z bliskimi osobami i niełatwo się z nimi pogodzi. Nigdy nie 

zrozumie swoich błędów i zawsze będzie obwiniał kogoś innego. Mimo wszystko 

ma dobre intencje i dobrze jest mieć Wodnika jako przyjaciela. 

Ryby Pisces (19 lutego – 20 marca) - Osoby urodzone pod znakiem ryb mają 

jedną bardzo dużą wadę. Ryby są fałszywe. Mają jeden cel - być w centrum 

uwagi. Często się zakochują i zmieniają partnerów jak rękawiczki...może dlatego 

że zwracają uwagę tylko na wygląd. Ryby często obgadują za plecami. Są w 

stanie zrobić wszystko goniąc za “wspomnieniami”. W tym roku...stracą 

przyjaciela, którego nigdy już nie odzyskają.  
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Poznaj tamtejsze przekąski! (Dominika Cejrowska) 
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Wydawnictwo: Różowa Pantera 

Redaktor naczelny, korekta: Julia Rodzynek 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


