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ZIMA 
 

IDĄ ŚWIĘTA… 
 

Szczynści na szczynści na tyn to tu Nowy Rok, cobyjście tu 
byli zdrowi cały Boży Rok! 
To nóm Boże dej! 
W każdym kóntku po dziecióntku, a na piecu troje,  
a cobyjście nie powiedzieli, że je kiere moje! 

 
To nóm Boże dej! 
Cobyjście byli zdrowi i wiesieli, jako w niebie annieli! 
To nóm Boże dej! 
Coby sie Wóm darziło, mnożiło, kapusta, groch, żito, reż, psziniczka też!  
To nóm Boże dej! 
Cobyjście mieli pełne pudła, cobywóm gaździno przi piecu nie schudła!  
To nóm Boże dej! 
Cobyjście mieli tela byczków, wiela w lesie smyreczków, a tela cieliczek, wiela w lesie jedliczek!  
Cobyjście mieli tela liści na kapuście, wiela ludzi na odpuście!  
To nóm Boże dej! 
Kurek pełno grzynda, hej kolynda, kolynda!  
 



OD REDAKCJI...  

  

 Wielkimi krokami zbliżają się do 
nas święta Bożego Narodzenia. 
Niektórzy już myślą nad tym, jakie 
prezenty kupić bliskim, inni natomiast 
wymyślają, co chcieliby dostać ;) 

  
 Redakcja "Trójkomanii" życzy wszystkim nauczycielom, innym 
pracownikom szkoły oraz uczniom zdrowych i pogodnych świąt 
Bożego Narodzenia. 
 Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze   
serca spokojem i radością. 
 Niech Dobro, Prawda, Piękno, Wiara, Nadzieja i Miłość 
towarzyszą Wam przez całe życie, a szczere i najpiękniejsze 
Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie. 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 
 
Zachęcamy do czytania ,,Trójkomanii’’!  
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.  
          
         Miłego czytania   
         REDAKCJA 
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ŚWIĄTECZNE 
SŁODKOŚCI 

 
ciasteczka cynamonowe: 

  * 200g cukru   

  * 120g masła o temperaturze 

pokojowej 

  * 3 żółtka 

  * 2 łyżki mleka 

  * 250 g mąki pszennej 

  * 2 łyżeczki cynamonu mielonego 

  * 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

  * 1/2 łyżeczki soli 

sposób przygotowania: 

1.W średniej misce utrzeć masło z cukrem. Ubić żółtka, a następnie 

wymieszać z mlekiem. Wymieszać mąkę z cynamonem, proszkiem do 

pieczenia i solą, dodać do mieszaniny z mlekiem i miksować, aż 

wszystko się dobrze połączy. Owinąć ciasto i chłodzić przez co 

najmniej 2 godziny. 

2.Nagrzać piekarnik do temperatury 175°C. 

3.Na powierzchni lekko posypanej mąką rozwałkować ciasto do 

grubości ok. 1/2 cm. Wyciąć ciasteczka za pomocą foremek. Wyłożyć 

ciastka na blasze w odległości 2 cm od siebie . 

4.Piec przez 10-12 minut w nagrzanym piekarniku, aż ciastka 

będą lekko rumiane. Wyłożyć ciastka na podstawki i ostudzić. 

SMACZNEGO! 



Wywiad z Przewodniczącą 

Samorządu Uczniowskiego 
 Redakcja gazetki szkolnej przeprowadziła wywiad z Marią Sikorą - uczennicą 
klasy 3c, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.  
 Rozmowa pozwoli Wam poznać bliżej Waszą przedstawicielkę. 

 
- Jaka jest główna cecha Twojego charakteru? 
- Moją cechą szczególną w ostatnim czasie jest bezczelność. 
- Cecha, której szukasz u znajomych? 
- Czego szukam u znajomych? Hmm… na pewno spontaniczności, 
zrozumienia oraz pozytywnego nastawienia do życia. 
- Co cenisz najbardziej u przyjaciół? 
- Szczerość. 
- Twoja główna wada? 
- Ojej… na pewno to, że jestem bardzo wybuchowa i łatwo 
wyprowadzić mnie z równowagi.  
- Twoje ulubione zajęcie/ hobby? 
- W ostatnim czasie chodzenie do kościoła (śmiech), a tak naprawdę 
gram od dłuższego czasu w hokeja. 
- Jakie jest Twoje marzenie? 
- Moje marzenie… na najbliższe 2 miesiące to przejście do 
następnego etapu konkursu przedmiotowego, a tak wybiegając w 
przyszłość, to od najmłodszych lat marzę o studiowaniu medycyny. 
- Czego nie cierpisz ponad wszystko? 
- Tchórzostwa. 
- Cieszysz się z bycia w Samorządzie Szkolnym?  
- Czy się cieszę? Jest to na pewno jakieś doświadczenie, więc w 
sumie tak. 
- Dziękuję Ci za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. 
 
                                                                                      Rozmawiała: M. Morgan 



Recenzja nowych 

popowych płyt 
 

Selena Gomez "Revival", 9 października 

 
  Revival to drugi album studyjny amerykańskiej 
piosenkarki. Znajduje się na nim 11 utworów, na wersji 
de luxe 16. Sama Selena brała udział w pisaniu 6 
utworów. Moim zdaniem jest to jej najlepsza płyta. 
Promują ja dwa single: „Good For You” oraz „Same Old 
Love”. Podobają mi się prawie wszystkie utwory, ale z 
tych „bardziej rytmicznych” wygrywa „Hands to Myself”. 
 Ballady, w których Gomez jest coraz lepsza to również 
jedne z najlepszych piosenek na tym albumie. 
„Camouflage” oraz „Nobody” są po prostu wow. I jak to 

trafnie opisuje onet.pl:  „Druga płyta Gomez to po prostu pop w swej najczystszej postaci 
– jasne, nowocześnie zrealizowany, ale mocno zakorzeniony w tradycji gatunku. Być może 
dlatego tej płyty słucha się tak dobrze”. 
 

 
Demi Lovato "Confident", 16 października 

  

Confident to piąty studyjny album również 
amerykańskiej wokalistki. Znajduje się na nim 15 
utworów (de luxe, 11 zwykła), w których pisaniu co 
najmniej połowy Lovato brała udział. Płytę promują 
single „Cool for the Summer” oraz „Confident”. 
Album podoba mi się trochę mniej niż Seleny, a 
ulubione utwory to „Yes” i „Stone Cold”, które jest 
drugim „Skyscraper” i jest po prostu cudowne. 
Mam również nadzieję, że następnym singlem 
będzie „Kingdom Come”, duet z Iggy Azalea, który 
również jest świetny. Jednak płyta nie jest spójna, 
choć zawiera parę naprawdę świetnych piosenek. 

Ale jedno trzeba przyznać - wokal Demi jest cudowny i pięknie się rozwija. 
 
 

 



 
 

Little Mix Get Weird, 6 listopada 

 
 

 "Get Weird" to trzeci studyjny album brytyjskiego 
girlsbandu powstałego dzięki programowi X-Factor.  
Promują go single: „Black Magic” oraz „Love Me Like You”.  
Na albumie znajduje się 16 utworów (de luxe, a 12 na zwykłej). 
  
 Jest to świetna  mieszanka solidnego popu (a'la lata 90.) 
i ballad z solidnymi wokalami i przepięknymi melodiami. 
 Ale po kolei. "Weird People", czyli pierwsza piosenka na 
setliście nie będąca singlem, to rytmiczna i zabawna kompozycja, tekst świetny. 'Secret 
Love Song" - duet, jedna z nielicznych ballad, ale moim zdaniem lepsza jest wersja, która 
znajduje się na wersji de luxe. Śpiewaja tam tylko dziewczyny.  "Hair" ma świetny rytm i 
zabawną formułę, ale chyba nic poza tym. "Grown" za to bardziej mi się podoba, chórki 
nadają fajny klimat i chce się tego cały czas słuchać. 'I Love You" nie zachwyciło mnie aż 
tak, choć po tytule liczyłam na coś, czego będę potem cały czas słuchać. "OMG" to jedna 
z moich ulubionych piosenek, zwłaszcza przez rytm i  ciągłe powtarzanie OMG. Po 
świetnym "OMG" jest "Lightning", które jakoś mnie nie zachwyca i najchętniej przełączam, 
choć troszkę przypomina mi "DNA", czyli początki LM. "A.D.I.D.A.S" jest najbardziej 
niegrzeczną pod względem tekstu piosenką na tej płycie, ale mimo to mega mi się podoba, 
pewnie przez ten słodki rytm. "Love Me or Leave Me" to najlepsza ballada  od LM jaką 
kiedykolwiek słyszałam, dziewczyny mają naprawdę świetne głosy. "The End" kończy 
zwykłą wersję i jest, bo jest, ale jakby nie było, można byłoby żyć dalej. "I Wont" w 
klimatach jest gdzieś między "Love Me Like You" a "A.D.I.D.A.S", oczywiście, tylko jeśli 
chodzi o rytm, pozytywna i wesoła. Przyjemnie się słucha. 
"Clued Up" jest do "I Wont' trochę podobne tyle, że tutaj w tle słyszymy tylko gitarę, co 
niestety nie jest tak częste na tym albumie. Również przyjemne. 
"The Beginning" kończy album i zapowiada. że to dopiero początek. 
  
  "Get Weird' jest chyba najlepszą płytą LM i jeśli pójdą ta drogą, następny album 
również z chęcią przesłucham. Polecam i jeśli ktoś lubi rytmiczny pop i wesołe oraz trochę 
zaczepne teksty, to ta płyta jest właśnie dla niego :)                                 
            
           
 Opracowała: M. 
 

 

 

 



BESKIDZCY ARTYŚCI 
 

w zbiorach Muzeum Beskidzkiego im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle 

 
 

w  
 

 Otwarcie wystawy odbyło  się 07.10.2015, o godz. 16:30. 
 Grupa literacko- regionalna "Cieszynianka" odwiedziła wystawę  
13 listopada. 
 
 "Wystawa „Beskidzcy artyści” w Muzeum Śląska Cieszyńskiego prezentuje 
przekrój działu sztuki Muzeum Beskidzkiego im A. Podżorskiego w Wiśle. W skład 
ekspozycji wchodzą obrazy i grafika takich artystów jak: Edward Biszorski, 
Franciszek Jaworski, Ludwik Konarzewski, Czesław Kuryatto, Paweł Steller czy Jan 
Wałach. Prace te zwykle otrzymały status eksponatu na drodze przekazu, część z 
nich jednak była zakupiona, aby wzmacniać muzealne kolekcje wybranych autorów. 
Dominują w tych pracach tematy związane z Beskidem Śląskim: pejzaże z Wisły i 
Istebnej, portrety górali, jak i sceny rodzajowe z ich życia. Każdy z artystów 
wykształcił własny styl i technikę, zarówno w malarstwie olejnym, akwareli czy 
drzeworycie." 
         Źródło: http://www.kultura.olza.pl/ 

   

 

 



PODRÓŻ PRZEZ EPOKI... 
SZTUKA, MODA, MUZYKA 

 

Zapraszamy Was do zapoznania się z nowym cyklem inspirowanym krótkimi 

filmikami na you tube, które w kilka minut pokazują, jak zmieniała się moda, 

makijaż, kanon piękna. Dziś początek naszej podróży - lata 30. 

https://www.youtube.com/watch?v=M4z90wlwYs8 

Moda lat 30. 

 Moda lat 30 stopniowo odchodziła od ideałów wytyczonych w poprzedniej dekadzie. 

Przede wszystkim nastąpił powrót do kobiecości. Panie nie chciały już być chłopczycami, 

a tajemniczymi femme fatale. Lubiły pokazywać ramiona, podkreślać talię. Nadal jednak 

miały słabość do męskiej garderoby i uwodziły nawet ubrane w garnitur. Moda w latach 

30. stoi pod znakiem powrotu kobiecości, jednak rozumianej już nie jako synonim 

krępujących gorsetów i przerysowanych kształtów. Ubrania noszone w tym czasie łączyły 

kobiecy wdzięk i seksapil z wyzwoleniem. Takie połączenie dało nam w efekcie ciekawe 

kreacje podkreślające atuty i niestroniące od łączenia rozmaitych faktur i stosowania 

nieraz bardzo ciekawych ozdób. Chyba najbardziej charakterystyczne są suknie z lat 30. 

Podkreślające talię oraz biust i posiadające długość do ziemi znakomicie prezentowały się 

na szczupłych sylwetkach pań, kusząc kobiecymi kształtami. Nierzadko wykonywano je z 

lśniących materiałów, a wcięcie w talii dodatkowo podkreślano paskiem. Stroje lat 30. to 

również czas kobiecych koronek i futer. Panie z chęcią nosiły dopasowane bluzki i 

spódnice, które czasami były delikatnie rozszerzane na dole. W okresie tym pojawiło się 

coraz więcej kobiet pracujących, które z chęcią sięgały po osadzane na biodrach spódnice 

łączone z kobiecymi żakietami. Posiadały one wydłużone klapy, które jeszcze bardziej 

podkreślały wcięcie w talii. Na co dzień stawiano na wygodę, wkładając dzianinowe bluzki, 

jednak wieczorami królowała prawdziwa elegancja i szyk. W dzień jednak zwykle 

wybierano zabudowane princeski zakrywające kolana bądź sięgające do połowy łydek. To 

właśnie do nich noszone były kołnierzyki, również dziś cieszące się dużym powodzeniem. 

Ważnymi dodatkami były także buty obowiązkowo na słupkowym obcasie, długie 

rękawiczki, charakterystyczne kapelusze, szaliki i apaszki. W latach 30. sięgano również 

po znacznie odważniejsze kolory. Między innymi wówczas po raz pierwszy wprowadzono 

na salony uwielbiany dziś przez wiele kobiet róż.  

https://www.youtube.com/watch?v=M4z90wlwYs8
http://jejswiat.pl/869,sukienka-z-gorsetem
http://jejswiat.pl/12779,obama-i-sarkozy-wola-byc-nagie-niz-zalozyc-futro
http://jejswiat.pl/956,modne-bluzki
http://jejswiat.pl/7414,weekendowy-must-have-spodnica-tulipan
http://jejswiat.pl/1234,modne-zakiety
http://jejswiat.pl/879,jak-wiazac-apaszke


 W latach 30. przyszłe mamy nosiły sukienki regulowane w talii. Sukienki te wiązano 

paskiem/ szarfą dołączonym do kompletu z boku lub z tyłu.  Zakładano również 

dwuczęściowe komplety składające się z szerokiej góry oraz spódnicy za kolano  

Niewątpliwą ikoną tamtego okresu była Marlena Dietrich. Rozbrajała tajemniczym 

spojrzeniem, włosy układała w fale oprószone złotym pyłem. Gustowała w męskich 

ubraniach, uwielbiała marynarki i białe koszule. 

Fryzury i makijaż lat 30. 

 Głównym elementem, jaki królował w ówczesnych czasie były fale i loki. Im kobiety 

miały ich więcej na głowie, tym było lepiej. Można było je dość swobodnie rozpuścić, ale 

także upiąć i stworzyć tzw. fryzurę przy głowie. Upięte fale powinny także zmysłowo 

opadać na twarz, a efekt taki bardzo łatwo można było otrzymać poprzez zrobienie 

asymetrycznego przedziałka na bok. Bardzo dużym powodzeniem zaczęły się również 

cieszyć włosy o kolorze blond, jednak nadal większość pań nosiła kruczoczarne włosy, 

nadające zdecydowanej wyrazistości. Nierzadko wykorzystywano również ozdoby do 

włosów. Wskazać trzeba tu nie tylko spinki, ale także opaski i woalki. Dzięki nim kobiety 

wyglądały jeszcze bardziej zmysłowo i kusząco. 

 W latach 30 zaczęto używać pierwszych podkładów. Brwi tak samo jak w latach 20 

pozostały cienką kreską, ale tym razem były wygięte w łuk. Cienie do powiek były głównie 

w odcieniach błękitu, zieleni, fioletów i brązów zwykle rozprowadzane na całej powiece 

często pod same brwi, w makijażach wieczorowych czasami przyciemniano zewnętrzny 

kącik oka. Jeśli chodzi o linię rzęs to była ona zwykle podkreślana na górnej powiece 

kreską chudszą w wewnętrznym kąciku, a grubszą w zewnętrznym. Mascarę aplikowano 

tylko na rzęsy górne. Róż był aplikowany przez rozcieranie w stronę skroni. Jeśli chodzi o 

usta to wybierano bardzo ciemne wytworne kolory, zwykle: czerwień, brąz, malinę. Szminki 

aplikowano już na całe usta zgodnie z ich naturalną granicą.  

 Źródła:  
http://jejswiat.pl/796,moda-lat-30 
http://jejswiat.pl/973,fryzury-lat-30 
http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Galeria/Galeria-zdjec/532189,1,Moda-lat-30--moda-lat-30-trendy-.html 
http://www.retrostyl.net/p/historia-mody_27.html 
https://www.youtube.com/watch?v=qVgIpAi3H-k 

 

                                                                                                           Przygotowała: M. Morgan 

 

 

http://jejswiat.pl/1025,jak-zrobic-fale-na-wlosach
http://jejswiat.pl/3984,jak-zrobic-loki-w-domu
http://jejswiat.pl/6581,jak-dbac-o-wlosy-blond
http://jejswiat.pl/2468,ozdoby-do-wlosow
http://jejswiat.pl/2468,ozdoby-do-wlosow
http://jejswiat.pl/796,moda-lat-30
http://jejswiat.pl/973,fryzury-lat-30
http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Galeria/Galeria-zdjec/532189,1,Moda-lat-30--moda-lat-30-trendy-.html
http://www.retrostyl.net/p/historia-mody_27.html
https://www.youtube.com/watch?v=qVgIpAi3H-k


KOLOROWANKA 

 


