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                      DRUGA  LINIA   METRA

Niedawno - 8 marca 2015 roku uruchomiono
pierwszy odcinek II linii metra w Warszawie.
Ma on długość 6,1 km  i liczy 7 stacji. Metro jest
budowane od 2010 roku. Zaplanowane jest 
stworzenie 20 stacji. Długość całej linii wynosi 31 km.
Przebieg II linii metra planowany przez władze
architektoniczne Warszawy zakłada prowadzenie
trasy z zachodniej części miasta (z Mor), na praską
stronę Wisły i zakończenie linii w północnej części
na osiedlu Bródno, a w południowej części na
Gocławiu.
Stacja nowego metra położona najbliżej naszej
szkoły to Metro Stadion Narodowy. Jeśli jeszcze jej
nie widzieliście - wejście znajduje się naprzeciwko
Teatru Powszechnego.
                                     Autor: Regina Franczak, kl.2b
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W dniu osiemnastego lutego bieżącego
roku odbyła się konferencja prasowa
dotycząca szóstej edycji LOTTO
Warszawskiego Memoriału Kamili
Skolimowskiej. Zawody odbędą się 13
września 2015 na Stadionie Narodowym. W
ubiegłym roku, w poprzedniej edycji, gościł
u nas Usain Bolt- jamajski lekkoatleta,
sprinter, trzykrotny mistrz olimpijski z
Londynu, mistrz olimpijski w biegu na 100 i
200 metrów oraz w sztafecie 4 razy 100
metrów z Londynu, ośmiokrotny mistrz i
wicemistrz świata.

Autor: Sandra Lipka, kl.2b

16 maja bieżącego roku odbędą się piąte
ogólnopolskie zawody pływackie dla dzieci

sezonu 2014/15 "Od młodzika do
olimpijczyka". Konkurs będzie miał miejsce
w parku wodnym – Warszawianka. Jedną z

podstawowych zasad zawodów jest to, że
każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy

upominek, dzięki czemu każdy czuje się
wygranym! Dodatkowo najlepszym

zawodnikom i zawodniczkom wręczane są
medale za trzy pierwsze miejsca i dyplomy

za 6 miejsc w każdej kategorii wiekowej i
na każdym dystansie.

 
25 i 26 maja tego roku odbył się Orlen
Warsaw Marathon. Wyznaczoną trasę
najszybciej pokonał Etiopczyk Lemi
Berhanu z czasem 2 godzin, 7 minut i 56
sekund. W pierwszej dziesiątce znalazło się
czterech Etiopczyków, czterech Kenijczyków,
jeden Erytrejczyk oraz tylko jeden Polak -
Henryk Szost osiągając wynik 2 godzin, 10
minut i 11 sekund. Wśród kobiet
najszybciej pobiegła Etiopka Fatuma Sado
(2:26.25). Do rywalizacji zgłosiło się ponad
20 tysięcy osób z 40 krajów.

orlenmarathon.pl

i.iplsc.com

omdo.pl
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Klub Stodoła

Stodoła to klub studencki, należący do Politechniki
Warszawskiej założony 5 kwietnia 1956 roku. Klub
zlokalizowany był przez niemal sześćdziesiąt lat
swojej historii w sześciu miejscach; od 1972 roku
znajduje się on przy ulicy Batorego 10 w specjalnie
wybudowanym dla niego budynku.

Najciekawsze chyba jest to, że Stodoła
prawdopodobnie nie istniałaby bez Związku
Radzieckiego. Rosja ufundowała Pałac Kultury i Nauki,
a w stołówce, w której jadali budowniczowie,
organizowano wieczorki taneczno-kabaretowe, które
dały początek klubowi Stodoła.

Bez wątpienia Stodoła (szczególnie w pierwszej
dekadzie od jej założenia) była jednym z
najważniejszych miejsc dla muzyki jazzowej.
Stanowiła centrum warszawskiego jazzu, a ponadto
odbyły się w niej trzy edycje Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Jazzowej „Jazz Jamboree”. Później
powołano z inicjatywy samego prezesa, Klub Jazzu
Tradycyjnego, a nawet organizowano tzw. „piątki
jazzowe”. Najbardziej znane zespoły jazzowe zbierały
się w Stodole na próby. Nieźle, co?

Ale to jeszcze nie wszystko. Stodoła nie jest i nie była
znana tylko i wyłącznie z muzyki. Działalność
kabaretowa i filmowa szybko stała się w niej chlebem
powszednim. Z filmami wystąpiły jednak problemy
techniczne. Wszystko musiało odbywać się poza
klubem, a wykorzystywany sprzęt pochodził z klubu
Hybryda. Zaczęło się od utworzenia Dyskusyjnego
Klubu Filmowego, później zrobiono parę filmów
dokumentalnych, a nawet adaptację książki (dla
ciekawskich: „Powiedzmy Gantenbein” Maksa
Frischa).

Przełom nastąpił w roku 1973. Połączono wówczas
kilka filmowych organizacji i tak powstało Studenckie
Centrum Filmowe. Wtedy już Stodoła znajdowała się
przy Batorego i wyposażono ją wystarczająco dobrze,
by móc produkować profesjonalne filmy. Od tamtego
czasu przez cztery lata zrealizowano masę filmów
krótkometrażowych, a co poniektóre otrzymywały
nagrody na ogólnopolskich festiwalach filmowych. W
1976 roku światło dzienne ujrzał film „Korowód”,
wyreżyserowany przez Jerzego Karpińskiego. Film ten
prezentował najważniejsze momenty z historii klubu
Stodoła.

Dzisiaj prestiż klubu Stodoła jest niemal niemożliwy do
ogarnięcia umysłem. Zaczęło się od jazzu, później
dominował polski rock, a obecnie wiadomo, że w
Stodole wystąpiło kilkuset artystów z Polski i zza
granicy, a wśród nich: Anthrax, Selah Sue, Marylin
Manson, Luxtorpeda, Limp Bizkit, Lady Pank, Acid
Drinkers, Helloween, Hey, Hammerfall, Enej, Ellie
Goulding... A to dopiero czubek góry lodowej.
Zatem bez wątpienia jest to jedno z najważniejszych
miejsc dla polskiej muzyki (i nie tylko polskiej) i mam
wielką nadzieję, że będę miał okazję się tam wkrótce
wybrać.

Autor: Jan Gościniak, kl.2f
Budynek Stodoły pl.wikipedia.org

ekurjerwarszawski.pl
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A oto przykłady wyjątków ze starej prasy... Mieszkańcy dawnej Warszawy byli oczywiście
informowani o wydarzeniach poważnych, ale także zachęcani do odwiedzania ciekawych
miejsc lub dokonywania zakupów...

milkowice.pl.tl

www.gazetawarszawska.com

dobrycopywriting.pl

Tygodnik Illustrowany, (8 listopada 1913), nr 45

Gwiazda Piekarska – pismo ludowe poświęcone
sprawom politycznym społecznym i oświecie,
rok1888, nr 1

Gazeta Warszawska, rok 1892,
nr 334 cosmeticandhouseholdmuseum.com
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Tematyka:  Warszawa? To i typowo
tradycyjne warszawskie ciasto! Zapraszam
na WZ-tkę.

Składniki :
·  8 jajek
·  200 g cukru
·  140 g mąki pszennej
·  40 g kakao
·  65 g masła rozpuszczonego

Dodatkowo:
·  2 gorzkie czekolady ( rozpuszczone w
kąpieli wodnej)
·  Wiśnie z zalewy ( do ozdoby)
·  300 g dżemu wiśniowego
·  100 ml wody
·  600 ml śmietany 30 %
·  Łyżka cukru pudru
·  Łyżka żelatyny + 20 ml ciepłego mleka do
rozpuszczenia

Autor: Pola Gil, kl.2b

Przepis na ciasto ( podstawę ):

1.  Żółtka utrzyj na puch z połową cukru.  
2.  Białka ubij na sztywno, pod koniec
stopniowo dodawaj resztę cukru.
3.  Do masy dodaj krem z żółtek, przesianą
mąkę z kakao i rozpuszczone masło.
4.  Całość przelej do formy o boku 24 cm i
piecz ok.  40 minut w 180 stopniach.

Przepis na masę :

1.Śmietanę ubij na sztywno z dodatkiem
cukru i rozpuszczoną żelatyną.
2. Wodę połącz z 50 g dżemu, dokładnie
wymieszaj.
3. Na przekrojone w pół ciasto, wylej
połowę masy, posmaruj grubą warstwą
dżemu i wyłóż śmietanę 
(część zostaw do dekoracji),
4. Przykryj kolejnym blatem, nasącz go i
polej czekoladą , ozdób śmietaną i
wiśniami.  
5. Schłodź przez parę godzin.

Smacznego!

najsmaczniejsze.pl

moje ekspresje kulinarne - blox


