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                         D  O  P  A  L  A  C  Z  E

Osoby, które na
bieżąco śledzą
najważniejsze
wydarzenia z Polski
na pewno słyszały
ostatnimi czasy o
tzw. dopalaczach, ta
nazwa każdemu obiła
się o uszy. 

 Dopalacze to
potoczna nazwa
różnego rodzaju
produktów
zawierających
substancje
psychoaktywne,
które NIE znajdują
się na liście 

środków
kontrolowanych
przez ustawę o
przeciwdziałaniu
narkomanii.
Oznacza to, że 

producenci owych
dopalaczy w celu
dalszego rozwijania
swojego interesu,
doszukali się dziury
w prawie.
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Można podoczepiać też kolorowe pasemka. Bardzo
często fryzurze towarzyszy grzywka - prosta lub
długa na ukos. Ważne jest tapirowanie włosów co
zwiększa ich wizualną objętość i dodaje nieco
punkowego charakteru. Ubrania powinny być
obcisłe, mile widziane spodnie rurki i dopasowane
topy. Często pojawiają się też dodatki takie jak
naszyjniki czy bransoletki, mogą to tez być wstążki,
kabaretki. Przez styl przewijają się symbole
wisienek, czaszek i gwiazdek. Makijaż zarówno
dziewcząt jaki i chłopców to najczęściej czarne
kreski i cienie dookoła oczu, zdarza się również
piercing na twarzy. 

                                ~Sayonara Marta Tyszko ♥

           Emo fashion
Ta subkultura jest popularna również w
Polsce, szczególnie wśród nastolatków.
Przypomina ona bardzo tą pochodzącą z
Japonii, lecz tam stroje są bardziej
kolorowe, bardziej ekstremalne i
posiadają więcej dodatków. Powstanie
stylu datuje się na 2000 rok a
prekursorami były zespoły takie jak 'Fall
Out Boy' czy 'My Chemical Romance'. Ten
skomercjalizowany styl emo odróżnić
należy jednak od podziemnego nurtu
muzyki rockowej, który pojawił się kilka
lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych.
W stylu ubioru dostępne są niemal
wszystkie kolory i odcienie. Styl preferują
zarówno chłopcy jak i dziewczęta.
Generalnie hasłem przewodnim jest
emocjonalność, stąd nazwa. Ludzie
należący do tej kultury słuchają punka i
Hardcore, a także przede wszystkim
uformowanego z tych nurtów
synkretycznego emo. Często spotykane
są depresyjne teksty piosenek i
zawodzące wycie wokalistów, lecz nie jest
to regułą.
Styl emo czerpie inspiracje zarówno ze
stylu gothic, punk i skate. Fryzura emo
powinna być długa, często czarna ale
popularne jest połączenie czerni i
utlenionych pasm. l l
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                     Decora    
Jest to styl najbardziej uwielbiany przez
nastolatki. W skrócie rzecz ujmując
należy założyć jak największą ilość
dodatków! Niech nie dziwią nas tysiące
spinek wetknięte na głowie jedna na
drugą, miliony bransoletek w bajkowych
kolorach, naszyjniki, wisiorki i wszystko
inne co tylko da się gdzieś przyczepić.
Wszystko oczywiście musi być kolorowe,
słodkie i cukierkowe. Dodatkowo można
ubrać np. kilka par skarpetek o różnej
długości, kilka bluzek i sweterków,
rękawiczki. Mimo iż styl jest totalnie
przesłodzony ale budzi we mnie pewną
sympatię. To tak jakby mała dziewczynka
miała za dużo spinek i nie mogła się
zdecydć którą ubrać, więc ubrała
wszystkie.

a

 Warto poszperać po sklepach w poszukiwaniu
prawdziwych perełek, które samemu można gdzieś
doszyć, coś upiększyć. To naprawdę kreatywny
styl - tutaj liczy się wkład własny oraz zdolności.
Dodatkowym elementem są obklejone i obwieszone
breloczkami telefony komórkowe i torebki. Niektóre
przedstawicielki tego stylu zabierają ze sobą małe
pluszaki. Włosy nie muszą być farbowane, lecz
można upiąć je w dwa kucyki, nie musi być obecny
mocny makijaż ale kolorowe paznokcie a najlepiej
każdy inny już tak.

                    Sayonara ~ Marta Tyszko♥
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        Lolita Fashion

To chyba jedna z najbardziej znanych
subkultur. Niemal każdy, kto choć trochę
interesuje się Japonią o niej słyszał.
Przedstawiciela, a najczęściej jednak
przedstawicielkę tej grupy rozpoznamy
przede wszystkim po stroju. Widząc na
ulicy dziewczę w spektakularnej
sukieneczce stylizowanej na epokę
wiktoriańską (z wpływami rokoka),
obfitująca w długie aksamitne wstążki,
bajkowe koronki, słodkie falbanki,
lakierowane buciki oraz często śliczną
parasolkę - możemy być pewni iż jest to
Lolita! Wyróżnić tutaj można zasadniczo
dwa trendy: jedne w stylu lekko
demonicznym, ubrane w ciemnych
kolorach są przedstawicielkami odłamu 
Gothic lolita, natomiast te preferujące róż,
biel czy błękit to Sweet Lolita. Często
wygadają one niemal jak małe
dziewczynki trzymające dodatkowo misia
pod pachą. Innymi akcesoriami mogą być
gorsety, kapelusiki czy aksamitki. Fryzura
takiej japonki to najczęściej dwa kucyki,
upięte koki i sprężyste duże loki - czyli
takie, które nieodparcie mają kojarzyć
nam się ze śliczną porcelanową lalką.

Rozpoczęcie stylu Gothic Lolita datować można na
1998 rok, lecz jako moda zaczął on funkcjonować
trzy lata później. W 2003 roku stał się on
popularnym zjawiskiem wśród młodych ludzi.
Dodatkowo sławy przysporzyło mu upodobanie ze
strony muzyków, którzy często na scenie
prezentowali swoje wymyślne kreacje. Takich
wykonawców możemy zaliczyć do visual kei image,
którzy szokowali swoich fanów strojami,
przesadnymi makijażami i niezwykłą
charakteryzacją.     
                                                         
                   Sayonara ~ Marta Tyszko ♥
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Kącik zwierzaka

Do ich rodziny zalicza się obecnie słonia:
afrykańskiego, afrykańskiego leśnego oraz

indyjskiego.
Do rodziny słoniowatych wśród gatunków wymarłych
zalicza się mamuty. Najstarszy znany przedstawiciel
trąbowców żył ok. 60 mln. lat temu ,czyli 5 mln. lat po

wymieraniu kredowym.

Dziś słonie są najwiękzyymi ssakami lądowymi.
Wszystkie słonie mają słaby wzrok, ale za to bardzo
pamiętliwe ,mają dobry słuch i węch. Trąba jest nie

tylko nosem słonia, ale też jego rękami. Ciosy słonia
są wyznacznikiem jego statusu społecznego, a

równocześnie główną przyczyną zagrożenia ze strony
człowieka. Ciosy które mają zarówno samce, jak i

samice słonia afrykańskiego są poszukiwane przez
kłusowników. Słoń afrykański żyje obecnie na południe
od Sahary, przede wszystkim w parkach narodowych
wschodniej i środkowej Afryki. Tym co odróżnia go na

pierwszy rzut oka od słonia indyjskiego, są duże
wachlorzowate uszy.

Czy wiesz ,że...

Na terenach Polski również występowały niegdyś
słoniowate: w pliocenie mastodont, w plejstocenie

mamut, a słoń leśny w czwororzędzie. Szczątki tego
ostatniego znaleziono podczas prac budowlanych w

Warszawie w 1962 roku

Słoń biega szybciej niż człowiek; jego prędkość
marszowa wynosi 8-9 kilometrów na godzinę i

wytrzymuje takie tempo bez odpoczynku przez wiele
godzin. Wędrujące stado pokonuje odleglość do 80 km

dziennie

Jeśli masz talent pisarski, plastyczny, czy inny
możesz zamieścić owoce swojej pracy na naszych
łamach. Oto skład redakcji: Julia Parchem, Paulina
Grzeńkowska, Patrycja Paczoska, Marcin Górski,
Liwia Pałubicka ,Oliwia Wenzel, Anastazja Krampa,
Martyna Henseleit, Marta Tyszko, Weronika Stobba,
Pola Jażdżewska, Szymon Bach. Opiekunem gazetki
jest pani Mariola Kozakow. Miłego czytania życzy Julia
Parchem – redaktor naczelny „Gryzipióra.
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