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Nad morzem 
 Pływaj tylko w miejscach wyznaczo-

nych i strzeżonych przez ratowników. 

 Unikaj wchodzenia do wody po za-

padnięciu zmroku i w czasie burzy. 

 Nie skacz do wody w miejscach nie-

znanych. 

 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku. 

 Nie przebywaj w wodzie zbyt długo 

ani też nie wchodź do niej po zbyt 

krótkiej przerwie. 

 Nie przebywaj zbyt długo na słońcu i stosuj kremy z filtrem UV. 

 Pij dużo wody!  

 

W górach 
 Nie wspinaj się na nieznane szczyty. 

 Przed wyjściem zapoznaj się z panu-

jącymi tam warunkami. 

 Załóż wygodne buty. 

  Miej ze sobą na wszelki wypadek 

latarkę, plandekę przeciwdeszczową 

oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli jest 

lato.  

Nadchodzą oczekiwane przez wielu z nas wakacje. Należy jednak pa-

miętać, aby spędzić ten czas bezpiecznie. Oto kilka zasad, która sprawią, 

że taki będzie. 

NUMERY ALARMOWE: 

112- telefon alarmowy 

997- Policja 

998- Straż pożarna 

999- Pogotowie ratunkowe 

Agnieszka Kojs 



Tego lata powracamy do lat 70. Do łask wracają szorty z tamtego okresu. Przede 

wszystkim wzory w kwiaty, z frędzlami, z dz insu czy zamszu. Łącząc zwariowane szor-

ty z odpowiednimi, stonowanymi elementami moz emy stworzyc  stylizację doskonałą 

na sezon letni tego roku.  

W tym sezonie dominowac  tez  będą kwiaty, ale w zupełnie innej odsłonie niz  zeszłe-
go lata. Kwiaty nabiorą nowego wyrazu, będą większe, bardziej odwaz ne i nie obej-
dziesz się bez nich tego roku. Kolejną ciekawą rzeczą są łączone wzory. W 2015r. 
modne jest mieszanie kilku wzoro w. Paski, grochy, panterka, kropki, krata – to 
wszystko moz na ze sobą łączyc ! Jednak łatwo jest przesadzic , nalez y więc uwaz ac , 
z eby nie skon czyc  jak choinka boz onarodzeniowa.  
W naszej szafie nie powinno tez  zabraknąc  kombinezono w w przero z nych wzorach, 
fasonach i kolorach, kto re są jednym z ostatnich trendo w podobnie jak frędzle czy 
oversizowe kamizelki.  
Co do fryzur- w tym sezonie modne będzie naturalne upięcie, czyli luz no zaplecione 
warkocze, niedbałe koki i lekko rozwichrzone kucyki. Wciąz  modne są włosy kręcone 
w stylu morning beauty ( włosy w nieładzie, niedbale ułoz one ). 

Ania Ochmańska 



On, Ridge, gra na gitarze tak, z e porusza 
kaz dego. Ale jego utworom brakuje jedne-
go: teksto w. Gdy zauwaz a dziewczynę z 
sąsiedztwa s piewającą do jego muzyki, po-
stanawia ją bliz ej poznac . 
Ona, Sydney, ma poukładane z ycie: studiu-
je, pracuje, jest w stabilnym związku. 
Wszystko to rozpada się na kawałki w cią-
gu kilku godzin. 
Wkro tce tych dwoje odkryje, z e razem mo-
gą stworzyc  cos  wyjątkowego. Dowiedzą 
się takz e, jak łatwo złamac  czyjes  serce… 
"Maybe Someday" to opowies c  o ludziach rozdartych między „moz e kiedys ” a „włas nie 
teraz”, o emocjach ukrytych między słowami i o muzyce, kto rą czuje się całym ciałem.  

Tytuł: „Maybe someday” 
Autor: Colleen Hoover 
Data wydania: 13 maja 2015 r. 
Wydawnictwo: Owarte 
Liczba stron: 440 
Tłumaczenie: Piotr Grzego-
rzewski 
Kategoria: romans 

Colleen Hoover jest amery-
kan ską pisarką, autorką poru-
szających powies ci obyczajo-
wych i romanso w. Zaczęła 
pisac  dla przyjemnos ci. Po-
niewaz  jej ksiąz ki zostały do-
cenione, zrezygnowała z etatu 
pracownika socjalnego i za-
wodowo zajęła się pisaniem. 
Spod jej pio ra wyszło juz  kil-
kanas cie tytuło w - zostały en-
tuzjastycznie przyjęte przez 
czytelniko w, a wiele z nich 
trafiło na listy bestsellero w 
(np. „Hopeless”).  

Julia Wiatrowska 



Tytuł: Miasto 44 
Gatunek: dramat wojenny 
Produkcja: Polska 
Reżyseria: Jan Komasa 
Dystrybucja: Kino Świat In-
ternational 

Stefan, młodzieniec z warszawskiej Wo-
li, po s mierci ojca oficera przejął obo-
wiązki głowy rodziny i opiekował się 
mama i bratem. Był upokarzany przez 
Niemco w w fabryce Wedla, w kto rej pra-
cował. Nie mo gł tego znies c  i chciał się 
im za to odpłacic , ale obiecał mamie, z e 
nie wda się w z adną działalnos c  ruchu 
oporu. Jednak do konspiracji wciągnęła 
go przyjacio łka z kamienicy-Kama. Wraz 
ze znajomymi, z kto rymi poznali się na 
kro tko przed rozpoczęciem powstania 
tworzą jeden z najodwaz niejszych od-
działo w. Uczą się miłos ci i poznają, czym 
jest nienawis c . Wbrew woli otrzymują od historii krwawą i brutalną lekcje dojrzewa-
nia.  
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Agnieszka Kojs 

Wielkimi krokami zbliz a się lato, czas pomys lec  o ja-
kims  ruchem fizycznym. Czas wolny nalez y spędzic  
aktywnie, a nie marnowac  go, lez ąc przed telewizo-
rem czy komputerem. Przygotowałam propozycję 
kilku  zajęc  sportowych, kto re mogłyby umilac  nasze 
wakacje.  
Przede wszystkim w tym roku duz o oso b postanowi-

ło zacząc  biegac . Jest to jedna z moz liwos ci aktywne-

go spędzania czasu. Druga to oczywis cie jazda na ro-

werze. Jest to idealny sport szczego lnie teraz, gdy po-

siadamy tak piękną s ciez kę rowerową, z kto rej warto 

skorzystac . Jez eli jednak nie masz ochoty na bieganie 

czy przejaz dz ki rowerowe, dobrym sposobem na ruch 

jest wycieczka w go ry. Taki spacer naprawdę moz e 

poprawic  samopoczucie. Oczywis cie wiemy, z e gry 

zespołowe takie jak: piłka noz na, siatko wka, koszy-

ko wka czy nawet tenis są z ro dłem jednoczes nie do-

brej zabawy jak 

i wysiłku fizycznego. Jednak w ciepłe letnie dni 

najlepszy sport to oczywis cie pływanie. Pod-

czas takiej aktywnos ci fizycznej nie jestes my 

naraz eni na wielkie upały i nie zniechęcamy 

się.  

Ania Ochmańska 



Nade mną stał Carter, ze swoimi nieziem-
sko pięknymi zielonymi oczyma i włosami 
w miodowym odcieniu. Us miechał się deli-
katnie.  
- Mogę się dosiąs c ? - spytał cicho.  
- Jasne - kiwnęłam głową i odsunęłam się 
pod samą s cianę.  
- Ja nie gryzę - powiedział spokojnie.  
- Ale wykorzystujesz niewinne dziewczyny 
- mruknęłam, chlipiąc nosem.  
- Nie wyglądasz na niewinną. Moz esz uda-
wac , ale mnie nie oszukasz - spojrzał mi w 
oczy. - Przed tobą było wiele niby grzecz-
nych. Masz cos  za uszami, prawda? - jego 
oczy przenikliwie badały moją twarz.  
- Nie znam cię. Wszyscy mo wią, z e jestes  
palantem. Taka wiedza w twoich rękach 
moz e byc  niebezpieczna.  
- Niebezpieczen stwo jest seksowne - za-
s miał się.  
- Burns i ja bylis my parą. A raczej... ko-
chankami. I nawet nie z mojej woli. W tam-
tym czasie mno stwo c pałam. Piłam i zaba-
wiałam się z wszystkimi. A on postanowił 
to wykorzystac . Dawał mi towar w zamian 
za seks - bez owijania w bawełnę rzekłam, 
a na twarz Cartera wpełzł szok. - Nie je-
stem grzeczna. Co z . Byłam na odwyku, po-
tem chłopak zdradził mnie z moją przyja-
cio łką, kto ra teraz jest twoją dziewczyną. 
Wylądowałam w szpitalu, będąc pod ob-
serwacją miesiąc, mo j ojciec umarł.  
- Jak to moja dziewczyna? - zapytał z wy-
raz nym zdziwieniem blondyn.  
- Victoria, taka blondynka, na kto rą czeka-
łes  przy Starbucksie. Jechałam akurat do 
szkoły. Patrzyłes  na mnie - przypomnia-
łam.  
- Umo wilis my się na szybki numerek, to 
nic takiego. Ale zobaczyłem ciebie. I mi się 
odechciało - skrzywił się. Dlaczego moje 
serce przyspieszyło?  
- Spo z niłes  się - zauwaz yłam.  
- Wiesz, jak długo spławia się napaloną 
laskę? - spytał. Uniosłam brwi tylko. - No 

tak, nie wiesz. Przykro mi, z e ona... ci to 
zrobiła - na twarzy chłopaka nagle pojawi-
ło się cos , co psuło obraz chama, o jakim 
mi Lucas i Vera mo wili.  
- Ty grasz czy mo wisz serio? - zapytałam 
podejrzliwie.  
- Jestes  niesamowita - chłopak mruknął i 
bez słowa odszedł.  
- Dzięki? - spytałam cicho samą siebie. Bez 
namysłu podąz yłam do gabinetu dyrektor 
Rowan i poprosiłam, aby zadzwoniła do 
mojej mamy. To piekło musiało się skon -
czyc . Choc  tak naprawdę jeszcze nawet się 
nie zaczęło.  

*  

To juz  piąty tydzien  mojej nauki w nowej 
szkole. Nie było dotąd nawet tak z le. 
Pierwszego dnia mama przyjechała po 
mnie, razem z panią dyrektor wyjas niły-
s my jej, co zaszło, a ona upus ciła z oczu 
dwie małe łzy i zaczęła mnie przepraszac . 
To nie była jej wina. To ja byłam na tyle 
głupia, by zostac  w klasie zamiast uciec 
razem z tłumem. Nie patrzyłam jej w oczy. 
Wiedziałam, z e kolejny raz sprawiam jej 
bo l, włas ciwie niezamierzony. Po tym spo-
tkaniu do kon ca tygodnia nie chodziłam 
do szkoły, nie utrzymywałam z nikim kon-
taktu, Lucas wydzwaniał, ale nie odbiera-
łam. Nie wiedziałam, co mam mys lec . Ty-
siące kro tkich chwil przewijało się w mo-
jej głowie. Piłam herbatę, oglądałam jakies  
hiszpan skie telenowele i walczyłam sama 
ze sobą, z eby nie odebrac  telefonu od Nic-
ka, nie pojechac  do niego i utonąc  w jego 
ramionach, jak kiedys . Z drugiej strony był 
Carter. To, co robił, frustrowało mnie. I to 
cholernie. A jednoczes nie było dla mnie 
zagadką. Nieodgadniony wyraz twarzy. 
Raz niechęc , a raz troska. Pomo gł mi, a po-
tem olewał. A na kon cu powiedział, z e 
stracił chęc  na numerek z moją przyjacio ł-
ką, bo zobaczył mnie. Co to, miało zna-
czyc ? Czego on chciał? Stanęłam  



przed lustrem i popatrzyłam na swoją sza-
rą, zmęczoną i zapłakaną teraz. Siniak miał 
teraz z o łty kolor i powoli znikał. Odkręci-
łam kran, po czym strumien  lodowatej wo-
dy trafił na moją buzię. Od razu poczułam 
się pobudzona. Szybko umyłam włosy, 
przebrałam się i wyszłam z domu. Nie za-
stanawiałam się, co robię. Po prostu szłam 
przed siebie, az  w kon cu dotarłam pod 
bramę kos cioła Boz ej Opatrznos ci. Obok 
niego była plebania, gdzie się skierowa-
łam. Po wejs ciu na werandę zadzwoniłam 
na dzwonku. Ojciec Oliver niemal od razu 
mi otworzył.  
- Laura - rzekł z nieskrywanym zadowole-
niem. - Miło cię zno w widziec . Wejdz , pro-
szę. Weszłam za nim, uprzednio zdejmując 
teniso wki. Siadłam przy uroczym stoliku 
w salonie i czekałam, az  kapłan przygotuje 
herbatę, czyli nasz tradycyjny napar. - Ro-
zumiem, z e problemy nie zniknęły - wes-
tchnął, siadając na krzes le naprzeciw 
mnie.  
- Kojarzy ksiądz Burnsa? - spytałam.  
- Twojego... konkubenta? - zawahał się 
męz czyzna.  
- Powiedzmy - skrzywiłam się. - Okazało 
się, z e uczył w tej szkole, do kto rej się 
przeniosłam. I usiłował mnie zgwałcic  - 
powiedziałam bez ogro dek.  
- Ale mu się nie udało? - chciał upewnic  
się.  
- Taki jeden chłopak mnie... uratował - nie-
pewnie odparłam.  
- Podziękowałas ?  
- Nasza znajomos c  jest dziwna. Jest niedo-
stępny. Wkurza mnie to. Pro bowałam, ale 
on wciąz  jest zdystansowany.  
- Moz e ma jakies  złe wspomnienia? Ludzie 
potrafią byc  naprawdę chłodni po przez y-
ciach. Popatrz na siebie. Byłas  zupełnie 
inna podczas pierwszego spotkania, nieuf-
na, zamknięta w sobie. A teraz rozmawia-
my jak starzy przyjaciele. Nie siedzisz mu 
w głowie, Laura - rozpoczął monolog du-
chowny.  
- Jest taki problem... jego siostra wydawała 
się naprawdę miła i troskliwa. A okazała 
się jędzą, z eby nie zbluz nic  - mruknęłam.  

- Pierwsze wraz enie z reguły bywa mylące. 
Ludzie pro bują zrobic  dobre lub złe wra-
z enie, nie zastanawiając się, co będzie po-
tem.  
- Jes li ksiądz ma rację, to Carter pewnie 
jest inny - zamys liłam się.  
- Wyjątek potwierdza regułę, nie zapomnij 
- przestrzegł mnie siwowłosy. Spojrzał na 
zegarek - Laura, zaraz mam mszę, więc je-
s li pozwolisz... - w oczach była pros ba, kto -
rej nie chciał mo wic  na głos. To nie w jego 
stylu.  
- Och, oczywis cie, juz  idę - us miechnęłam 
się. 
- Dziękuję - odwzajemnił mo j gest. -Idziesz 
jutro do szkoły? 
- Chyba nie mam wyjs cia - westchnęłam. - 
Nie mogę wiecznie chowac  się w ło z ku  
i uciekac  od problemo w.  
- Zuch dziewczyna - ksiądz skomentował  
i razem wyszlis my z budynku. - Jes li tylko 
będziesz miec  problem, przyjdz  do mnie. 
Nie tłum w sobie niczego - duchowny za-
mknął drzwi na klucz i podąz ył alejką 
ws ro d ro z norodnos ci kwiato w.  
- Dobrze, do widzenia - skinęłam głową na 
poz egnanie i wyszłam przez bramę na uli-
cę. Ulice tętniły z yciem, zbliz ała się 6. po 
południu. Spokojnym krokiem szłam 
chodnikiem, wychodząc z centrum. Prze-
chodziłam akurat przez Main Street, gdy 
zauwaz yłam, jak jakis  blondyn zatacza się 
przy drzwiach wiez owca, w kto rym miesz-
kał Nick. I wiedziałam, z e to on. I mimo z e 
serce s ciskało mi się z ałos nie, nie zareago-
wałam. Przeszłam obok niego i podąz yłam 
dalej. Czułam wyrzuty sumienia. I to na-
prawdę bolesne. Ale zasłuz ył sobie na o 
wiele gorszą karę za swo j błąd. Pojedyncza 
łza kolejny raz spłynęła po moim policzku. 
Starłam ją i pociągnęłam nosem. Włączy-
łam muzykę z odtwarzacza i szłam dalej. 
Delikatne dz więki pianina koiły bo l w ser-
cu, jaki wywołał widok Nicka. Nie słysza-
łam niczyjego głosu, dopo ki czyjas  ręka 
nie dotknęła mojego ramienia. Byłam ja-
kies  piętnas cie metro w od domu. Drgnę-
łam i szczerze powiedziawszy, przerazi-
łam się. Odwro ciłam się i moim oczom 



Wyjęłam z uszu słuchawki i wyłączyłam 
muzykę.  
- Carter? - zdziwiłam się. Stalis my obok 
pięknej wierzby, na kto rej spędziłam wiele 
godzin. Słon ce chyliło się ku zachodowi.  
- Nie było cię w szkole, Vera kazała mi się 
upewnic , z e nic ci nie jest - niepewnie po-
wiedział, nie nawiązując ze mną kontaktu 
wzrokowego. Veronica? Kazała jemu? Za-
miast sama sprawdzic ? Oczywis cie, z e 
skłamał.  
- Jak widzisz, nic - us miechnęłam się bla-
do.  
- Na pewno? - wreszcie spojrzał mi w oczy.  
- Oczywis cie, z e nie - mruknęłam. - To była 
aluzja, z ebys  spadał. Głupia, głupia, głupia!  
- Nie pozbędziesz się mnie - musiał uznac  
to za wyzwanie, bo od razu się wyluzował.  
- Nie zamierzam - wzruszyłam ramionami. 
- Ale nie dam się wykorzystac  i porzucic . 
- Moz e się zmieniłem? - spytał podchwytli-
wie.  
- Carter, ludzie się od tak sobie nie zmie-
niają. Zresztą, nawet jes li, to ty nadal je-
stes  psem na baby. A ja nadal nie jestem 
łatwa. No i nie znasz mnie. Rozmawiali-
s my raptem dwa razy - zauwaz yłam.  
- To brzmi jak wyzwanie - potarł dłonie. - 
Jeszcze się we mnie zakochasz, zobaczysz. 
Szkoda, z e tak to wszystko się potoczyło. 
Naprawdę, wielka szkoda. A teraz wraca-
my do pięc  tygodni po z niej.  

*  

- Laura! - krzyk Veroniki przywro cił mnie 
do rzeczywistos ci.  
- Co? Słucham, z yję, czy co tam. Auaa - jęk-
nęłam, chwyciwszy się za głowę. Od rana 
nieznos nie mnie bolała.  
- Pytałam, czy przygotowałas  pracę. Ale 
cos  czuję, z e nie. Tracisz rachubę czasu. 
Niedługo koniec listopada - westchnęła.  
- Vera, mys lisz, z e do tego mam teraz gło-
wę? Niedługo Halloween, a ja nadal nie 
wiem, gdzie mam najpierw jechac  - mruk-
nęłam sfrustrowana.  
- Lau, są sprawy waz ne i waz niejsze. Nie 
zaliczysz - ostrzegła mnie.  
- Nie, z eby cos , ale Veronica. Moje oceny są 

nienaganne - zauwaz yłam, pro bując zama-
skowac  dumę. To jedna z niewielu rzeczy, 
kto re mi wychodziły.  
- Ale bez tej pracy nikt jeszcze nie zaliczył. 
Nie jestes  jakims  odmien cem, dzieckiem 
specjalnej troski - syknęła. Czy ona zawsze 
musi miec  wszystko pod swoją kontrolą?  
- Raz daj się ponies c  - zaczęłam swoje. - 
Oczywis cie, z e napisałam tę pracę. I to w 
czterech wersjach. Nie jestem samobo jczy-
nią.  
"Polemizowałabym", usłyszałam w pod-
s wiadomos ci.  
- No skoro tak... To pojadę z tobą. A gdzie 
konkretnie? - dziewczyna patrzyła na 
mnie zaciekawiona. Bo l w czaszce się po-
tęgował.  
- To jest Los Angeles. A ja nazywam się 
Laura Thapman. I moz e wcale nie jestem 
dawną sobą, ale nadal znam najgorętsze 
kluby w tym mies cie. I pomoz esz mi się 
zems cic  na kims  - poczułam us cisk w z o-
łądku, kto ry był nadal pusty. Przede mną 
stało nietknięte jedzenie. Czułam dziwną 
ekscytację na mys l, z e skon czę to raz na 
zawsze.  
- Kto jest zaproszony? - us miechnęła się 
zachęcona.  
- Kaz dy, kto się ciebie boi - zas miałam się.  
- Czyli cała szkoła - oło wkiem uderzyła o 
podbro dek i zaczęła robic  notatki. Lucas 
się mylił. Veronica była naprawdę przemi-
łą osobą, nie znalazłam w niej jadu, o kto -
rym mo wił. Owszem, była opryskliwa, za-
rozumiała i bywała egoistką. Ale olej w 
głowie sprawiał, z e w moich oczach stała 
się ro wniez  dobrą, trzez wo mys lącą przy-
jacio łką. Kims , dla kogo po pięciu tygo-
dniach znajomos ci mogłabym dac  się po-
kroic . Za to mijanie na korytarzu jej bra-
ciszka było zupełnie czyms  innym. Czas 
zwalniał, powietrze gęstniało, poz ądanie 
wzrastało. Cierpki us miech na jego twarzy, 
rozbawione, pełne iskierek oczy i niechluj-
na grzywka potęgowały tylko emocje, go-
rączkowo chowane gdzies  w głębi mnie. 
Codziennie słyszałam o kolejnej gwiez -
dzie, kto ra zatan czyła na ło z ku Cartera 
swo j popisowy numer. Codziennie Carter  



stał wraz ze swoimi przyjacio łmi na tyle blisko mnie, by dzielic  się najmniejszymi 
szczego łami i wwiercac  we mnie pełne triumfu spojrzenie. Wiedział, z e ogarnia mnie 
furia. Pięc  tygodni. Jedno, zupełnie "przypadkowe" wpadnięcie na mnie w centrum, na 
spacerze, po notatki codziennie. Namolny, ale skuteczny. Bądz  co bądz , poznawał mnie. 
A ja nie mogłam uciec przed tym, jak na mnie działał. Pomo gł mi, uratował, pocieszył... 
w specyficzny sposo b. A do tego specjalnie zaczął ubierac  się w koszule bardziej obci-
słe, jakby... z poprzednich lat? Włosy doprowadzał do większego nieładu, no i... patrzył na 

mnie intensywnie. Dosłownie pożerał mnie spojrzeniem na każdej lekcji hiszpańskiego, 

czułam testosteron, który od niego bił brutalnością prosto we mnie. Delikatnie muskał pal-

cami swoją żuchwę z nieogolonym zarostem sprzed kilku dni. W ogóle nie zajmował się 

lekcjami. Jawnie mnie podrywał. Wszyscy to widzieli. A mimo to co wieczór był w towa-

rzystwie innej dziewczyny, nie tak upartej jak ja. Wcale nie poprawiało to jego sytuacji. 

Chciał mnie w sobie rozkochać, ale wywoływaniem we mnie zazdrości kompletnie nic nie 

zyskiwał. Nie zamierzałam mu jednak tego mówić. Może to okrutne, ale bawiła mnie jego 

zawziętość. Z perfidną przyjemnością patrzyłam, jak nieudolnie próbuje zmusić mnie do 

uczuć, których sam nie pojmuje. Których nie umie nawet poczuć. Można mi zarzucić, że 

byłam okropna, ale on był znacznie, znacznie gorszy. Bawił się uczuciami dziewczyn. Ja 

tylko... dawałam mu nauczkę.  

Ciąg dalszy w gazetce „To i  Owo” po wakacjach w roku szkolnym 2015/2016.  

Kasia Kukułka 

W tym numerze gazetki „To i Owo” przedstawię przepisy  kuchni 
francuskiej: na czekoladowe brioszki i wszystkim znane bagietki.   

SKŁADNIKI (BRIOSZKI, 24 SZTU-
KI):  
CIASTO NA BRIOCHE:  

 2 łyz eczki suchych droz dz y instant  
 500 g mąki  
 50 g cukru  
 1 i 1/2 łyz eczki soli  
 5 jajek  
 350 g niesolonego masła, bardzo 

miękkiego  
KREM PÂTISSIÈRE:  

 250 ml mleka  
 1 łyz eczka ekstraktu z wanilii  
 3 z o łtka  
 50 g cukru  
 2 łyz ki mąki ziemniaczanej  
NADZIENIE:  
 120 g posiekanej ciemnej  czekolady 

PRZYGOTOWANIE  

Ciasto:  

 Droz dz e wymieszaj z kilkoma łyz ka-
mi ciepłej wody i szczyptą cukru, od-
staw na około 10 - 15 minut (po tym 
czasie droz dz e powinny się spienic ). 
Do duz ej miski przesiej mąkę, dodaj 
rozpuszczone w wodzie droz dz e, cu-
kier, so l i 3 jajka. Składniki wymie-
szaj drewnianą łyz ką. Stopniowo do-
dawaj pozostałe 2 jajka, wyrabiając 
ciasto ręką. Wyrabiaj przez około 10 
minut, az  ciasto będzie gładkie i ela-
styczne. Moz na tez  wyrabiac  mikse-
rem, specjalnym hakiem do ciasta 
droz dz owego, początkowo na wol-
nych obrotach, po z niej zwiększyc  do 
s rednich.  

 Stopniowo dodawaj masło, po dwie 
łyz ki, mieszając lub miksując. Szybko 
dodaj kolejne 2 łyz ki masła, jak tylko  



 poprzednie zmiesza się z ciastem. 
Miskę przykryj przez roczystą folią i 
odstaw w ciepłe miejsce bez przecią-
go w do czasu, az  podwoi swoją obję-
tos c , na około 1 i 1/2 do 2 godzin. 
Uderz pięs cią w ciasto, ponownie 
przykryj i wstaw do lodo wki na noc.  

Krem:  

 Zagotuj mleko w rondlu. W plastiko-
wej misce ubij mikserem z o łtka z cu-
krem, następnie zmiksuj z mąką 
ziemniaczaną. Stopniowo dolewaj 
gorące mleko, ciągle miksując. Prze-
lej do rondla i zagotuj. Gotuj na s red-
nim ogniu przez około 2 minuty, cią-
gle miksując. Zdejmij z ognia, wymie-
szaj z ekstraktem z wanilii i przelej 
do czystej miski. Przykryj i schło dz  w 
lodo wce (przez minimum 1 godzinę).  

 Ciasto rozwałkuj na lekko posypanej 

mąką powierzchni, na prostokąt o 
wymiarach około 30 x 45 cm, cienki 
na 1/2 cm. Rozsmaruj zimny krem 
na powierzchni ciasta, posyp kawa-
łeczkami czekolady. Zło z  kro tsze bo-
ki ciasta do s rodka, tak aby kawałki 
czekolady deserowej i roztrzepane 
jajko na glazurę spotkały się pos rod-
ku, przekro j ciasto w tym miejscu na 
dwie częs ci. Kaz dą poło wkę pokro j w 
poprzek na 12 pasko w. Uło z  je na 
blasze wyłoz onej papierem do pie-
czenia, w odległos ci 2 cm od siebie. 
Luz no przykryj folią i odstaw do wy-
ros nięcia na około 1 i 1/2 godziny.  

 Piekarnik nagrzej do 190 stopni. 
Wierzch ciasta posmaruj lekko roz-
trzepanym jajkiem. Piecz na złoty 
kolor przez około 15 - 20 minut. 
Studz  na blasze ustawionej na meta-
lowej kratce.  

SMACZNEGO! 



Składniki (bagietka): 
 400 g (3 szklanki) mąki 
 1 łyz eczka soli 
 1 łyz eczka cukru 
 1 łyz eczka suchych droz dz y lub 15 g 

s wiez ych droz dz y  
 300 g chłodnej wody (1 i 1/3 szklan-

ki) 
Oraz: 
 dodatkowa mąka do posypania 
 otręby 
 oliwa extra vergine 
 gruboziarnista so l morska 
  
PRZYGOTOWANIE 

 Mąkę przesiej do miski, dodaj so l, cu-

kier, sypkie lub dokładnie pokruszone 

s wiez e droz dz e. Wlej wodę i wymieszaj 

składniki łyz ką (mieszaj maksymalnie 

przez około 30 sekund, ciasto ma pozo-

stac  klejące i gęste). Miskę przykryj i 

odstaw w temperaturze pokojowej, np. 

na blat kuchenny, do wyros nięcia na 

około 14 godzin (minimum 12, maksy-

malnie 18 godzin), najlepiej na noc. 

Ciasto powinno około dwukrotnie 

zwiększyc  objętos c . 

 Na blacie kuchennym poło z  czystą 

s ciereczkę kuchenną, opro sz ją otręba-

mi. Inne miejsce na blacie kuchennym 

lub najlepiej stolnicę opro sz grubo mą-

ką i wyło z  w to miejsce ciasto z miski. 

Opro szonymi mąką dłon mi zło z  boki 

ciasta do s rodka tworząc kulę. Poło z  ją 

na s ciereczkę łączeniem do dołu. Posyp 

po wierzchu otrębami. Przykryj ciasto 

wystającymi bokami s ciereczki i zo-

staw w ciepłym miejscu na około 1 - 2 

godziny (ciasto jest gotowe po podwo-

jeniu objętos ci). Ciasto ze s ciereczką 

moz na tez  włoz yc  do koszyczka na 

chleb lub do miski. 

 Na po ł godziny przed kon cem wyrasta-

nia ciasta nagrzej piekarnik do maksy-

malnej temperatury 240 - 250 stopni C. 

Przygotuj duz ą blachę do pieczenia 

(z wyposaz enia piekarnika) i dokład-

nie posmaruj ją oliwą. 

 Ciasto wyło z  na podsypaną mąką stol-

nicę (ciasto będzie dos c  rzadkie, nie 

będzie miało kształtu idealnej kuli) i 

podziel je na 4 częs ci (najlepiej na pa-

ski). Ostroz nie chwyc  pierwszy kawa-

łek ciasta i przenies  nad blachę, rozcią-

gnij na długos c  blachy i poło z  przy 

brzegu. Powto rzy z resztą ciasta, ukła-

daj kolejne paski ciasta obok siebie za-

chowując odstępy. 
Wierzch ciasta posmaruj delikatnie (ale 
niekoniecznie dokładnie) oliwą extra ver-
gine i ewentualnie posyp gruboziarnistą 
solą morską. Wstaw do piekarnika do 
s rodkowej częs ci. Piecz przez około 20 mi-
nut (15 - 25 minut), do czasu az  sko rka 
będzie ładnie zrumieniona. 
PROPOZYCJE PODANIA: 
1. Z kiełbaską chorizo i mango 

 podsmaz one chorizo / plasterki man-

go / papryczka chili drobno pokrojo-

na / rukola / szybki chutney poma-

rańczowy: 3 łyz ki dz emu pomaran czo-

wego, 2 łyz ki octu ryz owego lub win-

nego + 2 łyz ki soku z limonki + odrobi-

na soli + 1/3 łyz eczki zmielonego imbi-

ru + s wiez o zmielony czarny pieprz - 

wszystko umies cic  w rondelku i goto-

wac  przez około 3 minuty az  zgęstnie-

je. 

2. Z łososiem wędzonym, serkiem chrza-

nowym i kaparami 

 serek kremowy (np. Philadephia, 

Bieluch) z dodatkiem tartego chrza-

nu i odrobimy soku z cytryny / łosos  

wędzny / kapary / koperek / s wiez o 

zmielony pieprz / oliwa extra vergi-

ne do skropienia bagietki 

 



3. Z salami, fetą i ogo rkiem kiszonym 

 salami, cienko pokrojone i podsmaz one / ogo rek kiszony / feta lub serek ko-

zi / czerwona cebula / czerwona papryka w proszku / lis cie cykorii lub sała-

ty / s wiez o zmielony pieprz (np. kolorowy) / masło do posmarowania bagietki 

Do każdej kanapki polecam sałatę (zwykłą lub roszponkę) oraz masło lub oliwę. 

Julia Wiatrowska 
Z ro dło: www.kwestiasmaku.com 



Czerwiec to szo sty miesiąc w roku, według uz ywanego w Polsce kalendarza gregorian -
skiego ma 30 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od słowa czerw. Inne z ro dła wywodzą na-
zwę miesiąca i nazwę koloru czerwonego od owada czerwca polskiego, z kto rego wy-
rabiano czerwony barwnik (koszenilę) do tkanin i zbierano w czerwcu na korzeniach 
ros liny czerwiec trwały. 
Nazwa występuje tez  w innych językach po łnocnej Słowian szczyzny. Inne nazwy uz y-
wane dawniej to: ugornik bądz  zok. Łacin ska nazwa Iunius została zapoz yczona przez  
większos c  języko w europejskich. 

Przysłowia czerwcowe:  

1. Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy juz  
na łące. 

2. Czerwiec stały, grudzien  doskonały. 
3. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to 

zwykle rok cały popsuje. 
4. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego 

pluchy, pogody często nas laduje. 
5. Kiedy kwitnie w czerwcu bo b, to największy 

wtedy gło d, a kiedy mak, to juz  nie tak. 
6. Od czerwca duz o zalez y, czy z niwa będą jak 

nalez y. 
7. Pełnia czerwcowa - burza gotowa. 
8. W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czeres nie 

się zapalają. 
9. W czerwcu się okaz e, co nam Bo g da w da-

rze. 
10. Chrzest Jana w deszczowej wodzie, trzyma zbiory na przeszkodzie. (24 czerwca) 
11. Gdy się s więty Jan rozczuli, to go dopiero Najs więtsza Panna utuli. (2 lipca - Marii) 
12. Gdy s więty Jan łąkę rosi, to chłop siano kosi.(24 czerwca) 
13. Jak się Janek kąpie w wodzie, z niwom deszcze na przeszkodzie.(24 czerwca) 
14. Gdy deszcz przed Janem, po z niwach rolnik jest panem.(24 czerwca) 
15. Jak się s więty Jan obwies ci, takich będzie dni trzydzies ci.(24 czerwca) 
16. Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to szes c  niedziel kropi jeszcze.(24 czerwca) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_karminowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_trwa%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iunius
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa


Data Nazwa s więta / wydarzenia 

1 czerwca   Międzynarodowy Dzien  Dziecka 

4 czerwca   Boz e Ciało, Międzynarodowy Dzien  Dzieci Będą-

5 czerwca   
S wiatowy Dzien  Ochrony S rodowiska Naturalne-
go 

8 czerwca   S wiatowy Dzien  Oceano w 

12 czerwca   S więto BOR, S wiatowy Dzien  Sprzeciwu wobec 

13 czerwca   S więto Z andarmerii Wojskowej 

14 czerwca   S wiatowy Dzien  Krwiodawcy 

16 czerwca   Międzynarodowy Dzien  Pomocy Dzieciom Afry-

17 czerwca   S wiatowy Dzien  Walki z Pustynnieniem i Suszą 

20 czerwca S wiatowy Dzien  Uchodz cy 

21 czerwca   Pierwszy Dzien  Lata - najdłuz szy dzien  roku 

23 czerwca   Dzien  Słuz by Publicznej, Noc S więtojan ska, Dzien  

24 czerwca   S wiatowy Dzien  Chorych na Osteoporozę 

26 czerwca   Międzynarodowy Dzien  Pomocy Ofiarom Tortur, 

27 czerwca 
S wiatowy Dzien  Ryboło wstwa, S wiatowy Dzien  
Walki z Cukrzycą 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_czerwiec/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_czerwiec/2015/
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29 czerwca 
Uroczystos c  s w. Piotra i Pawła, Dzien  Ratownika 
WOPR 

30 czerwca Dzien  Walki z Przewlekłą Niewydolnos cią Z ylną 

Julia Wiatrowska 

1. Dla Paki (tego z 2b). 
2. Dla Klamki :P 
3. Dla Parapetu od Klamki :D 
4. Dla Zycha xD 
5. Łod Zycha lo syćkik :D 
6. Porównałeś mnie do Konopnickiej! 
7. Byle co… 
8. Dla Pani Joanny Kowalik- udanych wakacji ży-

czy klasa 2b. 
9. I wzajemnie– życzę  Wam  wielu przyjemnych  chwil. J. Kowalik. 
10. Dla Justyny, Olgi i Małgosi- udanych wakacji. Życzą Ania i Monika. 
11. Dla Pani Moniki Czapli- udanych wakacji życzy 2a. 
12. Bezpiecznych i miłych wakacji dla 2 a– M. Czapla 
13. Dla Pani Małgorzaty Stopki- Studenckiej. Dziękuję za miłe lekcje historii. Ano-

nimowy uczeń klasy trzeciej. 
14. Dla Pytona Górskiego od Mamby Czarnej :) 
15. Dla Mamby Czarnej od Pytona Górskiego :) 
16. Dla klasy 2a i 2b. Udanych wakacji życzą Anna Maria, Cze-

sław Pobożny oraz Jonasz Porywczy. 
17. Szczęścia w miłości dla Moniki. 
18. Dla Radka. 
19. Dla Eli. Może K.M. nie był odpowiedni. 
20. Dla Pani Joanny Kowalik. Udanych wakacji, a przede 

wszystkim bezpiecznych i miłych życzy… 
21. Dla Pani Krystyny Kopeć. Klasa 2b życzy miłych i spokojnych wakacji. 

22. WSZYSKIM NAUCZYCIELOM, ZARÓWNO ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, 
JAK I GIMNAZJUM, A TAKŻE UCZNIOM UDANYCH, BEZPIECZNYCH I 
SPOKOJNYCH WAKACJI ŻYCZY REDAKCJA TO I OWO NA CZELE Z PANIĄ 
JOANNĄ KOWALIK I PANIĄ MONIKĄ CZAPLĄ!!! 

 

opracował Dominik Michniak 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_czerwiec/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_czerwiec/2015/


„Niekto re wspomnienia są niczym chwasty, ciągle rosną w siłę, nie pozwalając 
na rozwinięcie się nowego kwiatu. Ale są tez  wspomnienia piękne, przypominające let-
ni deszcz, kto ry pobudza do z ycia i daje nową siłę na dalsze działania” 

"Widok Twych schłodzonych ust przypomina zawsze 
o ciepłych pocałunkach, w zimnym wietrze zimy. 
Dotykiem przypominasz o wiosennych 
i potajemnych spotkaniach ws ro d zieleni lasu. 
Us miechem swym przypominasz o wspo lnym zbie-
raniu kwiato w na łące w blasku letniego słon ca. 
Spojrzeniem swym rozgrzebujesz stertę wspomnien , 
jak wiatr zz o łkłe lis cie jesieni."   

„Wspomnienia przemawiają do nas poprzez opadanie lis ci jesienią, płatki s niegu zimą, 
budzące się do z ycia kwiatki wiosną, ciepło letniego słon ca.”  

„Co z  to znaczy byc  dzisiaj Kimś, jez eli czło-
wiek woli zapracowac  na wakacje 
w ciepłych krajach niz  na szacunek 
w społeczen stwie. „ 

„Gdyby wakacje trwały cały rok, 
nie docenialibys my ich w pełni, bo cos , 
co mamy na co dzien , nie jest tak poz ą-
dane jak rzadkos c . „ 

„Wakacje to czas, w kto rym przeszłos c  nalez y utopic  w promieniach słon ca. „ 

„Poczto wka z wakacji… zwykła 
kartka z pięknym widokiem, 
kilka sło w, kto re powodują 
wielką rados c  i niezwykłe 
uniesienie…”  

„Z ycie jest szkołą, sukcesy to czas wakacji, bo tylko wte-
dy, gdy upadasz, uczysz się z yc .” 



„Wiatr - letni posłaniec dobrych i złych wiadomos ci. 
(bo to, co delikatne, moz e jednoczes nie gromadzic  w sobie ogromną siłę, 
podobnie jak człowiek)... „ 

„Najwspanialszym bagaz em, kto ry moz na przywiez c  
z wakacji, jest ten pełen niezwykłych wspomnien ... „ 

„Prawdziwy optymista juz  w grudniu cieszy się 
na letnie wakacje .” 

„Wakacje to odpoczynek od z ycia pełnego obowiązko w, chwila wytchnienia, kiedy 
człowiek moz e wyjs c  ze swojej monotonnej skorupy, rutyny, zmienic  się w dziecko, 
kto re w chwilę potrafi przekroczyc  granice rzeczywistos ci a fantazji. Gdzie tylko ono 
ma wstęp.” 

„Twe słowo niczym letni wiatr pełen słodyczy prowadzi mnie kobiercem kwiato w, błę-
kitem nieba ku promieniom wiecznej rados ci... „ 

Julia Wiatrowska 



Julia Wiatrowska 



W imieniu całej redakcji gazetki „To i Owo” życzę wszystkim 
uczniom i nauczycielom udanych i miłych wakacji. Mam na-
dzieję, że będą one wykorzystane jak najlepiej, a przy tym 
każdy będzie mógł wypocząć i zrelaksować się. Jednocześnie 
dziękuję za cały rok oraz za pomoc w tworzeniu gazetki 
szkolnej. Wesołych wakacji! 

Życzy Julia Wiatrowska i redakcja 
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