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„Wiosna jest okazją do tego, 

aby dowiedziec  się, gdzie 

jestes , kim jestes  i w jakim 

kierunku zmierzasz.” 

Penelope Trunk 
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Maj to miesiąc wiosenny na po łkuli po łnocnej, nato-
miast jesienny - na południowej. W ciągu trwania 
tego miesiąca dzien  w Polsce wydłuz a się do ok..  
16,5 h.  Fajnie, co nie? Od razu czuc , z e moz na więcej 
zrobic  i nie przysypia się o czwartej po południu, 
kiedy juz  w zimie zachodziło Słon ce.  Korzystajcie, 
ile się da :) W maju zakwitają konwalie, piwonie, 
czerwone maki, niezapominajki, czeremcha, odmia-
ny lilako w, irga, złotokap, jas min i tawuła. W domo-
wych ogro dkach kwitną zas  tulipany i narcyzy, a z 
drzew parkowych- klony i kasztanowce. W ma-
ju łąki zmieniają swoje kolory. Gdy zaczyna kwit-
nąc  mniszek lekarski, to na łąkach dominuje kolor 
z o łty. Po przekwitnięciu mniszka łąki są ro z owe. Na-
stępnie kwitnące jaskry znowu nadają łące kolor z o ł-
ty. Ze względu na okres intensywnego rozkwitania 
ros lin warto sprawdzic , czy jest się uczulonym  
na pyłki. W tym czasie alergicy muszą uzbroic  się  
w chusteczki i lekarstwa. W lasach kwitnie boro wka 
czarna i boro wka brusznica. Na polankach les nych 
kwitnie na biało krzew maliny. 

Na les nych polanach spotyka się motyle m.in. paz  

kro lowej i rusałka admirał. Pod wieczo r rozpoczyna-

ją swe loty chrabąszcze. 

Maj jest idealnym czasem na relaks, a takz e rozpo-

częcie aktywnego trybu z ycia; moz na zacząc  biegac , 

jez dzic  na rolkach, rowerze (korzystając w ten spo-

so b ze s ciez ki rowerowej). Warto tez  spiąc  się  

na wyz yny swoich moz liwos ci i postarac  o lepsze 

oceny na koniec roku.   

Julia Wiatrowska 

Z ro dła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maj 

„Wiem, jeszcze nieraz 
majem rozkwitnę, 

pieśni potokiem spłyną 
przez pierś.” 

Władysław Broniew-

ski, „O wiośnie i o 

śmierci” 

Niezapominajki 

To i Owo Maj 2016 

„Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,  

Wiosna - znów nam ubyło lat, 

Wiosna, wiosna wkoło, rozkwitły bzy. 

Śpiewa skowronek nad nami, 

Drzewa strzeliły pąkami, 

Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty…” 

SKALDOWIE 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniszek_lekarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B3wka_czarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B3wka_czarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B3wka_brusznica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malina_(ro%C5%9Blina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BA_kr%C3%B3lowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BA_kr%C3%B3lowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusa%C5%82ka_admira%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrab%C4%85szcz_majowy
https://pl.wikiquote.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Broniewski
https://pl.wikiquote.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Broniewski
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – pol-
skie s więto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lute-
go 2004, obchodzone między s więtami pan stwowy-
mi: 1 maja (zwanym S więtem Pracy) i 3 maja 
(S więtem Narodowym 3 Maja). 

Tego samego dnia obchodzony jest Dzien  Polonii  

i Polako w za Granicą. 

Do ciekawostek nalez y fakt, z e dnia 2 maja w 1945 r. 
polscy z ołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich 
Niemiec umies cili biało-czerwoną flagę na Kolumnie 
Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu w Berli-
nie. W latach Polski Ludowej włas nie w tym dniu 
zdejmowano po 1 maja flagi pan stwowe, aby nie by-
ły eksponowane w dniu zniesionego przez władze 
komunistyczne S więta Konstytucji 3 Maja. 

Katarzyna Kukułka 
Z ro dło: wikipedia.org 

Oprócz Polski, święto własnej flagi 
obchodzi się również w licznych 
innych krajach, m.in.. W Stanach 
Zjednoczonych, Meksyku, Argenty-
nie, Finlandii, Turkmenistanie,  
na Litwie, Ukrainie i w Chinach. 

1. Peja-"Kochana mamo"-rok wydania: 
2009 

2. Bernard Ładysz-"Matko moja, ja 
wiem" 

3. Patrycja Markowska-"Mamo"-rok wy-
dania: 2007  

4. Dżem-"List do M"-rok wydania: 1991  

5. Kaja Paschalska-"Dla mamy"- rok wy-
dania: 2001  

6. Mieczysław Fogg-"Pieśń o matce"-rok 
powstania: 1933  

7. Mieczysław Fogg-"Serce Matki"-rok 
powstania: 1933  

8. Boys-"Mama"-rok powstania: 1998  

9. Wojciech Młynarski-"Nie ma jak  u 
mamy"-rok powstania: 1969, rok wyda-
nia: 1980  

10. Majka Je-
żowska-"A ja 
wolę moją ma-
mę"-rok powsta-
nia: 1985, rok 
wydania: 1995  

11. Czesław Niemen-"Mamo, nasza ma-
mo"  

12. Damian Holecki-"Mamo, dla ciebie 
jestem"-rok wydania: 2005  

13. Violetta Villas-"List do matki"-rok 
powstania: 1965, rok wydania: 1994  

Jes li nie masz pomysłu na prezent dla ma-
my, zas piewaj jej piosenkę.  

 

Ania i Monika Jakubczyk 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Święto_Narodowe_Trzeciego_Maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siegessäule
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Święto_Narodowe_Trzeciego_Maja
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Czesław Miłosz 

"Na dzień dobry"  

Czasem wiatr zdmuchnie 

Smutek przelotny, 

Ciepłym tchnieniem zno w dłonie ogrzeje, 

I przegoni wszystkie kłopoty, 

Więc dziękuję wiatrowi, z e wieje. 

 

Czasem deszcz o szyby zadzwoni, 

Mokra trawa kroplami ls ni, 

Łzami łatwiej tęsknotę zasłonic , 

Więc dziękuję deszczowi za łzy. 

 

Czasem słon ce w gonitwie do lata 

Znowu ogro d barwami roznieci, 

Pozapala iskry na kwiatach, 

Więc dziękuję słon cu, z e s wieci. 

 

No, a czasem się do mnie us miechniesz, 

Znikną smutki szaro – niebieskie 

Stoisz w progu i słon ce masz w oczach, 

Więc dziękuję Ci za to, z e jestes ... 

                   * * * 

Choc  serduszko moje małe, 

Tobie dzis  oddaje całe. 

 

bys  na zawsze pamiętała 

I podziękę moją znała. 

Za to, wszystko cos  zrobiła, 

Za to, z es  mnie urodziła 

I z e byłas  mą ostoją, 

Za to, z es  jest matką moją. 

S lę z yczenia, a nie kwiatki 

Oraz miłos c  na Dzien  Matki. 

                  * * * 

Mamusiu Kochana! 

W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego 

s więta, 

składam Ci z yczenia, o Tobie pamiętam. 

By z ycie Twe było kwiatami usłane, 

tak piękne i czyste jak letni poranek. 

Ania i Monika Jakubczyk 
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Zdrada, intrygi i siły nadprzyrodzone 
wstrząsają czterema stronami Westeros, 
a walka o tytułowy Z elazny Tron staje się 
coraz bardziej zaz arta. 
W krainie Westeros kro lowie i kro lowe, 
rycerze i renegaci, kłamcy, a takz e ci  
o szlachetnym sercu toczą nieustającą 
walkę o władzę nad siedmioma kro le-
stwami. Tam, gdzie lato trwa dziesięciole-
cia, a zima przez całe ludzkie z ycie, trud-
nos ci piętrzą się kaz dego dnia. Od pełne-
go intryg Południa przez barbarzyn ski 
Wscho d i zlodowaciałą Po łnoc az  po pra-
dawny mur, kto ry strzez e kro lestwa 
przed tajemniczymi mocami ciemnos ci, 
potęz ne rody zaangaz owane są w bez-
kompromisową walkę o władzę. Bohate-
rowie, kto rzy chcą rządzic  krainą Weste-
ros, są gotowi na bezwzględną rozgryw-
kę. Jednak dla wielu z nich walka o wła-
dzę to ro wniez  walka o z ycie. Jaime i Cer-
sei muszą uporac  się z osobistą tragedią  
i znalez c  siły, by utrzymac  władzę w Kro -
lewskiej Przystani, gdzie szala przechyla 
się na stronę sekty Wielkiego Wro bla. 
Okrutny ro d Boltono w staje się znaczą-
cym graczem w walce o tron i jednocze-
s nie największym koszmarem Sansy  
i Theona. Z kolei zdeterminowana Arya 
pos więci wiele, by poms cic  swoich bli-
skich. Po drugiej stronie morza dumna 
Daenerys mierzy się z demonami prze-
szłos ci, a zgorzkniały Tyrion będzie mu-
siał odnalez c  się w zupełnie nowej sytua-
cji. Nikt nie jest bezpieczny, szczego lnie 
gdy na horyzoncie coraz bardziej widac  
nowe, nieznane i przeraz ające zagroz enie. 
Zima nadeszła! Kto, opro cz mnie, nie mo-
z e się juz  doczekac ? :D 
 

Kasia Kukułka 

Ciekawostka: Czy aktorzy przeczytali 
książki? To może byd zaskoczenie dla fa-
nów prozy Martina, ale częśd aktorów 
książek w ogóle nie czytała. Maisie Wil-
liams (Arya) i Liam Cunningham (Davos), 
którzy byli niedawno w Polsce, przyznali, 
że książek nie znają, a reszta obsady nie 
jest wiele lepsza. Jedni mówią, że nie chcą 
sugerowad się tym, czego jeszcze nie ma w 
scenariuszu serialu, inni czytają odpowied-
nie rozdziały dopiero po otrzymaniu sce-
nariusza, jeszcze inni w ogóle nie mieli do 
czynienia z książkami Martina. Wśród 
osób, które na pewno czytały sagę, znaj-
dują się Aiden Gillain (Littelfinger) i Kit 
Harrington (Jon Snow).  

http://www.serialowa.pl/52294/aktorzy-gry-o-tron-w-warszawie-co-powiedzieli/
http://www.gamefaqs.com/boards/226-/62557172
http://www.gamefaqs.com/boards/226-/62557172
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   Dzień Matki obchodzony jest 26 

maja w wielu krajach świata. Jego 

współczesna forma zapoczątkowa-

na została w Stanach Zjednoczonych 

na początku XX wieku, gdzie obcho-

dzone jest w drugą niedzielę maja.  

W Polsce po raz pierwszy zostało ob-

chodzone w 1914r. w Krakowie Nie-

zależnie od tego, czy ulegniemy ko-

mercyjnej stronie Dnia Matki, z pew-

nością warto pamiętać w tym dniu  

o swojej kochanej mamie i złożyć jej 

życzenia, podziękowania za ogrom 

poniesionego przez nią trudu. Oczywi-

ście, bukiet kwiatów czy drobny upo-

minek będzie mimo wszystko miłym 

dodatkiem do życzeń.  

Karolina Kula 

 

 

 

To matka? 

 
Choć posiwiały ciemne jej sploty, 

Chociaż zmarszczkami twarz jej pokryta, 

Chociaż wdzięk lekki straciły kroki, 

Lecz w oczach tenże uśmiech zakwita, 

Ta sama miłość w sercu jej płonie, 

Co wiek swój, słabość zapomnieć każe,  

Tylko do dzieci wyciąga dłonie, 

I wszystko oddać gotowa w darze. 

I choć na nogach ledwo się słania, 

Mnie spocząć każe, "... boś ty zmęczona, 

Ty tyle dzisiaj miałaś biegania..." 

I tuli dziecko swoje w ramionach. 

I zawsze czujna, ciągle gotowa 

Pomagać dzieciom swym do ostatka, 

Miłość swą w czyny zdobi, nie w słowa - 

- To ma jedyna, najdroższa matka! 
Karol Wojtyła 
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Historia młodzien czej miłos ci w bardzo romantycz-

nym wydaniu, rozgrywająca się we wspo łczesnych  

i bliskich z ycia realiach. 

Przedmowę do ksiąz ki napisał popularny pisarz Fe-

derico Moccia (autor ksiąz ek: „Trzy metry nad nie-

bem” i „Amore 14”). 

W klasie 18-letniego Alexa pojawia się nowa uczen-
nica, Ylenia. Chłopak postanawia zwro cic  na siebie 
jej uwagę. Ale Ylenia skrywa tajemnicę i postanawia 
trzymac  chłopaka na dystans. W kon cu jednak  
nie jest w stanie przeciwstawic  się uczuciu. Alex jest 
pewien, z e nic ich nie rozłączy, dopo ki się nie dowia-
duje, z e dziewczyna cierpi na cięz ką i nieuleczalną 
wadę serca. Jej jedyną szansą jest przeszczep. W dniu 
egzaminu maturalnego Alex odbiera telefon ze szpi-
tala z informacją, z e Ylenia jest umierająca. Wybiega 
zrozpaczony na ulicę... 

Z ro dło: lubimyczytac.pl 

Julia Wiatrowska 

Tytuł: „Moje serce należy do 
ciebie” 

Autor: Alessio Puleo 

Tytuł oryginału: Il mio cuore 
ti appartiene 

Data wydania: 11 maja 2016 

Tłumaczenie: Ewa Ziembio-

4 MAJA- MIĘDZYNARODOWY 

DZIEO STRAŻAKA 

„Gdy obowiązek wezwie mnie 

Tam wszędzie, gdzie się pali, Ty 

mi, o Panie siłę daj, Bym życie 

ludzkie ocalił...”  (Modlitwa 

Strażaka, autor nieznany) 
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 Co roku 4 maja w dzien  S więtego Floriana swoje 
s więto obchodzą straz acy. W wielu miastach, gminach  
i wioskach brac  straz acka integruje się podczas uroczy-
stos ci kos cielnych, a po z niej podczas festyno w.  

Patronem straz ako w jest św. Florian. To postac  znana 
w okresie krwawych przes ladowan  chrzes cijan. Co 
prawda nie był straz akiem, ale legendy woko ł jego oso-
by spowodowały, z e stał się patronem oso b, kto re wy-
konują niebezpieczne zawody związane z ogniem. Po-
chodził z Austrii i był męz nym z ołnierzem, kto ry  
za swoją chrzes cijan ską wiarę i pomoc wspo łwyznaw-
com zginął s miercią męczen ską, najpierw potwornie 
skatowany i wrzucony do rzeki Enns. Około tysiąca lat 
po tym wydarzeniu do Krakowa przybyły szczątki S w. 
Floriana. Między innymi uwaz a się, z e jego relikwie 
ocaliły krakowski kos cio ł na Kleparzu przed spaleniem 
podczas wielkiego poz aru miasta. W obliczu przero z -
nych zagroz en  i tragicznych chwil straz acy stają się 
ro wnymi sobie wspo łpracownikami. Bez podziało w. 
Kaz dy z nich działa w jednej intencji „Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek”. Ich pomoc jest nieoceniona. 
Zawsze moz na na nich liczyc . Niejednokrotnie  
na dz więk syreny alarmowej niezalez nie od pory dnia, 
s więta i sytuacji pozostawiają swoje domowe obowiąz-
ki, a czasem nawet pracę i ruszają z pomocą innym lu-
dziom. 

Monika Gruszka 

„In the fire service, we fight 

together against one com-

mon enemy – fire – no 

matter what country we co-

me from, what uniform we 

wear or what language we 

speak.” 

 

"W straży pożarnej razem 

walczymy przeciwko jedne-

mu wspólnemu wrogowi - 

pożarowi - bez względu  

na kraj, pochodzenie, jaki 

mundur nosimy i w jakim 

języku mówimy."  

- Nie rozumiem, jak ty moz esz prawic  mi 

morały, skoro kilka godzin temu byłas  

ledwie przytomna - czułam ulgę, z e zno-

wu jest tak po prostu Veroniką. Analizują-

cą, bystrą i wygadaną Veroniką. 

- Co z , skoro ty jestes  wiecznie zamglona, 

to chyba moją rolą jest byc  trzez wą - za-

chichotała. 

- Wcale nie! - sprzeciwiłam się. 

- Alez  oczywis cie, z e nie - parsknęła sar-

kastycznie, a ja dałam jej kuksan ca w bok. 

* 

Czasem moje mys li podąz ają w złą stro-

nę. 

Ale chyba kaz dy tak ma. 

Bywały dni, kiedy zamknięta w pokoju, 

kto ry pieszczotliwie nazywałam "lochem 

psycholi", miałam ochotę się skrzywdzic . 

Kiedy nic nie miało sensu, a mo j ojciec 

tkwił kilka metro w pod ziemią, uwięziony 

w pudełku bez tlenu. Tlenu, kto ry juz  nie 

był mu potrzebny. 

 

To i Owo Maj 2016 
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Nie pozwolono mi nawet pojawic  się  

na pogrzebie, bo przeciez  pochlastałam 

sobie z yły i trzeba było mnie "naprawic ." 

Bzdura. 

Nienawidziłam całego s wiata, a zwłasz-

cza tych pijanych męz czyzn, kto rzy w tak 

spektakularny sposo b doprowadzili mnie 

do kolejnego załamania. 

Rzucałam przedmiotami, wiłam się przed 

naciskiem pielęgniarek, kto re pro bowały 

podawac  mi lekarstwa, krzyczałam, płaka-

łam, rozpaczałam. Ale wiedziałam, z e to 

nie moz e trwac  wiecznie, z e w kon cu ma-

ma przyjdzie mnie odwiedzic  i kaz e mi 

wziąc  się w gars c . Czekałam na ten dzien . 

Chciałam, by ktos  pro bował mi przypo-

mniec , z e nie jestem nic niewarta.  

A jednak wiedziałam, z e nigdy nie będę 

taka, jak przedtem. Nie będę co reczką ta-

tusia. Bo mo j tatus  gnił w ziemi. 

Miałam wraz enie, z e straciłam częs c  sie-

bie z utratą ojca. I choc  jestem pewna, z e 

to nieprawda, wciąz  tak mys lę. 

Bo kiedy emocje targają człowiekiem  

w dwie tak ro z ne strony, trzeba wyciszyc  

jedną stronę, by nie rozerwała go na po ł. 

W moim przypadku wyciszeniu uległy mi-

łos c , zaufanie, rados c . I tak nie miałam na-

wet grama nadziei, z e kiedykolwiek je od-

zyskam, a juz  tym bardziej, z e ktos  mi po-

moz e. 

Tak więc siedziałam w szpitalnym poko-

ju, sama, otoczona czterema pustymi, bia-

łymi s cianami i mys lałam. 

Co by było, gdybym zgodziła się po js c   

na tę kolację? 

Czy udałoby mi się udawac , z e nie mam 

ochoty wbic  Nickowi w twarz całej  

 

zastawy stołowej? 

Pewnie nie, ale zrobiłabym mu krzywdę 

dopiero po kolacji. 

Co by było, gdybym została w domu, za-

miast upijac  się na umo r? 

Czy nie miałabym ogromnych wyrzuto w 

sumienia, z e nie byłam wsparciem dla ro-

dzico w, kto rzy dotąd nie mieli wobec mnie 

niesamowicie wysokich wymagan ? 

Co by było, gdybym, zamiast dzwonic  do 

taty, zamo wiła taryfę pod drzwi domu? 

Czy wracając, rodzice i tak wpadliby obo-

je w ten nieszczęsny karambol, a ja straci-

łabym ich oboje? 

Moje z ycie było juz  wystarczająco po-

gmatwane, a ja czułam się gorzej z kaz dym 

dniem. 

W kon cu zakazałam sobie czuc . 

Było to o wiele łatwiejsze niz  zadawanie 

sobie pytan , na kto re uzyskałabym tylko 

hipotetyczne odpowiedzi, praktycznie ni-

czym niepoparte.  

W kon cu udawanie było wygodniejsze 

aniz eli odczuwanie i gubienie się we wła-

snych uczuciach. 

Zawsze mys lałam, z e z ałoba mnie nie bę-

dzie dotyczyc , a jednak z ycie codziennie 

nas dos wiadcza. Dopiero po s mierci taty 

zauwaz yłam, jak bardzo. 

Z dnia na dzien  było mi coraz łatwiej 

oswajac  się z mys lą, z e go nie ma. Ciągle to 

bolało, ale kiedy strata bliskiej osoby nie 

jest bolesna? 

Mimo, z e w krew weszło mi udawanie 

zdystansowanej, spokojnej, czasem ludzie 

przedzierali się przez ten mur, kto ry wo-

ko ł siebie zbudowałam. 

Jedną z takich oso b był Carter, choc  nie 

mam pojęcia, jak mu się to udało.    * 
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Ubrana w czarną powło czystą suknię , na ogromnych obcasach, starannie umalowana  

i z idealnie ułoz onymi włosami weszłam do sali bankietowej, gdzie ludzie powoli się 

zbierali i zaczynali bawic . 

Zgodnie z załoz eniem, wszystko było zapięte na ostatni guzik. Mgła z generatoro w 

powoli wytaczała się i zasłaniała podłogę, z sufitu spływały ro z nego rodzaju ozdoby, a 

z zakamarko w raz po raz wyskakiwały mechaniczne tarcze przedstawiające mniej lub 

bardziej straszne postacie. Zespo ł ustawiał się juz  na przygotowanej scenie. Jedynym 

z ro dłem s wiatła były strategicznie rozmieszczone s wiece, zabezpieczone tak, aby na-

wet najbardziej zalany imprezowicz nie zrobił szko d. 

 Kasia Kukułka 

Składniki na 1 porcję: 

 3 łyz ki mąki pszennej 

 4 łyz eczki kakao 

 6 łyz eczek cukru 

 szczypta soli 

 30 ml mleka 

 20 g masła 

 10 g malin, mroz onych lub 

s wiez ych 

 chocolate chips lub  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

 Przygotowac  filiz ankę (lub 

kubek) o pojemnos ci 200 - 250 ml. 

 Masło rozpus cic  w mikrofali. 

Przelac  do miseczki, dodac  mleko, 
cukier, so l, przesianą mąkę pszen-

ną i przesiane kakao. Wymieszac  
widelcem do połączenia się skład-

niko w, by w cies cie nie było gru-

dek (ciasto będzie bardzo gęste,  
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w razie koniecznos ci moz na dodac  1 ły-
z eczkę mleka więcej). Rozdrobnic  maliny  

i wymieszac  z ciastem. Przełoz yc  do fili-
z anki, wyro wnac , go rę posypac  posiekaną 

czekoladą. 

 Włoz yc  do mikrofali i piec przez oko-
ło 1 minutę do 1,5 minuty (u mnie zazwy-

czaj 1 minuta i 15 sekund) na najwyz szej 
mocy mikrofali (u mnie max moc to 800 

W). Zbyt kro tkie pieczenie spowoduje, z e 
ciasto będzie surowe - wtedy wkładamy 

na kilkanas cie sekund dłuz ej do mikrofali. 

Jes li ciasto będzie pieczone zbyt długo - 

będzie zbyt suche. Trzeba wyczuc  odpo-

wiedni moment. 

Uwaga: deser moz na wykonac  od razu  

w kubku (roztapianie masła, mieszanie... ) 
ale wtedy kubeczek wygląda mniej ele-

gancko, ma brudne s cianki (samo ciasto 
mało ros nie). Dlatego lepiej przełoz yc  wy-

mieszane ciasto do czystej filiz anki  

i w niej piec. 

 

Julia Wiatrowska 
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Lody łaciate ( waniliowo-czekoladowe) 

lub kokosowe 

 

 Baza do obydwu smaków jest taka sama: 

 100g śmietanki kremówki 

 ok. 500g jogurtu naturalnego 

 3 łyżki cukru pudru 

 1 łyżeczka cukru z wanilią 

 

Dodatki: 

 2 łyżki gorzkiego kakao 

 2/3 szklanki wiórek kokosowych 

 2-3 kostki gorzkiej czekolady 

Maj 2016 

Zbliża się lato, a co za tym idzie upalne dni. Prawie każdy z nas lubi schłodzić się 

pysznymi lodami w tych sytuacjach. Przedstawię 2 propozycje na przygotowanie pro-

stych, smacznych domowych lodów. 

Sposób przygotowania lodów łaciatych: 

 

Śmietankę ubij, dodaj cukru pudru oraz 

cukru z wanilią, następnie dodaj do jogur-

tu i dokładnie wymieszaj. Część masy 

przełóż do miski i dodaj 2 łyżki kakao, 

wymieszaj. Do foremek na lody lub do pu-

dełek po jogurcie przełóż masę. Potem 

uderz kilka razy o blat, aby w lodach nie 

powstały pęcherzyki powietrza. Włóż do 

zamrażarki na ok. 2-3 godzin. 

 

Sposób na przygotowanie lodów koko-

sowych: 

 

Śmietankę ubij, dodaj cukru pudru oraz cukru z wanilią, 

następnie dodaj do jogurtu i dokładnie wymieszaj.  

Do masy dodaj wiórki kokosowe oraz drobno posiekaną 

czekoladę, wymieszaj. Do foremek na lody lub do pude-

łek po jogurcie przełóż masę. Potem uderz kilka razy  

o blat, aby w lodach nie powstały pęcherzyki powietrza. 

Gabriela Szaflarska 
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Święto Narodowe Trzeciego Maja – pol-
skie s więto obchodzone 3 maja, ustanowione 
w 1919[1] oraz ponownie w 1990[2], w rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rze-
czypospolitej Obojga Narodo w. Dzien  ten 
jest dniem wolnym od pracy. 

3 maja 1791 uchwalono pierw-
szą konstytucję w nowoz ytnej Europie,  
a drugą po amerykan skiej na s wiecie. 
Wyprzedziła trzecią na s wie-
cie konstytucję francuską. Konstytucja ta 
została uchwalona przez Sejm Wielki, kto ry 
został zwołany w paz dzierniku 1788.  

W czasie obchodo w pierwszej rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 maja 1792 woko ł Warszawy  
skoncentrowano wiele jednostek wojskowych, 
kto rych zabrakło w krytycznym momen-
cie rosyjskiego ataku w 1792[4]. Po odzyskaniu 
niepodległos ci w 1918 rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja została uznana za s więto narodo-
we uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwiet-
nia 1919. Po II wojnie s wiatowej obchodzono je 
do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do de-
monstracji studenckich. Od tego czasu władze 
komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicz-
nego s więtowania, a pro by manifestowania były 
często tłumione przez milicję[5]. S więto to zostało 
oficjalne zniesione ustawą z18 stycznia 1951 o 
dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 
ponownie władze s więtowały to historyczne wy-
darzenie – s wiadczą o tym gazety codzienne  
z tego czasu m.in. Trybuna Ludu, Głos Robotni-
czy, Z ycie Warszawy. Tym samym w roku 1981 
pierwszy raz po wojnie – i zaznacza to „Głos Ro-
botniczy” z wydania 1-3.05.1981 – s więtowano 
rocznicę Uchwały Majowej. 

Julia Wiatrowska 

Święto Narodowe Trzeciego Maja 

przywrócono ustawą z 6 kwiet-

nia 1990 (weszła w życie 28 kwiet-

nia). Pierwsze uroczyste obchody 

święta 3 maja w Warszawie  

na Placu Zamkowym 

w 1990 odbywały się w obecno-

ści prezydenta Wojciecha Jaruzel-

skiego. 

Maj 2016 To i Owo 

Dzieo 3. maja 

ustanowiono świętem 

narodowym w dowód 

pamięci  o przodkach, 

którzy pragnęli ocalid kraj 

przed upadkiem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_1791_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Czteroletni
https://pl.wikipedia.org/wiki/1788
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1792
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-rosyjska_1792
https://pl.wikipedia.org/wiki/1792
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Ustawodawczy_(1919%E2%80%931922)
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1919
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1946
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milicja_Obywatelska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1951
https://pl.wikipedia.org/wiki/6_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/6_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990
https://pl.wikipedia.org/wiki/28_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/28_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski
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W poniedziałek 24 kwietnia 2016 roku przyjechał do nas pan Antoni Zię-

ba, przewodnik górski i pracownik TPN. Opowiadał nam o swojej wyprawie nad 

Bajkał i do Azji. Powiedział, że długość jeziora wynosi tyle, ile odległość z Czar-

nego Dunajca do Gdańska. Dowiedziałam się, że objętość Bajkału wynosi 23 000 

km³, że jakby zabrakło wody pitnej na całym świecie, to z samego jeziora dało-

by się napoić całą ludność świata przez 50 lat. Do Bajkału wpływa 366 rzek,  

a wypływa jedna Angara. To jezioro znajduje się w Rosji w pobliżu Irkucka. Pan 

Antoni powiedział, że musiał jechać kilka dni koleją syberyjską, aby zobaczyć 

ten cudowny widok. Gdy jechał do Azji, myślał, że będzie tam o pustkowie,  

a okazało się, że była tam ogromna powierzchnia lasów. Opowiedział nam, że  

w Azji jednym z najsłynniejszych drzew jest limba syberyjska oraz świerk sy-

beryjski. Również rosną tam rododendrony, z których liści miejscowi robią tam 

herbatę. Dowiedziałam się również, że orzeszkami limby żywi się orzechówka, 

ale ludzie też mogą je spożywać. Jednym z azjatyckich endemitów, który zapa-

miętałam, jest foka bajkalska. 

 Pan Antoni przeniósł nas w ciekawy sposób w całkiem inny region. Dzięki 

jego opowieściom dowiedziałam się wielu informacji, które nie wyczytałabym  

w żadnym źródle. Mimo, że odbyła się w auli szkolnej i na mapie, była to niezwy-

kła, pełna pasji podróż do dalekiej Syberii. 

Anna Grygiel 

 

 Niezwykła podróż w głąb Rosji, czyli wykład p. Antoniego 

Zięby 

Źr. Graf. google 
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 Dnia 29 kwietnia 2016 roku o godzinie 11.30 uczniowie klas trzecich gim-

nazjum w Czarnym Dunajcu udali się na akademię przygotowaną przez ich ko-

legów ze szkoły podstawowej z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 

Trzeciego Maja. Uczniowie klas 4-6 przybliżyli wszystkim historię Polski  

w drugiej połowie XVIII wieku, począwszy od I rozbioru naszej ojczyzny przez 

1791 rok (uchwalenie konstytucji), skończywszy na obradach Sejmu Wielkiego 

(Czteroletniego). Temu wspaniałemu przedstawieniu towarzyszyło również 

śpiewanie przeróżnych pieśni patriotycznych- miedzy innymi "Witaj, majowa 

jutrzenko". Akademia rozpoczęła się, oczywiście, od odśpiewania naszego hym-

nu państwowego- "Mazurka Dąbrowskiego". Cały spektakl zakończył się  

po około pół godziny, a gimnazjaliści udali się z powrotem na lekcje. Ucznio-

wie poszerzyli swoją pamięć o nowe wiadomości i przypomnieli sobie historię 

tamtych czasów. 

 -- 

Dominik Michniak 

Maj 2016 To i Owo 



  STR. 16 

 

To i Owo Maj 2016 

Dnia 25 kwietnia 2016 roku w naszej szkole 

odbył się Dzień Lasu. Tego dnia wszyscy uczniowie 

mieli ubrać się na zielono. 

  Na wstępie w sali geograficznej oraz w czytel-

ni szkolnej odbył się konkurs wiedzy o lasach. Miej-

sce pierwsze wśród gimnazjalistów otrzymał Michał 

Rafacz, uczeń trzeciej klasy. Następnie gimnazjali-

ści przeszli do auli, gdzie pan Antoni Zięba opowia-

dał o lasach w TPN i na Podhalu, a także o zwierzę-

tach regionu. Pokazywał również zdjęcia i nagrania z fotopułapki.  

Na zakończenie, klasy drugie przedstawiały projekt edukacyjny. Był 

niezwykle ciekawy; najpierw uczennice opowiadały o rodzajach lasów, 

później krótko opisywały powstawanie domu z drewna. Następnie wszy-

scy uczniowie obejrzeli filmik nagrany przez dziewczyny. Został nagro-

dzony ogromnymi brawami. Oprócz tego odbył się konkurs na najład-

niejszy plakat o lesie oraz na najlepsze zdjęcie lasu. 

  Cały dzień był bardzo udany. Wszyscy zdobyli nowe wiadomości  

w niezwykle ciekawy sposób, a zarazem dobrze się bawili. 

                                                                                                             

                                                                             Anna Jakubczyk 3"a" 
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 Sto lat, sto lat, Monika :) Szczęścia  

i miłości, niech ci radość gości! 

Dla Justynki. Masz być najlepszym ratowni-

kiem medycznym. Powodzenia w nowej 

szkole!!! 

Dla Ani i Moniki J. ;> 

Dla Agnieszki K, Anny O. i Aśki S. ;D 

Dla Jadźwingi x'd 

Sandro, życzę Ci udanych urodzin i mało 

upokarzających filmików na fb. :) xD 

Dlo syćkik! 

Dlo dziywcyn z Dzianisa :() 

Dla wszystkich dzianiszan, aby zdążyli roz-

winąć asfalt przed bierzmowaniem 1 czerw-

ca!!! 

Dla stolika nr 5. 

Dla świętej fantastycznej piątki z 3a. 

Nie!! 

Dla pana Adama Chlebka- FIFA to nie e- 

sport. 

Dla POU 

Dla Gajosa Mlacingi 

Dla E.......... K.............. 

Dla Śmietana 

Dla wszystkich Anonimowych!!!! :) xD 

Dla Żula od cichej wielbicielki. 

Dla Grześka od dziewczyny z Dzianisza. 

Dla kogoś tam ;) 

Dla Eli z Chochołowa, by się nie radowała. 

Gall Anonim. 

Dla Hohito, matijasaka, huamana, duakfo, 

hilimalalta, Molikomesa ;* 

Dla Wojtka spod Młaki =) 

Dla Jadwigi i Natalii K. Od fajnej koleżan-

ki. 

Dla czarnego Barno. 

Dla szogunów z 3a- Miśka Rafacki i Szy-

mona Szymonolusa z 3c. Nieszogun z 3b- 

Paka. 

Dla Jonasza Porywczego od Boba 

Budowniczego. 

Dla Boba Budowniczego od Anny Marii, 

Czesława Pobożnego, Genowefy Pędzimąż, 

Jonasza Porywczego i Kunegundy Wartko-

nogiej: myśl dalej o poduszkach, pod 

uszkach, podnóżkach i nadnóżkach oraz ni-

bynóżkach. :) 

Dla parowozów 

Dla KUBUSIA z 3A 

Dla Eli Żych (to ''Ż” ma tam być) 

Dla żony 

Dla Pani Joanny Kowalik od jedynej po 

prostu NAJ klasy 3b :) /bardzo dziękuję-  

NAJklasie  życzę powodzenia– wszelakie-

go. J.Kowalik/ 

 

 

Dominik Michniak 

Maj 2016 To i Owo 
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 W naszej szkole jest wiele dziewczyn, które nie umieją sobie poradzić  

ze swoimi włosami. Próbują ułożyć je różnymi sposobami. Często włosy są nisz-

czone poprzez prostowanie, kręcenie i suszenie.  Bardzo to osłabia ich kondy-

cję.  Jednak ,moje kochane, są różne triki na regenerację zniszczonych kę-

dziorków. Jeśli włosy się puszą, są trudne do uczesania, oznacza to, że brakuje 

im wilgoci. Szybki powrót do dobrej kondycji zapewni im pielęgnacja nawilżają-

ca. Najlepiej myć włosy letnią, nie gorąca wodą, stosując nawilżające szampony 

zawierające kreatynę, bo to właśnie z niej zbudowane są włosy.  Polecam szam-

pony z roślinnymi olejkami (najcenniejsze to arganowy i z orzechów macada-

mia). Po  bardzo starannym spłukaniu szamponu dobrze jest spryskać włosy kon-

dycjonującym olejkiem pielęgnacyjnym. Takie kosmetyki mają lekką formu-

łę,  która nie obciąża nawet włosów cienkich i przerzedzonych. Warto zafundo-

wać włosom  (jeden lub dwa razy w tygodniu) nawilżającą maskę.   

 Na zakończenie  rada: najlepiej nie używać suszarki i dać włosom wyschnąć 

w naturalny sposób. Włosy są dla nas ogromnym atutem, dlatego, miłe czytel-

niczki (i czytelnicy też) warte o nie zadbać. A może z okazji Dnia Matki zafun-

dujemy naszym rodzicielkom zabiegi na włosy, przecież wystarczy nawet masaż 

głowy, a, gwarantuję Wam, mama będzie wniebowzięta. 

  

Barbara Toczek 

Źr.: magazyn hebe 

Rys. Basia Toczek 
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 Biel- Ten kolor będzie bardzo rozpowszechniony, 
szczego lnie w bluzkach typu oversize lub w  bluz-
kach z  falbanką odkrywającą ramiona. 

Rozpoczyna się okres letni, dlatego warto pomys lec , co 
będzie modne w tym sezonie i w co moz emy się zaopa-
trzyc . Przedstawię kilka trendo w, kto re będą dominowały 
w lecie. Z pewnos cią będzie moz na znalez c  wiele ubran  
pasujących do panujących stylo w w siecio wkach, takich 
jak H&M, ZARA, Sinsay, Bershka, Reserved. 

 Niebieski - Zaro wno ten zbliz ony do ciemnego nie-
bieskiego, połyskujący, jak i ciemny, matowy, nie-
malz e czarny. Doskonale wspo łgra tez  z białymi pa-
sami wpisując się w styl marynarski czy towarzyszy 
stylistyce retro.  

 Denim- Jeans od wielu lat stanowi gło wny trend. 
Projektanci tworzą bluzki, koszule, sukienki, gar-
nitury oraz spodnie, spo dnice. W kaz dym sklepie 
moz na znalez c  cos  wyjątkowego zrobionego z je-
ansu  

 Pasy- to ro wniez  jeden z dominujących trendo w w 
s wiecie mody, występują zaro wno na bluzkach, 
sukienkach, spo dnicach oraz dodatkach, np. toreb-
ki, biz uteria. 

Gabriela Szaflarska 

Z ro dła: grafika- www.google.pl, 
www.lamode.info  

http://www.google.pl/
http://www.lamode.info/
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Z ro dła: Dzien  straz aka: http://
pisz.wm.pl/266144,4-maja-Miedzynarodowy
-Dzien-Strazaka.html#axzz47bSisws2 
Przepis: mojewypieki.com 
S więto 3. maja: Wikipedia.org 
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