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Maj- jest piątym miesiącem w roku, ma 31 dni. Nale-
z y do jednego z najpiękniejszych miesięcy wiosny. 
Nazwa miesiąca pochodzi od łacin skiej nazwy Maius. 
Miesiąc ten ma nazwę bogini Mai, matki boga Mer-
kurego. Została ona zapoz yczona przez większos c  
języko w europejskich. W języku polskim  okres lenie 
"maic " oznacza tyle samo, co stroic . Staropolska na-
zwa maja brzmiała trawień. Jest to jedyny miesiąc, 
kto rego polska nazwa niespecjalnie ro z ni się od ła-
cin skiej. Słowo maj stanowi ro wniez  okres lenie mło-
dej ziemi, kto ra w całej swej krasie występuje w tym 
miesiącu. Według starej legendy Bo g w maju stwo-
rzył s wiat.  
 

Kwitną tulipany, żonkile, bratki i sto-
krotki. Na łąkach pojawiły się żółte 
mlecze. Mamy maj. Jeden z najpięk-
niejszych miesięcy w roku, a rozpoczy-
na go jak zwykle długi majowy week-
end. Wywieszamy flagi narodo-
we, obchodzimy święto pracy i 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3-go maja. W maju swój dzień 
mają także wszystkie mamy. Ma-
turzyści z drżeniem serca stają 
przed komisją egzaminacyjną. Na grillu smażą się kiełbaski. Czas na 
majówkę. 
 

Znane święta w maju: 
01.05 Międzynarodowe S więto Pracy 
 02.05 Dzięn  Flagi Rzeczpospolitej Polskiej  
 03.05 S więto Konstytucji 3 maja 
 03.05 S więto Najs więtszej Maryi Panny Kro lowej Polski 
 04.04 Dzien  Straz aka i Hutnika 
 12,13,14.05 S więto zimnych ogrodniko w 
 24.05 Zesłanie Ducha s więtego- Zielone S wiątki 
 26.05 Dzien  Mamy 



Znane przysłowia majowe: 
 ,,Chłodny maj, dobry urodzaj.'' 
 ,,Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.'' 
 ,,Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie.'' 
 ,,Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.'' 
 ,Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.'' 
 „ Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.” 
Mo wi się, z e przysłowia są mądros cią narodu. Jest w tym zapewne wiele prawdy. Po-
wyz ej umies ciłam zbio r wybranych przysło w dotyczących maja. Przez lata lud obser-
wował cykliczne zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z kolejnymi miesiącami i pora-
mi roku. Przysłowia były sposobem przekazania wniosko w płynących z tych obserwa-
cji przyszłym pokoleniom. Nawet dzis , w dobie nowoczesnych technologii umoz liwia-
jących coraz dokładniejsze prognozowanie pogody ta wiedza wciąz  pozostaje uz ytecz-
na. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ania Podman ska 



Moim zdaniem, egzaminy gimnazjalne były łatwe, chociaż nie-
które pytania podchwytliwe. W pierwszy dzień pisaliśmy język 
polski, który wypadł mi bardzo dobrze. Wielkim zaskoczeniem 
było to, że pracą końcową było opowiadanie . 
W następnym dniu były egzaminy z przedmiotów przyrodni-
czych, a później z matematyki. Uważam ,że egzamin, który pisa-
liśmy w drugim dniu, był najtrudniejszy, chociaż niektóre zada-
nia zdziwiły mnie z takiego względu, że były na bardzo łatwym 
poziomie. W trzeci dzień zmierzyliśmy się z językiem obcym- ja 
wybrałem niemiecki i jestem zadowolony z tego, co napisałem. 
Michał Michniak 

Ogo lnie jestem pozytywnie zaskoczony. Egzaminy -wydaje mi się
- były dosyc  łatwe, ale jak zawsze - wydaje mi się. Matematyka, 
kto rej nie lubię, nie była bardzo trudna. Język polski był dla mnie 
bardzo łatwy. Udało nam się, bo jeden z temato w dotyczył dzieła 
Adama Mickiewicza "Dziady". 
Tak się złoz yło, z e na ostatniej lekcji polskiego przed egzaminem 
bardzo dokładnie ją powto rzylis my, więc mys lę z e zadania zwią-
zane z „Dziadami” będą zrobione dobrze. Wszyscy, a w tym ja 
spodziewalis my się rozprawki, a tu ku naszemu zdziwieniu trze-
ba było napisac  opowiadanie. Natomiast najwięcej problemo w 
sprawiła mi częs c  przyrodnicza, a raczej chemia i fizyka. Język 
angielski na poziomie podstawowym nie był wcale trudny, lecz 
rozszerzony był znacznie trudniejszy. Mys lę, z e egzamin poszedł 
mi w miarę dobrze.   

Marcin Podczerwin ski 

Chciałbym podac  moją opinię na temat egzamino w gimnazjalnych, kto re miały miejsce 
w dniach 21.04.2015 - 23.04.2015. Egzamin zaczął się testem z historii i WOS-u, kto ry 
poszedł mi dobrze. Osobis cie uwaz am, z e był nawet łatwy. Następnie pisalis my test z 
języka polskiego, kto ry poszedł mi s rednio. Najbardziej zaskoczyło mnie ostatnie zada-
nie, w kto rym trzeba było napisac  opowiadanie, a nie klasyczną rozprawkę. Następne-
go dnia była częs c  przyrodniczo - matematyczna. Pierwszy godzinny test nie nalez ał do 
najłatwiejszych, ale ro wniez  nie był zdecydowanie trudny. Następnym testem była kro -
lowa nauk - matematyka. Test ten poszedł mi dobrze i był całkiem łatwy, poro wnując 
go ze sprawdzianami sprzed lat. W ostatni dzien  pisalis my język angielski podstawowy 
i rozszerzony. Mnie poszły one naprawdę dobrze, a szczego lnie podstawowy, w kto rym 
mys lę, z e nieduz o mi braknie do maksimum. W rozszerzonym jedynym problemem by-
ła słuchanka, w kto rej osoba mo wiąca miała naprawdę niski i niezrozumiały głos. Pod-
sumowując, testy nie były bardzo trudne, ale tez  nie za łatwe. Mys lę, z e mnie jaki i in-
nym uczniom poszły one pozytywnie. 
                                                                                                                            Filip Polaczek 



Egzaminy, kto re dotyczą w tym roku klas trzecich, moim 
zdaniem były nie az  tak trudne. Nie moz na jednak powie-
dziec , z e były łatwe. Zadania były podchwytliwe, nad nie-
kto rymi trzeba było dłuz ej się zastanowic , aby nie popeł-
nic  błędo w. Dla większos ci ucznio w, w tym dla mnie du-
z ym zaskoczeniem było opowiadanie zamiast rozprawki. 
Z matematyki na szczęs cie nie było az  tak duz o zadan  z 
geometrii, z czego się bardzo cieszę. Według mnie, najła-
twiejszą częs cią był niemiecki, zas  najtrudniejszą była 
historia. Mam nadzieje, z e egzaminy nie poszły mi az  tak 
z le. Mys lę, z e w przyszłym roku zadania dla kolejnych 
klas trzecich sprawią uczniom o wiele więcej trudnos ci 
niz  w tym roku.   

Carina Kruk 

Testy gimnazjalne odbyły się dwa tygodnie temu. Do-
kładnie 21, 22 i 23 kwietnia. Moim zdaniem testy nie 
były trudne, a wręcz łatwe. Język polski, a takz e mate-
matyka poszły mi bardzo łatwo, problemy miałem z 
przyrodą, dokładniej z chemią i biologią. Fizyka była na-
wet prosta, a z geografią nie miałem z adnych proble-
mo w :D Najwięcej kłopoto w miałem z językiem obcym 
w moim przypadku był to angielski. Mam nadzieję, z e 
będę miał wystarczającą liczbę punkto w, aby dostac  się 
do wymarzonej szkoły.   

Franek Kapus ciarz 

Dnia 12 kwietnia w naszej szkole odbył się ogo l-
nopolski konkurs geograficzny „Albus”. Wzięli  
w nim udział uczniowie z klas drugich i trzecich. 
Uczestnicy zebrali się w czytelni szkolnej o godzi-
nie 13;05, tam zostali zapoznani z uwagami doty-
czącymi rozwiązywania testu. Test składał się  
z 26 pytan . Po wykonaniu wszystkich czynnos ci 
dotyczących kodowania egzaminu wszyscy zabra-
li się do pracy. Na rozwiązanie zadan  kaz dy 
uczestnik miał 60 min. Zadania nie były bardzo 
trudne, po wczes niejszym dokładnym przygoto-
waniu się moz na by bez problemu zdobyc  maksymalną liczbę punkto w. Teraz pozosta-
ło czekac  cierpliwie na wyniki. 
 

Wiola Łuszczek 



3 maja w Polsce obchodzi się 
rocznicę podpisania Konstytucji. 
To bardzo waz ny dzien  dla na-
szego narodu. Była to pierwsza  
w Europie Konstytucja. Stworzyli 
ją :Ignacy Potocki, Stanisław Au-
gust Poniatowski , Hugo Kołłątaj. 
Została uchwalona podczas Sej-
mu Czteroletniego trwającego od 
1788 roku do 1792, a dokładniej 
3 maja 1791 roku, podczas gdy 
większos c  posło w sprzeciwiających się reformom wyjechała do domo w na s więta 
Wielkanocne. Nie wprowadzała ona jednak tak jak amerykan ska, wolnos ci i ro wnos ci 
praw wszystkich obywateli. Podzielono bowiem władzę na ustawodawczą, kto rej funk-
cję pełnił sejm, wykonawczą, sprawowaną przez Straz  Prawa z kro lem na czele i na są-
downiczą. Zniesione zostało „liberum veto” i wolna elekcja. Ustrojem Rzeczypospolitej 
miała byc  odtąd monarchia konstytucyjna. Jednak decyzją podjętym na Sejmie Cztero-
letnim sprzeciwiało się stronnictwo hetman skie. W porozumieniu z carycą Katarzyną 
II podpisano w Petersburgu akt konfederacji, kto ry został ogłoszony 14 maja 1792 w 
miasteczku Targowice na Ukrainie. Konsekwencją tego było przeprowadzenie przez 
Rosję i Prusy ( tym razem bez Austrii ) w styczniu 1793 roku drugiego rozbioru Polski. 
3 maja to S więto Konstytucji juz  od 1791 r. Nie zawsze jednak moz na je było obcho-
dzic . Po odzyskaniu przez Polskę niepodległos ci, w 1918 r. Sejm przywro cił to s więto. 
Władze zakazywały obchodzenia S więta Konstytucji od 1944 do 1990 roku. 2 maja 
obywatele musieli zdejmowac  flagi, tak aby 3 maja nie było ich widac .  
3 maja to dzien  wolny od pracy. Obchodzi się go w całej Polsce. 
 

Wiola Łuszczek 



Maj to miesiąc, w kto rym powinnys my zacząc  przygotowywac  naszą sko rę do okresu 
letniego. Nalez y zadbac , by sko ra na twarzy jak i całe ciało dobrze prezentowało się  
w szortach czy w strojach kąpielowych. Jednak pamiętajmy ro w-
niez  o ochronie przed promieniami UV, kto re w nadmiernej ilos ci 
są szkodliwe dla naszego zdrowia. Przedstawię tutaj kilka porad 
i propozycji na temat pielęgnacji naszej sko ry w lecie. 
 Peeling: 
Moz na uz ywac  kupionego w sklepie jak i domowego składające-
go się najczęs ciej z kilku składniko w takich jak cukier, kawa, oli-
wa i woda. Taki skrub nalez y wykonywac  1-2  razy w tygodniu, 
aby oczys cic  sko rę. 
 Masło do ciała: 
Nalez y go zawsze stosowac  po peelingu. Krem ma za zadanie na-
wilz enie naszej sko ry, co nada jej blasku i odz ywi ją, dzięki temu 
będzie wyglądała zdrowiej. 
 Depilacja: 
Lato to okres noszenia kro tkich spodenek, spo dniczek i sukie-
nek, więc nalez y zadbac  o to, by nasze nogi były zawsze 
gładkie i ls niące. 
 Krem z filtrem UV: 
Są bardzo waz ne w lecie, gdy słon ce bardzo mocno s wieci, 
więc stosujmy je, wychodząc z domu czy opalając się na 
plaz y. Pamiętajmy o ciele jak i twarzy. 
 
 
 Makijaz  powinnys my stosowac  bardzo lekki. Moim zda-
niem nalez y ograniczyc  kosmetyki to całkowitego mini-
mum, aby nasze pory mogły oddychac . Nasz codzienny makijaz  powi-
nien opierac  się na kremie z SPF, ewentualnie lekkiego kremu BB, tuszu do rzęs czy 
nawilz ającej pomadki na usta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Gabrysia Szaflarska  



17-letnia Twylla z yje w pałacu. Ale chociaz  
jest zaręczona z księciem, dziewczyna nie 
jest zwykłym mieszkan cem dworu. Jest 
katem. 
Będąc wcieleniem bogini, Twylla zabija 
swoim dotykiem. Kaz dego miesiąca jest 
zabierana do więzienia i kładąc rękę na 
skazan cu, wykonuje egzekucję. Nikt nie 
pokocha takiej dziewczyny. Nawet ksiąz ę, 
kto rego kro lewska krew chroni przed 
skutkami dotyku Twylli, unika jej. 
Jednak na dworze pojawia się nowy straz nik – chłopak, kto ry pod us miechem ukry-
wa s mierc . Tylko on, w przeciwien stwie do innych, widzi w Twylli po prostu dziew-
czynę, nie tylko kata i boginię. Jednak Twylla została przyrzeczona księciu i zdaje so-
bie sprawę, co czeka tego, kto sprzeciwi się kro lowej. 
Ale zdrada to ostatni problem Twylli. Kro lowa planuje zniszczyc  swoich wrogo w. To 
plan, kto ry wymaga ogromnego pos więcenia. Czy Twylla wykona przeznaczone jej 
zadanie, by ochronic  kro lestwo? A moz e porzuci swoje obowiązki w imię niespodzie-
wanej miłos ci?  

Tytuł: Córka zjadaczki grzechów 
Oryginalny tytuł: The Sin Eater’s 
Daughter 
Autor: Melinda Salisbury 
Wydawnictwo: Zielona Sowa 
Data wydania (premiera): 3 
czerwca 2015 
Liczba stron: 336 
Kategoria: fantasy 

Melinda Salisbury to pisarka, kto ra mieszka nad 
morzem, gdzies  w południowej Anglii. Jako 
dziecko mys lała, z e „Matylda” Roalda Dahla to  
jej własna  biografia napisana z pomocą jej 
dziadka, kto rego często błędnie nazywała Matyl-
da. Melinda lubi podro z owac  i przez ywac  przy-
gody. „Co rka zjadaczki grzecho w” to jej pierwsza 
nowela, kto ra zostanie wydana w 2015 roku. 

Julia Wiatrowska 



MAJÓWKA TO: 
 wiosenna wycieczka za miasto lub wieś do 

lasu, parku, 
 wycieczka na obóz namiotowy lub biwako-

wy, 
 msza w kościele rzymskokatolickim połą-

czona z  odśpiewaniem litanii loretańskiej, 
 rodzaj grzyba z rodziny gą-

skowatych (łac. Calocybe), 
 miejscowości w wojewódz-

twach dolnośląskim, łódzkim 
oraz podlaskim. 

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS MAJÓWKI? 
Rower? Czemu nie? Świetna okazja, aby pod-
budować kondycję i miło spędzić czas ze zna-
jomymi, jak również rodziną. 

A może biwak...? Pod namiotem, na polu biwako-
wym czy w sercu lasu najłatwiej o wyciszenie  
i świeże powietrze. 
Ryby... Dla wędkarzy, zarówno profesjonalistów 
czy amatorów to nie lada zabawa! 
Kino! To jest to! Nie ma to jak świetny film obej-
rzany razem z najbliższymi przyjaciółmi, znajo-
mymi czy rodziną. 
 

UWAGA!!! Drogi Czytelniku!!! 
 Nie przesiaduj godzinami przed komputerem. Maj to miesiąc ciepły i po-
godny- nie zmarnuj tego, co dała nam natura! Wyjdź na świeże powietrze i pood-
dychaj nim- wszystkim wyjdzie to na dobre. Spotkaj się z najbliższymi, poczytaj 
książkę czy chociażby poucz się do szkoły... Nic nie zmarnujesz, lecz tylko zy-
skasz.    
     Serdecznie zachęca redakcja TO I OWO 
 

Dominik Michniak 



Dla Justyny, Małgosi i Olgi od Ani i Moniki. :) 
Dla Napoleona z 2b, który właśnie suszy mi głowę X 
Dla 2c, za to, że zawsze są lepsi od nas.   (2b) 
Dla 2b od Jonasza Porywczego i Anny Marii. Życzymy lepszych wyni-
ków w nauce!!! 
Dla Mariolki od Kingi :) 
Dla Kingi od Mariolki :) 
Dla Paki za książkę do chemii. 
Dla Mariolki od Paki. 
Łod Zycha lo syćkik!!! 
Dla Eli i Kamila- życzę długiego i udanego związku. 
Dla Staski i Matery! Wiecznej miłości!!! 
Dla Kuby i Szymona- mamy nadzieję, że spotkamy się po wakacjach 
w tej samej klasie, tylko trzeciej. Trzymamy za Was kciuki!!!  
      klasa 2b 
Dla Dawida Wawrzyniaka- nie bądź taki ponury!!! 
Dla Kamila Jankiewicza, żeby wyszedł w końcu z tego brązu. 
Dla Siostry Ligii za fajne lekcje religii (nawet się zrymowało). 
Dla Syby- od znajomej :) 
 

Opracował Dominik Michniak 

 

Pewnie już nieraz słyszeliśmy: „Adam to 
dobry uczeń”, „Krystian nie jest dobrym 
uczniem”, ale coś się nie zgadza, ponieważ 
Adam wcale nie ma najlepszych ocen, a 
Krystian po raz kolejny otrzymuje na ko-
niec roku świadectwo z wyróżnieniem.  
Kto więc zasługuje na miano „dobrego 
ucznia”? Czy możesz nim być, jeśli historia 
sprawia Ci wiele problemów, a z matema-
tyki jesteś w stanie dostać najwyżej ocenę 
dostateczną. Oczywiście! Dobry uczeń to 
po prostu dobry człowiek, który potrafi 
się odpowiednio zachować, jest kultural-
ny i szanuje innych ludzi. 



Sprawdź, czy posiadasz dużo zalet „dobrego ucznia” , a jeśli jakiejś Ci brakuje, 
postaraj się jak najszybciej to zmienić.  

DOBRY UCZEŃ ZŁY UCZEŃ 

 Jest kulturalny. Gdy spotyka nauczyciela 
na ulicy, mo wi „dzien  dobry”. Potrafi za-
proponowac  pomoc w zniesieniu zeszyto w  
do pokoju nauczycielskiego i posprzątaniu 
sali po lekcji.  

Wstydzi się grzecznie przywitac . Gdy spo-
tyka nauczyciela , udaje, z e go nie widzi 
albo co najwyz ej burknie jakies  powitanie. 
Nigdy nie dostrzega, z e ktos  potrzebuje 
pomocy. 

Angaz uje się w z ycie szkoły, oferuje swoją 
pomoc w przygotowaniu sali gimnastycz-
nej do jakiejs  imprezy.  

Po skon czonych lekcjach jak najszybciej 
ucieka ze szkoły, zawsze znajdzie tysiąc 
wymo wek, dlaczego nie moz e pomo c. 

Potrafi przyznac  się do błędu i przeprosic . Nigdy nie czuje się winny, nawet jes li ktos  
udowodni mu winę, a słowo 
„przepraszam” nieczęsto przechodzi mu 
przechodzi mu przez usta. 

Zalez y mu na dobrej atmosferze w klasie, 
dlatego przypomni o ustaleniach, stara się 
załagodzic  konflikt, zabiega o ciszę na lek-
cjach. 

Nie interesują go relacje w klasie, zazwy-
czaj ma swoich kolego w z sąsiedztwa, a 
tych z klasy traktuje z go ry. 

Uczy się w miarę swoich moz liwos ci. Moz e 
nie ma samych piątek i szo stek, ale stara 
się przygotowywac  jak najlepiej.  

Ma lekcewaz ący stosunek do nauki, nigdy 
nie wie, co było zadane oraz kiedy są kart-
ko wki i sprawdziany. 

Mogą na niego liczyc  koledzy i nauczyciele. 
Gdy się do czegos  zobowiąz e, wykonuje 
swoje zadanie.  

Nie moz na na nim polegac . Czasami cos  
obiecuje, ale nie dotrzymuje słowa.  

Reaguje na krzywdę drugiej osoby. Nie 
przechodzi obojętnie wobec ataku agresji, 
nie pozwala wykorzystywac  słabszych. 

Nie obchodzi go, co się dzieje woko ł —
najwaz niejszy jego  spoko j. Niestety, bywa 
ro wniez  tym, kto ry prowokuje bo jki i ob-
raz a innych. 

Szanuje kolego w, nauczycieli i pracowni-
ko w szkoły, dlatego zmienia obuwie, nie 
zostawia po sobie bałaganu. 

Wysiłek innych ma za nic, woz ne traktuje z 
go ry, brudzi. 

Nie uz ywa wulgaryzmo w. Wulgaryzmy są obecne w jego języku 

Nigdy się nie spo z nia. Nie szanuje czasu innych ani ich pracy. 
Często spo z nia się do szkoły, nieraz poja-
wia się w połowie lekcji. 

Julia Wiatrowska 



Zbliz a się czas, aby kaz dy z nas dokonał wyboru szkoły ponadgim-
nazjalnej. Jest to trudna, ale zarazem bardzo waz na decyzja w na-
szym z yciu. Decyzja o tym, czym będziemy zajmowac  się przez kolej-
ne kilkanas cie lat. Do wyboru jest: 
3 letnie liceum ogo lnokształcące 
4 letnie technikum 
3 letnia zasadnicza szkoła zasadowa 
W naszej okolicy jest bardzo duz o szko ł ponadgimnazjalnych, więc ucznio-
wie mają obszerną ofertę placo wek, w kto rych mogą podjąc  dalszą naukę. Oto wybrane szkoły 
z naszego terenu: 
Zakopane: 
1 Liceum Ogo lnokształcące im. Oswalda Balzera  
Liceum Ogo lnokształcące Mistrzostwa Sportowego 
Regionalne Liceum Ogo lnokształcące im. Władysława Zamoyskiego 
Technikum nr 2 im. Władysława Matlakowskiego 
Technikum nr 2 im. Władysława Zamoyskiego 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowniko w im. Aleksandra Dziedzica 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Władysława Matlakowskiego 
Nowy Targ: 
I Liceum Ogo lnokształcące im. Seweryna Goszczyn skiego 
II Liceum Ogo lnokształcące im. Kro lowej  Jadwigi 
Zespo ł Szko ł Ekonomicznych (Technikum) 
Zespo ł Szko ł Technicznych (Technikum) 
Zespo ł Szko ł Centrum Kształcenia Rolniczego 
Zespo ł Szko ł im. Władysława Orkana 
Jabłonka: 
Liceum Ogo lnokształcące 
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa im. S w. Jana Pawła II 
Czarny Dunajec: 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Publiczne Liceum Ogo lnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 
SPSK 

 

 Jak wybrać szkołę i klasę 

Zapoznaj się dokładnie z ofertą wszystkich szko ł i oddziało w, a informacje o szkołach, 
kierunkach, zawodach znajdziesz w informatorze internetowym Odwiedz  szkoły, kto -
rymi jestes  wstępnie zainteresowany, zobacz, jaka panuje tam atmosfera, warunki d 
o nauki i rozwijania Twoich zainteresowan . Moz esz wejs c  na stronę internetową szko-
ły. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach wez  pod uwagę stan zdrowia oraz 
perspektywy pracy lub dalszej nauki. Zro b wszystko, by dokonac  trafnego wyboru. To 
pozwoli Ci znalez c  się na lis cie przyjętych kandydato w 7 lipca 
2015 r. i po potwierdzeniu woli nauki rozpocząc  wakacje. Waz ne, z eby wybrac  szkołę 
s wiadomie, a nie kierowac  się modą czy jak owieczka po js c  s lepo za stadem. Ocen  na 
trzez wo swoje moz liwos ci, a jes li jestes  przeciętnym lub słabym uczniem, nie pchaj się 
do szko ł elitarnych dla samych „mo zgo w”, a nawet jes li się tam dostaniesz, będziesz 
musiał cały czas udowadniac  sobie i innym, z e to nie była pomyłka, a to nie ma nic  



wspo lnego z prawdziwą nauką. Pamiętaj, z e nawet 
w s wietnej szkole moz na trafic  na kiepskich nau-
czycieli i odwrotnie - w szkole niz ej notowanej mo-
gą pracowac  wybitni nauczyciele i pedagodzy. 

Przede wszystkim skon cz z mys leniem 
„liceum jest lepsze niz  technikum”, „najlepiej is c  
do elitarnego liceum”. BZDURA! Technikum nie 
jest gorszą szkołą, po prostu utarło się, z e do ogo l-
niako w trafiają osoby zamierzające is c  na studia, w technikach uczą się przyszli me-
chanicy samochodowi, fryzjerki i panie z okienka pocztowego. W liceum ogo lnokształ-
cącym nie zdobędziesz tak fachowego i praktycznego przygotowania z wielu dziedzin 
jak w technikum. Zwłaszcza osobom chcącym is c  po z niej na kierun-
ki techniczne polecam technikum. Humanis ci rzeczywis cie niech wybiorą liceum. A co 
do elitarnych liceo w, nie chodzi o to, z eby tam is c , bo po z niej będzie się czym chwalic . 
Jez eli masz byc  tylko częs cią dobrze uczącego się planktonu i tłem dla kilku naprawdę 
wybitnych ucznio w, daj sobie spoko j. Zresztą w takich liceach przesiew jest dos c  ostry, 
więc s redniacy nie zagrzeją tam długo miejsca. 

  
I najwaz niejsza rada przy wyborze szkoły ponad gimnazjalnej: 
Wybierz ją z głową, przemys l dokładnie swo j wybo r, uwzględniając wszystkie opcje: 
wyniki w nauce, chęci, plotki o szkole... Zapoznaj się z programem nauczania i 
sprawdz , czy grono pedagogiczne ma odpowiednie preferencje. Pamiętaj: wybierz 
szkołę, kto ra da ci zawo d i dobry start w dorosłe z ycie :D 
 

  Ania Podmańska  

- Cieszę się, z e jestes  dzielna. Obiecuję ci, 
z e załatwimy to jak najciszej, jak się da - 
dyrektorka powiedziała to, jakby czytała 
mi w mys lach.  
- Dziękuję - odparłam cicho.  
- Do kon ca lekcji zostało 15 minut. Zwol-
nię cię, a ty moz esz teraz odetchnąc . Idz  do 
automatu, zamo w sobie cos  ciepłego, 
uspoko j się, potem wro cisz na lekcje, do-
brze? - kobieta patrzyła mi w oczy. Nie od-
powiedziałam nic, tylko skinęłam głową i 
wstałam. - Na pewno dobrze się czujesz? - 
spytała z telefonem w dłoni, gdy wycho-
dziłam.  
- Oczywis cie - dygnęłam lekko na poz egna-
nie. Skłamałam. Znowu.  
- Laura, co się stało? - Veronica podbiegła 

do mnie po piątej lekcji.  
- Co miało się stac ? - zmarszczyłam nos, 
udając, z e nie wiem, o co jej chodzi. Siniak 
został ukryty.  
- Nie było cię na trzeciej lekcji w ogo le. Na 
czwartej w połowie zostałas  wezwana do 
pokoju dyrektora i nikt nie chce mi powie-
dziec , co się stało, a ja muszę wiedziec  - w 
jej oczach widziałam cos  opro cz ciekawo-
s ci. Troska?  
- A niby dlaczego musisz? - spytałam su-
cho.  
- Jestem przewodniczącą szkoły, to oczy-
wiste, z e muszę.  
- Zaskoczę cię- nie musisz. To jedna z tych 
spraw, kto re ciebie nie dotyczą - warknę-
łam i ruszyłam w stronę jadalni.  



- Laura,...- brunetka westchnęła.  
- Ty tez  - mruknęłam. Akurat przechodzi-
łys my obok gabinetu dyrektora, gdy wy-
szli z niego dwaj funkcjonariusze, a mię-
dzy nimi zakuty w kajdanki Burns z ws cie-
kłą miną. Był wpo łzgięty, jeden z policjan-
to w trzymał go za kark. Męz czyz nie włosy 
opadały na twarz, na moment podnio sł 
głowę, był mokry od potu i zaciskał usta. 
Miałam wraz enie, z e wyszli z nim akurat 
na długiej przerwie, by zrobic  z niego po-
s miewisko. Wielkie przedstawienie oglą-
dało coraz więcej ludzi. Pani dyrektor sta-
ła w progu, złapałys my kontakt wzroko-
wy. Miała dziwną minę, ale usiłowała się 
us miechnąc  pokrzepiająco. Policjant na 
chwilę pozwolił wyprostowac  się zakute-
mu w kajdanki. Burns spojrzał prosto na 
mnie i zamierzał się rzucic  w moją stronę. 
Dwaj faceci pro bowali go poskromic .  
- Dopadnę cię, przysięgam. Nie będziesz 
wiedziec , kiedy i gdzie zdechniesz. To była 
dopiero pro bka. Obiecuję ci, Thapman, do-
piero będziesz cierpiec . Poz ałujesz tego - 
w tym momencie funkcjonariusz zno w zła-
pał go za kark, a drugi otworzył drzwi i 
wyprowadzili go. Usłyszałam jeszcze tylko 
krzyk: - Nie z yjesz, suko!  
- Nic się nie stało, hm? - Veronica zmruz yła 
oczy i odwro ciła się w stronę szafek.  
- Laura, co się stało? - Lucas podszedł  
do mnie. Dopiero teraz widziałam go  
w pełnej krasie. Koszula mundurka ciasno 
opinała jego mięs nie, był ode mnie wyz szy 
jakies  7 centymetro w.  
- Kojarzysz twoje ostrzez enie o Burnsie? - 
zapytałam.  
- Z e to zboczeniec? - chłopak spytał.  
- Tak - pokiwałam głową. - Jes li masz czas, 
po szkole moz emy się spotkac  i ci o tym 
opowiem. Tu... ws ro d ludzi się nie odwaz ę 
- skrzywiłam się.  
- Czym sobie zasłuz yłem? - us miechnął się 
lekko.  
- Nie zachowałes  się, jakbym była jakims  
kosmitą i ostrzegłes  mnie. To mi wystar-
czy - zas miałam się.  
- Do usług - teatralnie ukłonił się i zachi-
chotał. - Chodz my na jadalnię, poznasz 

moich przyjacio ł - rozpromienił się.  
- Dobrze, wodzu. I poszłam za nim. Nie 
wiem, dlaczego, ale był zupełnym przeci-
wien stwem Veroniki czy jej brata. Z nim 
chciało się przebywac . Miał w sobie ciepło 
i troskę, jakiej pro z no było szukac  u Carte-
ra, kto ry mimo udzielenia mi pomocy, na-
dal mnie omijał. A Lucas wydawał się byc  
materiałem na przyjaciela. Kogos  takiego 
potrzebowałam. Weszlis my do ogromnej 
sali, kto ra teraz tętniła z yciem. Tłum usta-
wił się wzdłuz  lad. Ludzi było naprawdę 
sporo. Słyszałam ciche szepty woko ł sie-
bie. Mno stwo licealisto w było s wiadkiem 
sceny przed gabinetem dyrektora. Cieka-
wa jestem, co sobie o mnie mys leli. Tym 
razem podniosłam głowę wysoko i szłam z 
godnos cią za Lucasem. Przystanął przy 
stoliku pełnym chłopako w, siedziały tam 
moz e trzy, cztery dziewczyny. Brunet ode-
zwał się:  
- To jest Laura. Od teraz będzie z nami sie-
dziec , jasne? Odpowiedziało mu cho ralne 
"ok" i "miło poznac ", aczkolwiek zebrani 
przy stoliku nie patrzyli mi w oczy i w ogo -
le nie byli mną zainteresowani.  
- Chyba jednak zrezygnuję z siedzenia tu - 
przestąpiłam z nogi na nogę. Poczułam się 
nagle obco. Tak obco jak wtedy, gdy wcho-
dziłam przez drzwi tej przeklętej szkoły. 
Czułam, z e cos  we mnie pęka, z e płacz jest 
bliski. Potrzebowałam taty. Albo Nicka. A 
teraz nie miałam z adnego. Przeklęłam  
w duchu swo j sentymentalizm. Łzy do-
słownie pchały mi się pod powiekami. Wy-
grzebałam z torby kartkę i długopis, szyb-
ko napisałam na niej swo j numer telefonu, 
wcisnęłam ją Lucasowi do dłoni.  
- Zaczekaj... oni zwykle tacy nie są. Są mili  
i otwarci. Nie wiem, co im odbiło - brunet 
patrzył mi w oczy.  
- Ja im odbiłam. Musieli widziec  to, co 
działo się przed pokojem dyrektora. Je-
stem teraz szmatą - zas miałam się gorzko. 
Łzy były tak blisko.  
- Nigdy nie nazywaj się szmatą. Nie jestes  
nią. To Burns pro bował cię...  



- Carter stał za Lucasem, s ciskając kurczo-
wo ramię plecaka. Zmierzyłam go wzro-
kiem. - Namo wic  - powiedział niepewnie.  
- A co ty moz esz o tym wiedziec , Owen - 
brunet odwro cił się do Cartera. - To ty zro-
bisz z niej szmatę. Obaj o tym wiemy.  
- Lucas... on mi pomo gł - powiedziałam ci-
cho. Skonsternowana zauwaz yłam, z e ze-
brani przy dwo ch sąsiednich stolikach mil-
czą i gapią się na nas.  
- Ratujemy księz niczkę w opałach? Panie 
Carter, to wielki czyn! - sarkastycznie rzu-
cił Lucas, podczas gdy brat Very milczał  
i patrzył na mnie. W jego oczach było cos  
nowego. Cos , czego nie potrafiłam rozszy-
frowac . Czy on mnie prosił o dopuszczenie 
do głosu? Wydało mi się to absurdalne, ale 
nieznacznie skinęłam głową.  
- Gdyby była księz niczką, dawno bym ją 
przeleciał - ała, to zabolało. Mogłam prze-
ciez  po prostu wyjs c . - Ale jest duz o lepsza 
- wtedy rozdziawiłam usta szeroko w szo-
ku. Cos  takiego. Nawet mnie nie znał. Nie 
wiedział, kim jestem. "Znalis my się" dopie-
ro kilka godzin. Czułam, z e to było wyssa-
ne z palca, ale i tak zrobiło mi się ciepło  
w sercu. Czułam, z e pierwsze łzy juz  płyną.  
- Pan jednak ma serce czy po prostu obrał 
nową taktykę? - kpiąco spytał Lucas. Wię-
cej juz  nie słyszałam, bo wybiegłam z ja-
dalni. Biegłam tak kilka minut, az  wreszcie 
znalazłam się na schodach poz arowych. 
Usiadłam tam i po prostu wybuchnęłam 
głos nym płaczem. Jak ja powiem mamie, 
z e Burns mnie niemal zgwałcił? To było 
nie do pomys lenia. Ale i tak by się dowie-
działa. Nick, Victoria, s mierc  ojca... wszyst-
ko po raz kolejny wychodziło ze mnie 
wraz z litrami łez. Słonych, duz ych kropli 
pełnych goryczy, smutku i pustki. Carter 
był chłopakiem Victorii. Nick cały czas wy-
dzwaniał. Nienawis c  przerodziła się w ko-
lejne łzy, a te w złos c . Dlaczego ja płaczę? 
Ktos  taki, jak Nick nie zasługuje na nawet 
jedną, malutką łzę. Zno w poczułam tę 
pustkę sprzed kilku tygodni, gdy z nim 
zrywałam. Pamiętam, jak gwałtownie za-
reagowałam. Zerwanie z nim było, jak 
szybkie odlepienie plastra. Bolesne, okrop-

nie bolesne, męczące i wyzwalające krzyk. 
Ale po us mierzeniu bo lu robiło się przy-
jemniejsze, choc  nadal przeszywające. Zo-
stawiło s lad na moim sercu i psychice. Po 
całym tym zamieszaniu z Burnsem byłam 
na odwyku. Kro tkim, bo kro tkim, ale jed-
nak. Gdy wro ciłam do szkoły, zaczęłam 
przyjaz nic  się z Nickiem i będąc na powro t 
grzeczną i ułoz oną wersją siebie, chroni-
łam Victorię przed upadkiem tak niskim, 
jak mo j. Coraz więcej czasu spędzalis my 
razem, a wkro tce stalis my się parą. Było 
nam ze sobą dobrze, uwielbiałam go. Ko-
chałam tez  jest dobrym okres leniem. Bar-
dzo kochałam. Okazuje się, z e mocniej, niz  
on mnie. O ile on w ogo le mnie kochał. By-
lis my ze sobą 9 miesięcy. Stracony czas. 
Kto regos  dnia postanowiłam go odwiedzic  
bez zapowiedzi. Był sobotni poranek, słon -
ce, jak to w Kalifornii, s wieciło wysoko  
na niebie. Wpadłam po drodze do Nicka  
do kawiarni, kupiłam donuty i kawę cyna-
monową, jego ulubioną. Wstąpiłam do wy-
poz yczalni po kasety z kilkoma dobrymi 
filmami i ruszyłam do wiez owca na Main 
St. Z us miechem na twarzy przywitałam 
odz wiernego Marksona, wsiadłam do win-
dy i cierpliwie czekałam, az  otworzy się  
w penthousie rodzico w Nicka. Gdy tak się 
stało, wyszłam z niej i skierowałam się  
do pokoju chłopaka. Otworzyłam drzwi  
i zobaczyłam cos , co dosłownie zwaliło 
mnie z no g. Nick kochał się z Victorią! Z ad-
ne z nich zapewne mnie nie zauwaz yło, bo  
uprawiali dziki seks bez skrępowania. 
Obaj głos no jęczeli, te jakz e dziwne odgło-
sy zagłuszała muzyka. Mojego ulubionego 
artysty. Michael Jackson s piewał sobie  
w tle, a mo j chłopak i przyjacio łka zdra-
dzali mnie w sobotni piękny poranek. 
Ostatni taki w moim z yciu. Wszystkie na-
stępne były ponure, smutne, puste. Krzyk-
nęłam, upuszczając kawę i donuty. Oboje 
odwro cili głowy w moją stronę zaskocze-
ni. Ja byłam zdruzgotana. Czułam się oszu-
kana, zdradzona. Nie docierało do mnie to, 
co oni włas nie robiło. Zacisnęłam zęby, 
gula zaczęła narastac  w moim gardle.  



- Laura... - Nick pojął ogrom błędu, jaki po-
pełnił.  
- Nie - gwałtownie machnęłam ręką, uci-
szając go. - Jak długo to trwa?  
- Ale posłuchaj... - tym razem Victoria pro -
bowała ratowac  sytuację. Owinęła się koł-
drą. Nick złapał z ziemi koszulkę i włoz ył 
na siebie.  
- Pytam tylko, jak długo to trwa? - prze-
rwałam blondynce spokojnym głosem.  
- Miesiąc - westchnął chłopak. Wciągnęłam 
głos no powietrze.  
- Ty s winio...  
- Laura, to nie moja wina, to ona mnie na-
kręcała - pro bował się bronic  blondyn.  
- To ty pierwszy mnie pocałowałes ! - 
wrzasnęła oburzona Vica.  
- Mam głęboko gdzies , czyja to wina - 
mruknęłam nadzwyczaj obojętnie, choc   
w s rodku wszystko się łamało, pękało, 
umierało. Miałam ochotę uderzyc  jego gło-
wą o s cianę, a następnie roztrzaskac  głowę 
dziewczyny. - Oboje w tym - palcem zrobi-
łam ko łko z obrzydzeniem - uczestniczyli-
s cie. Jak moglis cie? - spytałam z niedowie-
rzaniem.  
- Ja... - zaczął chłopak. - Nie wiem. Nie ro-
zumiem, jak moz esz byc  tak spokojna - 
oskarz ycielskim tonem odparował.  
-Do cholery, to ty mnie zdradziłes , a mo -
wisz to tak, jakbym ja była winna - wark-
nęłam. - Nienawidzę was obojga kaz dym 
atomem ciała. Zranilis cie mnie do z ywego. 
Dwie s winie. Jestes cie siebie warci - doda-
łam gorzko. - Zdechnij razem z nią - rzuci-
łam w niego kasetami, kto re roztrzaskały 
się o niego i s cianę za nim. Chłopak krwa-
wił na klatce piersiowej przeze mnie. - Ah, 
rachunek jest na ciebie, będziesz się z tego 
tłumaczył - dorzuciłam słodkim głosem  
i wyszłam, trzaskając drzwiami. Wybie-
głam z windy i wskoczyłam do takso wki, 
Podałam adres i rozpłakałam się. W domu 
schowałam się w ło z ku i kilka dni nie wy-
chodziłam. Telefon bez przerwy wibrował. 
Siedziałam nocami przy oknie, gapiłam się 
na księz yc i płakałam. Czułam bo l, jakiego 
nie da się opisac  słowami. Serce rozrywało 
się jak materiał na kaz de wspomnienie po-

koju Nicka. Po jakims  czasie zaczęłam ob-
winiac  siebie. Przeciez  nie zdradziłby 
mnie, gdybym nie była nudna, prawda? 
Victoria była pusta. Ale uwielbiała zaba-
wiac  się w ło z ku. Ja skutecznie odmawia-
łam jakichkolwiek eksceso w erotycznych, 
mając okropne wspomnienia ze związku  
z Burnsem. Ale Nick tego nie rozumiał.  
W ko łko powtarzał, z e mnie kocha i nie 
jest zboczen cem. Naciskał. Stanowczo  
za bardzo. Przy okazji kłamał, z e mnie ko-
cha. Wiele dni spędziłam w pro z ni pokoju. 
Nie kontaktowałam, lez ałam tylko bez-
czynnie ws ro d bałaganu zuz ytych chuste-
czek i swojego zranienia. Przygnębiające 
piosenki puszczane w słuchawkach po-
zwalały mi zatopic  się we własnym s wie-
cie, gdzie istniał tylko smutek, rozpacz i 
bo l. Rozkoszowałam się kaz dym najmniej-
szym ukłuciem, pozwalałam pustce prze-
mierzac  moje serce, doprowadzałam się 
do autodestrukcji. Trzy tygodnie po zdra-
dzie Nicka mo j ojciec zginął w wypadku, a 
ja trafiłam do szpitala z cięz ką depresją. 
Psycholog i psychiatra nie opuszczali mnie 
ani na moment. Mama przez ywała istne 
piekło. I to ja jej je zgotowałam. Uprzednio 
odwyk, teraz depresja. Wreszcie sztab le-
karzy stwierdził, z e wszystkie jest w po-
rządku i uznano, z e mogę wro cic  do szko-
ły. Postawiłam jednak jeden warunek. Z e 
to będzie inna, niz  dotąd, szkoła. Mama 
wyczys ciła moją kartę dzięki licznym zna-
jomos ciom, dzięki czemu miałam szansę 
na nowy start. Ocen nie musiała 
"poprawiac ", gdyz  rzeczywis cie byłam nie-
naganną uczennicą. A teraz dawne piekło 
wro ciło. Za sprawą Burnsa. Nick, Vica i ich 
telefony były tak dokuczliwe, z e się do 
nich przyzwyczaiłam. Nie mieli ze mną 
z adnego kontaktu. - Laura? - ktos  niepew-
nym głosem wytrącił mnie z zamys lenia. 
Podniosłam wzrok… 

Ciąg dalszy opowiadania nastąpi w następ-
nym (czerwcowym) numerze gazetki. 

Kasia Kukułka 



Nasza fascynacja językiem francuskim roz-
poczęła się, gdy nasza mama zaczęła opowiadac  
nam o Francji. Nasza mama, będąc jeszcze nie-
zamęz na, wyemigrowała do Francji. Pracowała 
tam jako pomoc kuchenna w jednej z najlep-
szych francuskich restauracji. Zajmowała się 
pakowaniem owoco w w fabryce. Po z niej  zosta-
ła opiekunką do dzieci w portugalskiej rodzinie.  

Po dwo ch latach pobytu we Francji mama 
wro ciła do Polski. Duz o nam o niej opowiadała. 
Kiedys  poprosiłys my , aby zapisała nas na lek-
cje języka francuskiego. Dobrze się złoz yło, bo 
akurat kolez anka mamy była zaprzyjaz niona z 
prawdziwą francuską damą.  

Tak zaczęła się nasza francuska przygoda. Obecnie chodzimy juz  ponad rok na 
francuski. Lekcje odbywają się raz w tygodniu i trwają po dwie godziny. Umiemy cał-
kiem dobrze pisac  i czytac  oraz porozumiewac  się w tym języku.  

Naszym największym marzeniem jest pojechac  do Francji i tak jak nasza mama spędzic  
tam parę lat, przy okazji doskonalic  nasz język francuski.  

Ania et Monika Jakubczyk   

Francja, Paryz  - Wiez a Eiffla 

Francja, Lazurowe Wybrzez e, La 
Trayas 

Francja, Zamek 
w Chambord 



W tym numerze gazetki przedstawię przepisy na dania z kuchni angielskiej. Będą to 
serowe wiatraczki (scones) oraz sernik londyn ski (London cheesecake). 

Sernik londyński 
Składniki: 
*spo d: 
 150 g herbatniko w 
 75 g masła i jeszcze trochę do wy-

smarowania tortownicy 
*masa serowa: 
 600 g twarogu tłustego zmielonego 

przynajmniej dwukrotnie 
 150 g drobnego cukru 
 3 duz e jajka 
 3 duz e z o łtka 
 1,5 łyz ki ekstraktu waniliowego 
 1,5 łyz ki soku z cytryny 
*warstwa s mietanowa 
 200 g kwas nej s mietany 
 1 łyz ka drobnego cukru 
 0,5 łyz eczki ekstraktu waniliowego 
Przygotowanie: 
 Masło rozpus c  i ostudz . 
 Zmiel twaro g. 
 Pokrusz herbatniki do malaksera i 

rozdrobnij je na piasek, wlej roz-
puszczone masło i jeszcze raz zmik-
suj. 

 Tortownicę o s rednicy 20-22 cm wy-
smaruj masłem, wsyp do niej pokru-
szone herbatniki i wyło z  nimi spo d, 
ugniatając dłonią lub łyz ką. Wstaw 
do lodo wki na czas przygotowywa-
nia sernika. 

 Piekarnik nagrzej do 180 stopni Cel-
sjusza. 

 Twaro g zmiksuj az  będzie gładki, do-
dawaj po kolei i miksuj cukier, jajka, 
z o łtka, ekstrakt i sok z cytryny.. Mik-
suj tylko do połączenia składniko w, 
z eby nie napowietrzyc  masy. 

 Nastaw  wodę w czajniku. 
 Wyciągnij tortownicę z lodo wki i 

owin  jej spo d i boki podwo jna war-
stwą folii aluminiowej 

 Przelej masę sernikową do tortowni-
cy i wyro wnaj wierzch. 

 Naczynie z aroodporne napełnij 
wrzątkiem co najmniej do połowy 
głębokos ci i ostroz nie wstaw do pie-
karnika o poziom niz ej od kratki 
przeznaczonej na sernik. 

 Wstaw sernik do piekarnika i piecz 
przez 50 minut. 

 Pod koniec pieczenia zmiksuj s mie-
tanę, cukier i ekstrakt. 

 Sernik wyciągnij z piekarnika, polej 
go s mietaną i wstaw do piekarnika 
jeszcze na 10 minut. 

 Po tym czasie wyjmij sernik, folię i 
postaw tortownicę na kratce, do cał-
kowitego wystygnięcia. Potem 
wstaw do lodo wki i wyciągnij ok. 
20  min przed podaniem, by nie był 
całkiem zimny. Kro j ostrym noz em 
maczanym w gorącej wodzie.  



Serowe wiatraczki 
Składniki (10sztuk): 

 250 g mąki 

 1 łyz ka proszku do pieczenia 

 30 g masła, schłodzonego i pokrojo-

nego 

 185 ml mleka 

 0,5 łyz eczki soli 

*nadzienie: 

 40 g sera koziego w ruloniku, pokro-

jonego na kawałeczki 

 40 g startego parmezanu 

 20 g sera z o łtego 

 2 łyz ki posiekanej natki pietruszki 

 1 łyz eczka s wiez ych listko w tymian-

ku 

Przygotowanie: 

 Piekarnik nagrzej do 220 stopni Cel-

sjusza. Blachę wyło z  papierem do 

pieczenia. Mąkę przesiej do miski 

wraz z proszkiem do pieczenia i solą. 

Dodaj masło i palcami rozcieraj je z 

mąką, az  powstanie przypominająca 

okruchy chleba. Dodaj mleko i za po-

mocą noz a kro j i mieszaj ciasto, łą-

cząc składniki. 

 Wyło z  ciasto na posypaną mąką stol-

nicę i obsypanym w mące wałkiem, 

rozwałkuj ciasto na prostokąt o wy-

miarach 20x25cm. Posyp serem ko-

zim, następnie parmezanem i serem 

z o łtym, a na koniec natką pietruszki i 

tymiankiem. 

  Zaczynając od dłuz szego boku, zwin  

ciasto w rulonik. Pokro j na 2cm ka-

wałki i uło z  je na przygotowanej bla-

sze w odstępach 2cm. Piecz przez 12 

minut lub do czasu az  będą złociste i 

w s rodku upieczone. Wyło z  na meta-

lową siatkę, podawaj gorące lub cie-

płe. 

Smacznego! Julia Wiatrowska 
 
Kuchnia angielska  
Do najbardziej tradycyjnych potraw tej 
kuchni zalicza się pieczone mięso 
(szczego lnie wołowinę lub jagnięcinę), 
stanowiące podstawę tzw. Sunday roast, 
szeroka gama puddingo w oraz placko w 
(pies). Innymi charakterystycznymi dania-
mi są ryba z frytkami (fish and chips) 
oraz s niadanie angielskie (full English bre-
akfast). 

Poza granicami Anglii kuchnia angielska 
często cieszy się reputacją pozbawionej 
wyrazistego smaku czy kojarzona jest z 
potrawami słabej jakos ci, na co istotny 
wpływ miał okres obu wojen s wiatowych, 
gdy nastąpiło gwałtowne pogorszenie ja-
kos ci dostępnych składniko w oraz racjo-
nowanie z ywnos ci. Wspo łczes nie daje się 
zaobserwowac  tendencję odwrotną, m.in. 
za sprawą brytyjskich restauracji cieszą-
cych się uznaniem wielu smakoszy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82owina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jagni%C4%99cina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sunday_roast
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pudding
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fish_and_chips
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aniadanie_angielskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_%C5%9Bwiatowa


 

W Polsce s więto to przypada na 26 maja. W tym dniu mamy są zwykle obdarowywa-
ne laurkami, kwiatami oraz ro z nego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej 
inne osoby. To s więto ma na celu okazanie mamom szacunku, miłos ci, podziękowania 
za trud włoz ony w  wychowanie.  

Agnieszka Bafia 

Rys. Aga Bafia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/26_maja
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiaciarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87


SKŁAD REDAKCJI: 

Ania Podmańska 

 Michał Michniak 

  Marcin Podczerwiński 

   Filip Polaczek 

    Carina Kruk 

     Franek Kapuściarz 

      Wiola Łuszczek 

     Gabrysia Szaflarska 

    Dominik Michniak 

   Kasia Kukułka 

  Ania i Monika Jakubczyk 

Rysunek: Agnieszka Bafia 

REDAKTOR NACZELNA: Julia Wiatrowska 

Opieka i korekta: p. Joanna Kowalik 

Opieka techniczna: p. Monika Czapla 

OGŁOSZENIA 

Chętnych do pracy zapraszamy do redagowania naszej gazetki! 

14 czerwca odbędzie się Festyn  w naszej szkole, dlatego zachęcamy 

do licznego udziału. Przewidzianych mnóstwo atrakcji! 

Prosimy o zwrot wypożyczonych pomocy (Wademekum gimnazjali-

sty) z poszczególnych przedmiotów. 

Pani bibliotekarka przypomina o zwrotach książek i atlasów. 

Ostatni dzwonek do poprawy słabych ocen! 

 


