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„Już szumią kasztany, kasztany i  bzy. 

Pamięta j mój drogi ,  pamięta j, że ty. 

Że w związku z tą wiosną, co może przyjść jutro . 

  Uśmiechni j s ię trochę i  nie patrz tak smutno. …”       (Magda Umer) 
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KALENDARIUM 

 
 
 

2-5.04 – klasa 1d podbijała Warszawę. Atrakcji było co niemiara i czas tak szybko 

zleciał…  

10.04 –na miejskich obchodach rocznicy zbrodni Katyńskiej i katastrofy Smoleńskiej, uczniowie naszej 
szkoły zaprezentowali poruszający program artystyczny.  
 
15.04- klasa 1a wyjechała na edukacyjną wycieczkę do Warszawy, związaną z projektem edukacyjnym 
„Rola i znaczenie Narodowego Banku Polskiego dla funkcjonowania gospodarki” i odwiedzi li m.in. 
Centrum pieniądza. 
 
30.04- w naszym liceum odbył się apel z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie 
na chwilę przenieśli się w czasie do roku 1791 i mogli uczestniczyć w jakże ważnych wydarzeniach  
z historii naszego wspaniałego kraju. 
 
6-21.05 Matury, matury, matury… 
 
11.05 – odbyły się eliminacje do konkursu biologicznego dla szkół ponadgimnazjalnych  
w województwie zachodniopomorskim. Uczennica klasy 2b Weronika Otocka zajęła 9 miejsce  
w województwie. Jeszcze raz ogromne gratulacje! 
 
17.05- obchodziliśmy w szkole dzień języków obcych. Pani Beata Szumicka wraz z uczniami klasy 2b 
przygotowała quiz o innych państwach, a ponadto było też słodkie „co nieco”. Tego samego dnia 
nasza piłkarska drużyna chłopców zdobyła III miejsce  na Mistrzostwach Okręgu B licealiady. Czekamy 
na wasze dalsze sukcesy   
 
20.05 – uczniowie klasy 1d uczestniczyli w Gali „ Unia Europejska Inspiruje Pomorze Zachodnie”. 
Młodzież miała okazję poznać redaktorów telewizyjnych Beatę Bielę i Filipa Chajzera. Spotkanie 
odbyło się na głównej sali Opery Narodowej, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.  
 
21-25.05 – klasa 1c wyruszyła do bajecznego Wrocławia i zwiedzała to niezwykle  - ujmujące miasto 
bardzo intensywnie, o nudzie nie było mowy. Wszyscy wrócili z  uśmiechami na twarzy oraz  
z pięknymi wspomnieniami. 
 
22.05 – absolwenci klas trzecich na zawsze pożegnali naszą szkołę. Korytarze teraz takie puste…aż 
żal… 
 
31.05 – rozstrzygnięty został  konkurs z „Wiedzy o Teatrze” w którym wzięli udział uczniowie klas  
pierwszych. Zwyciężyła bezkonkurencyjna Madzia Kimel z 1C 
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PEESKA, CZYLI OD REDAKCJI 

 

 
P.S. 1 

19 maja, po raz kolejny, obchodziliśmy w Polsce Dzień Dobrych Uczynków. Do życia powołała go 

Fundacja Ekologiczna Arka, a akcja, która obejmuje już cały kraj, ma propagować bezinteresowne, 

pozytywne działania na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska. Nie każdy jest urodzonym wolontariuszem, 

ale każdy może zrobić coś dobrego dla innych. To naprawdę nic nie kosztuje oprócz odrobiny czasu    

i dobrych chęci. Uśmiechajmy się do siebie   i  wspierajmy dobrym słowem nie tylko tego 

dnia, ale przez cały rok. 

 

P.S. 2 

W maju jest pewne święto pozwalające nam docenić nasze matki. Osoby, które zawsze były z nami, 

wspierały nas i wierzyły w nas, a przede wszystkim kochały nas z całego serca.  Matką zostaje każda 

kobieta, która urodzi dziecko, ale właśnie te kochające serca bijące z ciepłem, bez względu na 

pochodzenie należą do osoby przez wiele lat najważniejszej -  do Mamy.  Wszystkiego dobrego dla 

naszych MAM!!! 

 

P.S. 3 

Pogoda, jak w całym roku szkolnym, płata nam figle . Lato w maju co prawda tylko nas poszczuło, 

ale przez kilka dni  mogliśmy poczuć przedsmak wakacji. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość   

i przeżyć jeszcze czerwiec w szkole, czego sobie i Wam życzę.  
Klik i J.P. 

 

 
 
 

Chcesz zadać nam pytanie, skomentować jakiś artykuł, wypowiedzieć się? 
Napisz do nas 

 Nasz e-mail :  gazetka2017@wp.pl 
 

mailto:gazetka2017@wp.pl
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                MATURA … NIC TRUDNEGO  
mogą już z uśmiechem powiedzieć tegoroczni maturzyści … 
 
Podczas, gdy oni każdy wieczór spędzali na randce      
z książkami, reszta korzystała z chwilowego wytchnienia.     Z dniem 
zakończenia egzaminów role się odwróciły. Nauczyciele już 
przypomnieli sobie  o naszym istnieniu . Po raz kolejny rozpoczął się 

wyścig po oceny i namiętne liczenie średniej ważonej. Jednak póki co, nie zaprzątajmy sobie tym 
głowy. Czas na małe   i subiektywne  podsumowanie MATURY 2019.  

 
Język polski – tematyka przewidywalna, znajomość lektur średnia, inwencja twórcza maturzystów, 
jak zwykle, imponująca. Na wszystko wystarczająca ilość czasu. Będzie dobrze… 
 
Matematyka – poziom trudności egzaminu maturzyści określili jako średni. Były dowody, nierówności 
i równania kwadratowe, kilka zadań z geometrii i geometrii analitycznej. Wyniki mogą być różne , ale 
mamy nadzieję, że w tym roku nic nie było zaskoczeniem i wszyscy dali radę :D 
 
Języki obce – jeżeli sprzęt odtwarzał, sąsiad nie miał ataku kaszlu, to można być dobrej myśli. Ci 
natomiast, którzy zdecydowali się dodatkowo pisać poziom rozszerzony musieli wykazać  się nie tylko 
bardzo dobrą znajomością języka, ale i wytrzymałością fizyczną (egzaminy zaczynały się o godzinie 
14.00, kończyły koło  17.00). 
 
Biologia – większość uczniów po egzaminie była zadowolona, ich optymizm jednak skutecznie studzili 
nauczyciele w myśl zasady „nie chwal dnia przed zachodem słońca”.  
 
Geografia – tradycyjnie na pozycji uprzywilejowanej obcykani z mapą. Ci trochę mniej zorientowani 
mogą mieć trochę trudniej... 
 
Historia – prosta czy łatwa, raczej dla fanatyków ;) 
 
Chemia – patrz wyżej. 
 
Fizyka – tylko dla odważnych. Cóż, trzeba mieć nadzieję, że egzaminatorzy będą łaskawi…   

 
Należy również wspomnieć w tym zestawieniu o mniej popularnych przedmiotach 

maturalnych, takich jak: informatyka, która ze względu na ilość zdających je maturzystów (liczoną  
w jednościach) nazwać możemy niszową. 

 
Tak w skrócie wyglądał maj dla maturzystów: godziny przesiedziane w szkole, nieprzespane  

w nocy, przeklęczane w kościele. Nie myślcie jednak, Drodzy Drugoklasiści, że jest to czas całkowicie 

pozbawiony pozytywów. Wręcz bezcenne  w tych dniach są uśmiechy zupełnie obcych osób mijanych 

na ulicy, które widząc wystraszonych czarno-białych osobników życzą im powodzenia. Wspaniałe jest, 

że    z każdym dniem i każdym kolejnym egzaminem czujecie jak powoli z Waszych ramion zsuwa się 

ogromny ciężar, który w końcu - gdzieś pod koniec maja -  spada    z hukiem na ziemię. Tak właśnie 

koniec wieńczy dzieło – ponad 12-letnie wspólne dzieło nauczycieli, rodziców i uczniów.   

                                 Klik 
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STRAJK NAUCZYCIELI – KWIECIEŃ 2019 
 

W kwietniu tego roku, a dokładniej od 8 kwietnia do 28 kwietnia (29.04 był pierwszym dniem 

szkoły po zawieszeniu), odbył się ogólnopolski strajk pracowników oświaty. W Świnoujściu udział            

w strajku wzięły wszystkie szkoły.  

Ale właściwie po co był ten strajk? Czy chodzi tylko o zarobki? Oczywiście, że nie! Głównym 

powodem strajku jest to jak wygląda system szkolnictwa w Polsce. Zdaniem specjalistów system 

obowiązujący w naszym kraju jest daleko w tyle w stosunku do naszych sąsiadów z Unii Europejs kiej. 

Podręczniki są napisane w sposób, który nie jest czytelny i dostosowany do naszych czasów,                           

a w szkołach nadal uczymy się na pamięć zamiast uczyć się wykorzystywać dostępne źródła.                         

W większości postulatów nauczycieli zarobki oraz podwyżki były wymieniane na samym końcu, 

jednak jak wiadomo media wykorzystywały te informacje inaczej. Patrząc po moich znajomych z 

klasy, większość szczerze wspierała strajk, mimo niepewności związanej z maturami oraz tym kie dy 

pójdziemy do szkoły. Wraz z grupką kilku osób z klasy wybraliśmy się do szkoły , by okazać wsparcie 

ludziom, z którymi spędzamy długą część życia.  Po reakcji nauczycieli było widać, że bardzo tego 

potrzebowali i doceniają nasze starania . 

W naszym liceum nauczyciele starali się jak najlepiej przygotować uczniów do strajku                

oraz zapewnić nam jak najlepszą opiekę w jego trakcie.  Przed rozpoczęciem strajku byliśmy na 

bieżąco informowani o planowanych działaniach i ich przebiegu, za co bardzo dziękujemy.  

                Magdalena Kimel 
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PO CO NAM MATEMATYKA? 
 

Matematyka, nie jednemu spędza sen z powiek, jest 

koszmarem wielu uczniów, uważana jest za 

najtrudniejszy przedmiot. Królowa nauk przeraża, 

lecz czy godziny nad nią spędzone są czasem 

straconym? Postaram się wam udowodnić, że nie! 

Pierwszym przychodzącym mi na myśl przykładem 

są promocje, przeceny, wyprzedaże i wszelkiego typu sklepowe obniżki. Jeśli opanujemy 

obliczenia procentowe obliczenie ceny niższej o 40% nie będzie dla nas  problemem 

i nie stracimy czasu na używanie kalkulatora. Inną sytuacją, przy której przydatne są zdolności 

matematyczne są remonty, musimy wiedzieć ile opakowań farb czy płytek potrzebujemy.  

Z drugiej strony można wziąć ich więcej i zwrócić nadmiar bądź dokupić w przypadku braku 

lecz po co mnożyć sobie problemów skoro obliczenia zajmą tylko chwilę? Dodatkowa wizyta 

w sklepie kosztuje dużo czasu, często nerwów oraz ponosi za sobą koszty dojazdu zwłaszcza, 

gdy market budowlany znajduje się daleko od domu, jak to jest w przypadku Świnoujścia. 

Będąc w temacie pieniędzy warto wspomnieć o innej historii z życia wziętej. Otóż w czasie 

zbliżających się wakacji niejednokrotnie będziecie jeść poza domem i tutaj moja rada: jeśli 

decydujecie się na pizze sprawdźcie, który wariant 

jest najkorzystniejszy. Czy dla każdego po małej, 

średniej na pół lub dużej do podziału dla 

wszystkich. Wystarczy policzyć stosunek 

powierzchni do ceny. Decyzja należy do was. 

Następny przykład dla niektórych może wydać się 

przesadą, lecz uważam, że jest on pomocny dla 

początkujących kucharzy. Chodzi o masło. Z niewyjaśnionych przyczyn w przepisach ilość 

potrzebnego masła podana jest w mililitrach, gdy wielkość kostki podana jest w gramach 

dlatego najprecyzyjniejszym sposobem będzie zmierzenie masła i obliczenie jego objętości. Z 

czasem zebrane doświadczenie będzie pozwalało na odmierzenie odpowiedniej ilości „na 

oko”. Nie jest tajemnicą, że szansa na spotkanie logarytmów czy wzorów skróconego liczenia 

jest raczej niewielka, lecz nauka tych oraz wielu innych zagadnień matematycznych rozwija 

umiejętność logicznego myślenia, która jest przydatna zarówno na innych przedmiotach jak i 
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w życiu codziennym. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu bardziej przychylnym 

okiem spojrzycie na matematykę i przygotowując się do 

najbliższego sprawdzianu przypomnicie sobie, że matematyczne 

umiejętności przydają się również poza szkołą. 

        Julia Kula 

 

 

 

 

KLASA 1C PODBIJA WROCŁAW 

 

 

W dniach 22-24 maja moja klasa, czyli klasa 1c wyjechała na wycieczkę do Wrocławia. Była to 

nasza pierwsza wspólna podróż, która zbliżyła nas do siebie i pozwoliła poznać się jeszcze lepiej.  

 21 maja pojechaliśmy nocnym pociągiem do stolicy Dolnego Śląska, co pozwoliło nam być 

rano na miejscu. Pierwszego dnia napawaliśmy się widokiem obrazów w Muzeum Narodowym  
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i Muzeum Architektury. Zachwycił nas budynek drugiego z muzeów, które znajdowało się w starym 

gotyckim kościele! Pierwszy dzień poświęciliśmy również na ogólne rozeznanie z miastem. Bardzo 

przydatne okazało się kupienie biletów na komunikacje miejską, które umożliwiły nam poruszanie się 

po mieście przez 72 godziny. Jak wiadomo Wrocław to duże miasto i czasem nogi zaczynały 

pobolewać, a w tych momentach tramwaj był niezastąpiony! Wieczorem 22 maja wybraliśmy się do 

Wrocławskiej Opery na balet w reżyserii Igora Strawińskiego pod tytułem: „Gra w karty/Świ ęto 

Wiosny”. Dla większości  z nas był to pierwszy balet w życiu, który dostarczył wielu emocji.  

W czwartek rano ruszyliśmy w kierunku rynku w poszukiwaniu krasnali. Jedna grupa znalazła ich aż 

54! Tego samego dnia przełamaliśmy lęk wysokości wchodząc na most pokutnic znajdujący się 

pomiędzy wieżami katedry św. Marii Magdaleny. Oglądaliśmy również wystawę dotyczącą wykopalisk 

archeologicznych na Dolnym Śląsku w Muzeum Archeologicznym oraz pobudziliśmy wyobraźnię we 

Wrocławskim Muzeum Współczesnym. Dzień zakończyliśmy wspólną kolacją na rynku. Ostatni dzień 

zaczęliśmy od podziwiania panoramy miasta z drugiego najwyższego budynku w Europie, czyli 

wrocławskiego SkyTower. Wjechaliśmy windą na 50 piętro, z którego widać było nie tylko miasto 

Wrocław, ale także pobliskie wsie i świętą górę Słowian – Ślężę. Następnie udaliśmy się pod Halę 

Stulecia, gdzie znajduje się Pawilon Czterech Kopuł. Jest to filia muzeum narodowego we Wrocławiu,  

w którym mogliśmy podziwiać dzieła takich artystów jak Kantor, Hasior czy Beksiński. Był to jeden  

z moich ulubionych punktów wycieczki. Z pawilonu udaliśmy się do Ogrodu Japońskiego , by odpocząć 

na łonie natury. Było to zdecydowanie najładniejsze miejsce  do robienia zdjęć! Po południu, żeby 

zgłębić tajniki wód na naszej planecie , udaliśmy się do Hydropolis. Jest to interaktywne muzeum,  

w którym można bardzo przyjemnie spędzić czas. Naszym ulubionym miejscem okazała się strefa 

wypoczynku, gdzie na leżakach mogliśmy wsłuchiwać się w dźwięk szumu fal.  

 Wycieczka bardzo nas do siebie zbliżyła. Mieliśmy szansę lepiej  się poznać, a długie wieczory 

przegadać i tym samym dowiedzieć się o sobie jak najwięcej. Dziękujemy bardzo pani Magdalenie 

Monkosa i Patrycji Cackowskiej za opiekę i mamy nadzieję, że będą Panie chciały jeszcze z nami 

wyjeżdżać! 

          Magdalena Kimel 
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CZY KOT MOŻE BYĆ NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA? 

 
Choć tym mianem zazwyczaj określamy psa, uważam że kot w niczym od 

psa nie jest gorszy. Mówi się również, że kot zawsze chodzi 

własnymi ścieżkami, jest to jak najbardziej prawda, lecz kocie  

i ludzkie ścieżki mogą się przeplatać i nieraz łączyć. Człowiek  

w stosunku do kota może na tyle, na ile ten pozwoli, jednak  

z drugiej strony właściciel też powinien mieć coś do 

powiedzenia w tej relacji. Mimo, że kot jest istotą niezależną - nie można mu na wszystko 

pozwolić, lecz dojść do pewnego kompromisu, na przykład: nie możesz wchodzić na kanapę, 

ale na łóżku możesz śmiało spać. Sztuka kompromisu pozytywnie wpływa na wszystkie relacje 

oraz pozwoli żyć z kotem w zgodzie i przyjaźni. Każdy kot jest inny więc wśród nich znajdą się 
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zarówno pieszczochy jak i samotnicy, którzy w mniejszym stopniu potrzebują ludzkiego 

ciepła, lecz zauważyłam, że kota można miłości do człowieka nauczyć. Czaruś na początku 

naszej znajomości nie lubił głaskania, drapania czy innych pieszczot. Dopiero z biegiem lat 

zaczął spać w łóżku a teraz nie odpuszcza nas na krok, wita gdy wchodzimy do domu, 

wieczorem sprawdza, czy każdy domownik jest w swoim łóżku. Koty doskonale rozumieją 

ludzkie emocje, zawsze przyjdą gdy na twarzy pojawia się smutek, choć nie rozumieją słów 

potrafią wysłuchać i komunikować się. Chociażby poprosić o jedzenie lub wyczyszczenie 

kuwety Wyczuwają chorobę człowieka i coś w tym jest, że ich obecność pomaga wyzdrowieć. 

Choć nauczenie czegoś kota jest często bardziej pracochłonne niż psa to nie jest niemożliwe. 

Mam wrażenie, że kotu trudno jest się otworzyć przed człowiekiem i mu zaufać mimo, że mu 

na tym zależy. Kocia miłość, przyjaźń jest inna, specyficzna, a relacja trudna do zbudowania, 

lecz zdecydowanie warto o nią walczyć. Małymi kroczkami należy się z kotem zaprzyjaźniać, 

ten proces może zająć nawet kilka lat, zależy to od dojrzałości zarówno człowieka jak i kota.  

Z biegiem czasu dojdziecie do kompromisów, które pozwolą wam żyć w symbiozie, nie 

przeszkadzając jeden drugiemu, lecz współpracując i pomagając sobie wzajemnie. 

                Julia Kula 

 

MADZIA W PODRÓŻY – ATENY 
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Na początku maja miałam okazje odwiedzić tę europejską stolicę. Spędziłam tam tylko 4 dni, 

ale na pewno nie był to mój ostatni raz w Grecji! Ateny to miejsce, gdzie na każdym kroku czekają na 

nas pozostałości po starożytnej helleńskiej cywilizacji.  

 Kiedy pomyślicie o stolicy Grecji to od razu przed oczami ukazuje Wam się on, czyli Akropol. 

Oczywiście wejść tam i zobaczyć Partenon jest niesamowitym uczuciem, ale niestety jest to również 

najbardziej zatłoczona atrakcja Aten. Jednak przed wejściem na wzgórze polecam Wam udać się             

do Muzeum Akropolu, które otwarto w 2009 roku. W tym roku obchodzi ono swoje dziesięciolecie                

na które otwarta zostanie nowa wystawa przedstawiająca pozostałości po dzielnicy mieszkalnej 

starożytnego miasta, więc zapraszam do muzeum od września! W zbiorze muzealnym znajdują się 

zabytki tylko z Akropolu. Są to między innymi Kariatydy (5 z nich, ponieważ 6 znajduje się w British 

Museum w Londynie) oraz wiele rzeźb znalezionych na terenie teatru, szpitala jak i samych świątyń.   

W budynku znajduje się również platforma widokowa z widokiem na wzgórze z Partenonem na 

szczycie. Wejście na punkt widokowy jest darmowe, czyli nie musicie kupować biletów do muze um 

(jeżeli jesteście uczniami szkoły lub studentami to większość atrakcji tu wymienionych i tak jest dla 

Was darmowa). Kiedy natomiast chcemy obejrzeć zabytki z całej kontynentalnej części Grecji to 

Muzeum  Archeologiczne jest idealnym miejscem do tego. Znajdziemy tu na przykład kultową Maskę 

Agamemnona oraz zbiory z przylądka Sounio, Delf , czy Salonik. Muzeum znajduje się w pięknym 

budynku reprezentującym styl klasycystyczny.  Kupując bilet na Akropol upoważnia on nas do 

odwiedzenia wielu innych atrakcji takich jak Biblioteka Hadriana, Agora Rzymska czy Agora Grecka.     

Od razu muszę Wam powiedzieć, że właśnie Agora Grecka jest moją ulubioną atrakcją Aten. To 

właśnie ona była ulubionym miejscem Sokratesa, niestety również tutaj przyszło mu zginąć. Na 

Agorze znajduje się 

świetnie zachowana 

świątynia Hefajstosa, 

którą na zdjęciach 

można fantastycznie 

zestawić                     

z Partenonem. Tuż 

obok starożytnego 

targu znajdziemy Plakę, 

czyli dzielnicę bogów. 

Jest tu mnóstwo 

tawern z pysznym 

greckim jedzeniem, 
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sklepiki z pamiątkami i greckim rękodziełem. Pomiędzy Plaką,  a Akropolem znajduje się Anafiotika, 

czyli miejsce, gdzie można poczuć się jak na greckich wyspach. Sprzyjają temu wąskie uliczki 

pomiędzy białymi domkami otoczone milionem kwiatów i drzewek oliwnych.  Lubicie widoki z góry? 

Uwielbiacie wysokość? To idealnym miejscem dla Was jest wzgórze Likavitos! Jest to najwyższy punkt 

Aten, więc jest to idealne miejsce na zobaczenie panoramy tego miasta. Polecam Wam udać się tu na 

zachód słońca, bo widoki zapierają dech w piersiach. Na wzgórze możecie wdrapać się o własnych 

siłach lub wjechać kolejką wykutą w skale, której koszt to 7euro w obie strony.  

 Ateny to temat, którego nie da się wyczerpać, więc niebawem pojawi się kontynuacja tego 

mini przewodnika. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do odwiedzenia stolicy Grecji oraz pokochania 

tego kraju całym sercem. 

                   Madzia 

 

 
Zdjęcia z prywatnych zbiorów 
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WARTO  PRZECZYTAĆ  I POSŁUCHAĆ 
 

„Garage inc.” - Metallica  

 Jedna z najlepszych płyt, na 

której znajdują się w większości… 

covery. Tak, Metallica grała utwory różnych 

wykonawców jak np. brytyjskiej grupy Motorhead. To 

właśnie na tej płycie znajdują się takie hity jak „Whiskey 

in the jar” ( co jest dość popularnym coverem), „Die, die 

my darling” czy „So what”. Krążek powstał w latach 

90’tych jeszcze z Jason’em Newstead’em i moim 

skromnym zdaniem jak fana Mety jest to obok Czarnego 

albumu „ i „Master of Puppets”- najlepszy album tego 

zespołu (tak, w moim rankingu są trzy pierwsze miejsca. 

Dlaczego? Bo to mój ranking i nikt mi tego nie zabroni). Jeszcze z ciekawostek powiem, że to drugi raz 

kiedy podstawowe wydanie CD jest dwupłytowe (pierwsze było „S&M”).  

 

„Szanty Gold Edition” - Różni artyści 

 Kiedy wsiadając do auta mój ojciec oznajmił mi, że kupił składankę szant za 15 zł w promocji  - 

wyśmiałem go. Jednak gdy odpalił to dwupłytowe wydanie na trasie , zaskoczyło mnie. Może poza 

jednym utworem, jest to naprawdę świetna płyta, znajduje się na nich po 17 perełek od różnych 

wykonawców, które razem tworzą świetny misz-masz szant i piosenek marynistycznych.  

 
 

          Denis Janiak 
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KĄCIK POEZJI 

 

Lustra 
 

Wszędzie dookoła strzaskane lustra. 
Patrz! Pęknięcie 

To tęczowy kalejdoskop 
Czy to nie jest dziwne? 
Tyle razy patrzyłam, by znaleźć siebie. 

Nie znalazłam… 
Kiedy stoisz w korytarzu odbić, które jest 

prawdziwe? 
Odpowiedź jest tak prosta, a czasem trudno ją 
znaleźć. 

 
Nie szukaj lustra, 

Spójrz na siebie. 
      J.P. 

 

 

 

Kącik kulinarny  
 

Naleśniki z warzywami 

 

 

Składniki na ciasto naleśnikowe: 
 
- 250 g mąki pszennej 
- 2 jajka 

- 1szklanka mleka 
- 1 szklanka wody 

- szczypta soli 
- olej do smażenia 

 
 
Do naczynia włożyć wszystkie składniki na ciasto, dokładnie wymieszać mikserem i odstawić 
na 10 minut. Naleśniki smażyć na patelni z obu stron na złoty kolor. 
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Farsz warzywny: 
 

- 1 cebula 
- 1 brokuł 
- 3 marchewki 
- natka pietruszki 
- sól 
- pieprz 
 
 
Brokuł i marchewkę ugotować. Cebulę obrać, pokroić w kosteczkę i podsmażyć na patelni, na 
złoty kolor. Następnie do podsmażonej cebuli dodać wcześniej ugotowaną marchewkę  
i brokuł. Wszystkie składniki przełożyć do miski i wymieszać. Wkroić sporą ilość natki 
pietruszki. Całość rozdrobnić. Smarować naleśniki według uznania. Można podawać z sosem 
ziołowym. 

 
 

 
 

 

           Klik 

       

      Smacznego!!!                          
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              MIGAWKOWO Z ŻYCIA SZKOŁY            
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