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Słowo wstępne

Drodzy uczniowie!

Rok  szkolny  już  dawno  się  rozpoczął.
Maturzyści  powoli  zaczynają  przygoto-
wywać  się  do  egzaminu  dojrzałości  
(w listopadzie czeka ich matura próbna),
a  pierwszoklasiści  zaaklimatyzowali  się
w murach naszego liceum. W dzisiejszym
numerze gazetki szkolnej mamy dla Was
mnóstwo interesujących rzeczy.

 
Wielu  z  Was  spodoba  się  felieton  
o  wykorzystywaniu  symboli  Polski  na
odzieży czy różnych dodatkach. Niestety,
ale ostatnio ludzie uwielbiają się chwalić
tym, że są patriotami, dlatego noszą bluzy
z Polską Walczącą lub malują jej znak na
blokach. Lecz większość takich osób nie
ma pojęcia o historii i bezpodstawnie na-
zywają siebie „patriotami”.

Ciekawe czy powyższe osoby dostatecz-
nie poważnie traktują zbliżające się Świę-
to Niepodległości?

Jak  co  roku  w  październiku  odbyło  się
ślubowanie klas pierwszych przy pomni-
ku  Polegli  Niepokonani  na  Cmentarzu
Wolskim.  Ten  wyjątkowy  dzień  w  tym
roku przypadł  3  października.  Uczestni-
czyło  w  nim  wiele  osób  związanych  

z  Batalionem „Zośka”.  Więcej  szczegó-
łów znajdziecie  w  sprawozdaniu  z  tego
ważnego wydarzenia.

Wszyscy chyba wiedzą, że rozbudowuje
się druga linia metra. Kolejne stacje mają
się pojawić na Woli i Targówku w ciągu
kilku najbliższych lat,  ale  więcej  na ten
temat przeczytacie w wywiadzie.

W tym roku klasa biologiczno-chemiczna
miała  przyjemność  zapoznania  się   
z życiem studenta i wykonania przeróż-
nych doświadczeń. Zajęcia laboratoryjne
odbyły  się  na  Wydziale  Farmaceutycz-
nym  Uniwersytetu  Warszawskiego.  
Zachęcam do przeczytania przebiegu ich
wizyty. 

Dodatkowo w numerze znajdziecie recen-
zję  filmu  „Iluzja  2”,  który  można  było
obejrzeć w wakacje. Ci, którzy go ogląda-
li  na pewno się  nie  zawiedli,  gdyż film
robi wrażenie. 

Zapraszam również do przeczytania kon-
kursowych dodatków do gazetki i wybra-
nia najlepszego.

Malwina Witkowska

W TYM MUMERZE
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Budowa II linii metra

Rozmowa  z  przedstawicielem  Urzędu  Dzielnicy  
Bemowo m. st. Warszawy

 Ile będzie trwała budowa metra?
Pierwsze  prace  mają  się  zacząć
za  2  miesiące,  łącznie  budowa  odcinka  od  Ronda  Da-
szyńskiego do Urzędu Dzielnicy Bemowo zaplanowana
jest na sześć lat.

Ile powstanie stacji?
Powstaną trzy stacje na Woli do 2019 roku: Płocka, Mły-
nów, Księcia Janusza oraz dwie na Bemowie, Ulrychów
 i Górce. Planujemy w przyszłości poprowadzić linię me-
tra, aż do stacji Mory, przez ulicę Lazurową oraz Chrza-

nów. Terminy budowy nie są jeszcze ustalone.

Jak będzie działać komunikacja miejska w cza-
sie prac?
Podczas  budowy,  mieszkańcy  Bemowa  i  Woli
będą mieć możliwość, na pewnych ulicach, komu-
nikacji  wyłącznie  autobusami.  Udostępnione  zo-
staną  tylko  buspasy,  przemieszczenie  się  samo-
chodem będzie niemożliwe.

Czy oprócz metra planowane są inne inwesty-
cje?
W przyszłym roku zostaną wyremontowane tory
na  ulicy Obozowej.  Dodatkowo,  w  czasie  robót
wymieniane będą wiadukty kolejowe nad Wolską
i Kasprzaka, czyli głównymi ulicami prowadzący-
mi z Woli i Bemowa do centrum. To właśnie tymi
arteriami  będą  prowadzić  objazdy  zamkniętej  
ulicy Górczewskiej.

Czy  zwiększy  się  częstotliwość  kursowania  
autobusów?  Wielu  uczniów  mojego  liceum
mieszka na Bemowie oraz na Woli, nie będzie
problemu z komunikacją?
Tak,  zwiększymy  ilość  kursów  linii  autobusów
190  i  109.  Czas  pokonywania  trasy  może  się  
trochę wydłużyć, myślę jednak, że nie będzie bar-
dzo odczuwalny.

Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.

Rozmawiał: Kacper Urbański

PATRIOTYZM

Ostatnio  w  Polsce  dużo  się  mówi  o  patriotyzmie  
i  wspominaniu  wojennych  lat,  powstają  filmy  i  seriale
ukazujące życie ludzi za czasów II wojny światowej, ulice są
przepełnione  koszulkami  z  polską  flagą  i  godłem,
pomieszanymi z kolorami warszawskiego klubu piłkarskiego. 

Jednak powinniśmy zadać sobie pytanie, czy
to  jest  dobry  pomysł  wspominania
bohaterów  ojczyzny  i  czy  ten  temat  nie
został już zdewaluowany? 

Czy według Was dzisiejszy patriotyzm stracił na znaczeniu, czy rzeczywiście jest to „puste”   słowo,
które niewiele ma wspólnego z miłością do Ojczyzny? Zachęcamy do dyskusji na ten temat na łamach

naszej gazetki

„Zośkowy”  Hyde Park 
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Moim  zdaniem  miarka  się  przebrała,  odzież
patriotyczna  jest  noszona  przez  osoby  nieznające
historii Polski, niezdające sobie sprawy ze znaczenia
znaków  na  ich  koszulkach.  Ze  ścian  budynków  
i  murów  miejskich  krzyczą  pseudopatriotyczne
murale,  przedstawiające  znaki  Polski  Walczącej.  

Do  kin  wchodzą  filmyo  jednakowej  tematyce,  nie
różniące  się  scenografią  i  ogólnym  wyglądem.

Seriale,  odbiegające  od  rzeczywistości  tamtych  lat,
skupiają się jedynie na wątkach miłosnych bohaterów,
a swoją popularność zdobywają tak naprawdę dzięki
zabarwieniu  historycznemu.  Natłok  tego  zjawiska
sprawia, że zapominamy o prawdziwych bohaterach,
którym nie oddajemy odpowiedniej czci i pamięci.

Firmy  zarabiają  pieniądze  grając  na  uczuciach
Polaków. Wszechobecna komercja spowodowała, że
zapominamy o prawdziwym znaczeniu i przestajemy
doceniać  historię  naszego  narodu,  godło  staje  się
kolejnym  logo  na  bluzce,  a  flaga  dodatkiem.  
Czy to jest patriotyzm?

Magdalena Szemioth

Nie złamie wolnych żadna klęska

Nasze liceum od chwili  powstania,  czyli  od dwudziestu
trzech lat dba o wychowanie młodzieży w duchu patrioty-
zmu i poszanowaniu tradycji. Uczniowie pielęgnują miej-
sca pamięci poległych w czasie II wojny światowej, rok-
rocznie  uczestniczą  w  uroczystościach  powstańczych.
Cmentarz Powstańców Warszawy jest miejscem szczegól-
nym dla społeczności liceum. Drugiego października ob-
chodzone jest Święto Szkoły,  a od jedenastu lat uroczy-
stość ta odbywa się pod pomnikiem „Polegli Niepokona-
ni”. To tutaj młodzież klas pierwszych składa ślubowanie.
W tym roku odbyło się to 3 października, w poniedziałek.
Uroczystość prowadził pan Donald Szoka. Na tę okolicz-
ność przybyli zacni goście tacy jak: prof. Tytus Karlikow-
ski, pan Janusz Maruszewski, prof. Leszek Żukowski czy
pani Wanda Traczyk- Stawska. Obecni byli również przed-
stawiciele  Szkoły  Podstawowej  im.  Batalionu  „Zośka”  
w  Celestynowie  oraz  XII  Liceum  Ogólnokształcącego  
im.  Henryka  Sienkiewicza.  Profesor  Leszek  Żukowski
podczas swojego przemówienia powiedział, że społeczeń-
stwo można podzielić na trzy grupy: ludzi, którzy myślą;
ludzi, którzy myślą, że myślą oraz ludzi, którzy nie myślą.
Oznajmił,  że na świecie żyje wielu młodych, którzy nie
mogą się uczyć oraz podkreślił to, że jego pokolenie cały
czas  dba,  aby  w  Polsce  żyli  wykształceni  ludzie.  Pani
Wanda  Traczyk-Stawska  (przewodnicząca  Społecznego
Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy) w czasie
wojny postanowiła zakończyć swoją edukację i chwyciła
za broń. Powiedziała: Człowiek to jest ten, co myśli i rozu-

mie.  Życzę  Wam,  aby  nauka  była  dla
Was  przyjemnością  oraz  abyście  czer-
pali  z  niej  jak  najwięcej.  
Następnie,  Pani  Dyrektor  Katarzyna  
Zajączkowska,  przybliżyła  nam trochę
historii  pomnika:  2  października  War-
szawa skapitulowała po 63 dniach cięż-
kiej, bohaterskiej walki. Wokół pomni-
ka „Polegli  Niepokonani” znajdują się
prochy ponad 104 tys.  niezidentyfiko-
wanych  cywilów  oraz  powstańców.
Podkreśliła, że tegoroczni pierwszokla-
siści  stają  się  oficjalną  społecznością
Naszego liceum. 
Zostały  również  wręczone  medale
„Przyjaciel Zośki”. Panią Barbarę Ćwik
odznaczono medalem złotym za wybit-
ne  osiągnięcia,  lata  poświęcenia  
i zaangażowania na rzecz naszej szkoły.
Srebrnym medalem „Przyjaciel  Zośki”
została  odznaczona  pani  Wioletta  
Siwek, sekretarz liceum.
Na  zakończenie  uroczystości,  złożono
kwiaty pod pomnikiem. Była to niesa-
mowita uroczystość. 
„(...)  Ustanawiając  2  października
Dniem  Pamięci  o  Cywilnej  Ludności
Powstańczej  Warszawy  oddajemy  im
sprawiedliwość, czcimy pamięć pomor-
dowanych, których tak wielu spoczywa
nadal  bezimiennie  na  Cmentarzu  Po-

Z życia szkoły
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wstańców Warszawy na stołecznej  Woli.  Dajemy
wyraz naszego przywiązania do idei wolności i po-
szanowania  ludzkiej  godności,  które  są  dla  nas
wartością  najwyższą” –  to  fragment  z  sejmowej
uchwały ustanawiającej 2 października Dniem Pa-
mięci  o Cywilnej  Ludności Powstańczej  Warsza-
wy. Teraz, obok oddawania chwały poległym – bo
to cały czas ma miejsce – doszła duma z wolności.
To jest ten moment, w którym można zrozumieć,
dlaczego  powstanie  warszawskie  –  mimo,  że  to
wydarzenie  ograniczone  terytorialnie  –  staje  się

centralnym  punktem  polskiej  tożsamości  poli-
tycznej.  „Nie złamie wolnych żadna klęska” –
tak zaczyna się hymn naszego liceum. Przywo-
ływane słowa znakomicie definiują istotę feno-
menu  pamięci  o  powstaniu  warszawskim  –
wagi,  jaką w polskiej  kulturze odgrywają idee
podmiotowości, samodzielności i godności. 

Joanna Wojciechowska

BIOL – CHEM TEŻ TU
JEST I MA SIĘ DOBRZE!

Po  zorganizowaniu  "Dnia  Ziemi",  
który  zakończył  się  posadzeniem
drzewa na terenie naszej szkoły, pod-
jęliśmy  kolejne  kroki,  aby  pokazać
naszą obecność. 
Mieliśmy  zaszczyt  otrzymać  zapro-
szenie  na  warsztaty  tematyczne  pod
tytułem "Odkryj Nasz Wydział", orga-
nizowane  pod  patronatem  Dziekana
Wydziału  Farmaceutycznego  z  Od-
działem  Medycyny  Laboratoryjnej
prof. dr hab. n. farm. Piotra Wyszyń-
skiego w salach wykładowych i ćwi-
czeniowych  przy  ulicy  Banacha  1.
Była to świetna okazja, aby poznać od
środka  Wydział  Uniwersytetu  
Warszawskiego i poczuć się jak praw-
dziwi studenci.
 

Braliśmy udział  w  zajęciach,  które  
zobrazowały  nam,  jak  wygląda  tok
nauczania  na  wyższych  uczelniach.
Poznaliśmy Profesorów, którzy z pa-
sją  przekazywali  nam swoją  wiedzę.
Starali się nam uświadomić, że po stu-

diach Farmaceutycznych jest dużo więcej możliwości niż tylko praca
w aptece publicznej. Dowiedzieliśmy się również, z jakimi przedmio-
tami mierzą się studenci,  a co więcej, sami mogliśmy stawić czoła
niektórym  z  nich.  Okazuje  się,  że  przedmiotem  wiodącym  na  
Wydziale jest chemia. Jak wiadomo, chemia to nie tylko skompliko-
wane wzory i obliczenia, ale również zjawiskowa praktyka, doświad-
czenia i właśnie to najbardziej nas interesowało.

Badaliśmy skład  znanych  nam leków,  czym studenci  zajmują  się  
w Zakładzie Chemii Leków, poznawaliśmy tajemnice fluorescencji  
w  Zakładzie  Laboratoryjnej  Diagnostyki  Medycznej,  samodzielnie
wyrabialiśmy maści z witaminami, w Zakładzie Farmacji Stosowa-
nej.  Poza  nauką  w  praktyce,  mieliśmy przyjemność  uczestniczyć  
w wykładzie prowadzonym przez studentów Wydziału pod tytułem
"Farmacja  i  Analityka  Medyczna".  Studenci  opowiadali  nam  
o wymaganiach rekrutacyjnych, o minimalnych wynikach matur, po-
trzebnych, aby zakwalifikować się na Farmaceutykę.
Dodatkowo opisywali  atmosferę  panującą wewnątrz  i  możliwości  
po ukończeniu Wydziału. Pewne jest to, że nikt nie wyszedł niezado-
wolony  po  takiej  dawce  wiadomości  teoretycznych  
i praktycznych. 
Przed nami rok intensywnych zmagań, związanych zarówno z biolo-
gią, jak i z chemią…

Dawid Marczak, kl.3 d
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WYBITNI  POLACY

W czerwcowym numerze 2016r. czasopisma 21.WIEK 

w interesujący sposób przedstawiono odkrycia polskich

naukowców. Postanowiliśmy również, na łamach na-

szej gazetki, zapoznać Was z niektórymi wybitnymi po-

staciami – fizykami, chemikami, inżynierami i naukow-

cami. Zapraszamy do lektury !

EDWARD  STRASBURGER  (1844 – 1912)

Polski i niemiecki botanik Edward Adolf Strasburger 

urodził się 1 lutego 1844 roku w Warszawie. Wywodził

się z zamożnej, inteligenckiej rodziny. Studiował nauki 

przyrodnicze w Warszawie, Paryżu, Jenie i Bonn. 

Zajmował się badaniem 

roślin: mchów, paproci, 

drzew iglastych. Jego pra-

ca przyczyniła się do roz-

woju biologii komórki, 

genetyki i dała podstawy 

dla współczesnej medycy-

ny regeneracyjnej.

WYBITNY BOTANIK

Był jednym z najwybitniejszych badaczy w zakresie 

cytologii roślin. Rozwinął badanie mikroskopowe nad 

budową i rozmnażaniem się roślin oraz udoskonalił me-

tody badawcze w tej dziedzinie. Strasburger jako 

pierwszy przeprowadził badania embriologiczne nad 

roślinami nagonasiennymi oraz okrytonasiennymi. Był 

członkiem czynnym Akademii Umiejętności.

OJCIEC CYTOPLAZMY

Odkrył i opisał takie pojęcia jak: cytoplazma, nukle-

oplazma, mitoza, mejoza, kariokineza, chromosom, 

kariotyp, haploidalna i diploidalna liczba chromoso-

mów, które weszły niemal do wszystkich języków. 

Zapomniany w Polsce Edward Strasburger docenia-

ny jest w Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczo-

nych, gdzie jego zasługi do dzisiaj cieszą się uzna-

niem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Strasburger

NAPOLEON CYBULSKI (1854 – 1919)

Urodził się  14 września 1854 w Krzywonosach 

(gmina Kobylnik) jako syn Józefa Napoleona, herbu 

Prawdzic, polskiego ziemianina i Marcjanny z Huto-

rowiczów. Po ukończeniu gimnazjum w Mińsku, stu-

diował medycynę w Akademii Wojskowo – Medycz-

nej w Petersburgu. Dyplom lekarza otrzymał w 1880 

roku cum eximia laude. 

W latach 1877-1885 pracował w Akademii Woj-

skowo-Medycznej jako asystent w Katedrze Fizjolo-

gii u Iwana Tarchanowa. W 1885 otrzymał stopień 

doktora medycyny na podstawie pracy Badania nad 

prędkością ruchu krwi za pomocą fotohemotachome-

tru. W tym samym roku przeprowadził się do Krako-

wa i podjął pracę jako kierownik Katedry Fizjologii 

na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1887-88 

i 1895-96 pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekar-

skiego, 1904-05 rektora, a 1905-09 prorektora 

uczelni. 

Był założycielem krakowskiej szkoły fizjologicznej, 

od 1887 członkiem korespondentem, a od 31 paź-

dziernika 1891 członkiem czynnym Akademii 

Umiejętności.

Warto wiedzieć...

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Umiej%C4%99tno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Umiej%C4%99tno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Tarchanow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Strasburger
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PIONIER ENDOKRYNOLOGII

Napoleon Cybulski stworzył przyrząd mierzący szyb-

kość przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, ma-

jący też zdolność reje-

stracji fotograficznej, 

któremu nadał nazwę: fo-

tohemotachometr. Był 

jednym z twórców endo-

krynologii, 

a także pionierem elek-

troencefalografii. Najbar-

dziej znany jest jednak 

jako odkrywca adrenali-

ny. Uważany jest za twórcę krakowskiej szkoły fizjolo-

gicznej.

NADNERCZYNA CZY ADRENALINA 

W 1895 wraz z Władysławem Szymonowiczem od-

krył hormonalne oddziaływanie rdzenia nadnerczy 

i wyizolował adrenalinę. Jako jeden z pierwszych 

w 1890 otrzymał zapis EEG kory mózgowej. Wpro-

wadził do medycyny termin nadnerczyna dla związ-

ków biologicznie czynnych wydzielanych z rdzeni 

nadnerczy do krwi. Wraz z Adolfem Beckiem prze-

prowadził pionierskie w skali światowej badania fal 

elektroencefalograficznych. Jako jeden z pierwszych 

na świecie zarejestrował i opisał szybkość linearnego

przepływu krwi w tętnicy szyjnej i udowej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Cybulsk

Wyszukała: UK

Recenzja filmu Iluzja 2

Ostatnio miałam okazję obejrzeć film Iluzja 2. Jest to

kontynuacja filmu o tym samym tytule z 2014 roku.

Film ten został wyreżyserowany przez Jona M. Chu,

główne  role  zagrali  m.in.  Jesse  Eisenberg,  Woody

Harrelson.  Wydarzenia  mają  miejsce  kilkanaście

miesięcy  po  finale  pierwszej  odsłony.  Twórcy  za

pomocą  zrealizowanego  z  ogromną  pomysłowością

wstępu,  niejako  prologu  całej  opowieści,  w  dużym

skrócie  tłumaczą  najważniejsze  wydarzenia  

z  poprzedniej  części,  dzięki  czemu  publiczność

spokojnie odnajdzie się w ściśle powiązanej z jedynką

historii  sequela.  Ten  film  jest  kontynuacją  historii

tajemniczych Czterech Jeźdźców, odgrywających rolę

współczesnego  Robin  Hooda. Powrócili  oni  

w wielkim stylu, a w obsadzie, poza znanymi 

z  pierwszej  odsłony aktorami,  pojawił  się  ktoś,  dla

kogo warto zobaczyć ten film. Oczywiście chodzi tu 

o  Daniela  Radcliffe,  czyli  odtwórcy  głównej  roli  

w  filmach  o  Harrym  Potterze.  Czwórka  magików,

wciąż poszukiwanych  przez  policję  za  zbrodnię,

której  dokonali  w  poprzednim  filmie,  postanawia

wyjść z ukrycia. Tym razem, mogą liczyć na pomoc

Dylana,  syna  słynnego  magika,  który  jednocześnie

jest  pracownikiem  FBI.  Jeźdźcy  otrzymują  proste

zadanie do wykonania, które zamienia się w intrygę,

przedstawienie,  złą  grę,  w  której  są  pionkami.  

W  filmie  ukazana  została  koncepcja  z  pierwszej

części,  mimo wykorzystania niesamowitych efektów

specjalnych są pokazane te same sztuczki,  które już

nie  wywierają  ogromnego  wrażenia.  Mimo to,  film

https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Cybulski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Beck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kora_m%C3%B3zgu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadnercze
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Szymonowicz
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nadal  ogląda  się  z  przyjemnością  i  wielkim

zaciekawieniem.  Fabuła  nie  jest  oczywista,  nie  jest

przewidywalna,  za  to  jest  pełna  nieoczekiwanych

zwrotów akcji, które są miłym zaskoczeniem. Dzięki

temu,  film  nie  sprawia  wrażenia  nudnego.  Aktorzy,

różnorodni, bardzo dobrze wcielają się w swoje role,

co  wpływa  na  pozytywny  odbiór  filmu.  Efekty

specjalne  zaskakują  nas  tak  samo,  jak  w  pierwszej

części oraz pogłębiają przekaz filmu. Podsumowując,

"Iluzję 2" mogę polecić osobom, które lubią trochę

tajemniczości,  magii,  jaki również akcji, ponieważ

to ciągle warte uwagi widowisko.

Oliwia Grużewska

Rzeki
Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?
-Missisipi.
- Dobrze Jasiu. A o ile jest dłuższa?
- O sześć liter.

W nocy
Kobieta rozmawia ze swoim gospodarzem domu o lokatorach mieszkających nad nią:
- Oni w nocy tupią i głośno się zachowują aż do północy – skarży się kobieta.
- Czy to pani przeszkadza? – pyta gospodarz.
- Nie, ja i tak zwykle o tej porze ćwiczę grę na skrzypcach.

Źródło: internet

Konkurs dziennikarski 
Do aktualnego numeru naszej gazetki dołączamy prace Waszych kolegów z klasy 2c, którzy zdobywają  szlify 
w branży dziennikarskiej. Prosimy - oceńcie, który z tych trzech dodatków konkursowych zasługuje na 
wyróżnienie. Głosując, wypełnijcie kupon i wrzućcie do skrzynki, znajdującej się w bibliotece szkolnej. 
Na głosy czekamy do 21 listopada 2016 r. 
Zwycięski zespół redakcyjny zostanie nagrodzony ocenami celującymi z warsztatów dziennikarskich.

Uśmiechnij się, proszę! 
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Propozycje kulinarne 
LXXXVI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W  WARSZAWIE 

Zespół redakcyjny

Oliwia Grużewska kl. II c

Magdalena Szemioth kl. II c

Kacper Urbański kl. II c

Malwina Witkowska kl. III c

Joanna Wojciechowska kl. II c

Opiekunowie ze strony grona pedagogicznego

mgr Urszula Karolewska
mgr Anna Szymczak

Znajdziecie nas również w zakładce

 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.waw.pl

KRUCHE CIASTECZKA Z ORZECHAMI

Pyszne kruche ciasteczka, doskonałe jako słodka 
przekąska na drugie śniadanie!

Składniki:

KRUCHE CIASTO

masło – 100 g
mąka pszenna – 100 g
mąka żytnia pełnoziarnista – 100 g

cukier puder – 60 g
żółtka jaj, rozmiar L – 2 szt.
sól – 1 szczypta
woda – 2-3 łyżki (opcjonalnie)

KARMELIZOWANE ORZECHY

orzechy brazylijskie – 200 g
orzechy włoskie – 200 g
miód – 100 g
woda – 100 ml

Dwa rodzaje mąki oraz cukier puder przesiewamy na stolnicę lub blat. Dodajemy zimne masło pokrojone

w kostkę,  żółtka oraz szczyptę  soli  –  siekamy.  Następnie  ciasto wyrabiamy ręcznie  aż  do połączenia

składników. W razie potrzeby dodajemy niewielką ilość zimnej wody.

Ciasto zagniatamy w kulkę, zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na około 1 godzinę.

Orzechy drobno siekamy.  Wodę  z  miodem gotujemy przez  2-3  minuty na  wolnym ogniu.  Dodajemy

orzechy i jeszcze chwilę podgrzewamy. Odstawiamy do przestudzenia.

Schłodzone  ciasto rozwałkowujemy na  grubość 4-5  mm.  Wycinamy prostokąt  i  układamy na blaszce

wyłożonej papierem do pieczenia.

Na cieście równomiernie rozkładamy karmelizowane orzechy. Delikatnie dociskamy.

Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 18-20 minut. Jeżeli orzechy zaczną się zbyt

mocno rumienić, przykrywamy ciasto papierem do pieczenia.

Ciasto od razu po wyjęciu z piekarnika kroimy w prostokąty lub kwadraty.
https://kuchnialidla.pl/

http://www.zoska.waw.pl/
https://kuchnialidla.pl/
https://kuchnialidla.pl/product/kruche-ciasteczka-z-orzechami
https://kuchnialidla.pl/product/kruche-ciasteczka-z-orzechami
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