
Słowo wstępne

Drodzy czytelnicy!

W  kwietniowym numerze przygotowaliśmy
dla  Was  kilka  ciekawych  artykułów.  Naj-
ważniejszym tematem jest oczywiście matu-
ra.  Już za kilka dni trzecioklasiści podejdą
do tego najważniejszego egzaminu dojrzało-
ści. W związku z tym, zachęcam maturzy-
stów by zapoznali się z artykułem o matural-
nych przesądach. Według nich powinniście,
między innymi,  udać  się  do  Częstochowy,
pożyczyć  długopis  od szkolnego prymusa  
i  założyć  czerwoną  bieliznę  –  najlepiej  tę
samą co na studniówce. Niektórzy w przesą-
dy  wierzą,  inni  nie.  Ale  najpewniejszym
sposobem na zdanie matury jest  po prostu
żmudna nauka.

Wielkimi  krokami  zbliżyła  się  do  nas  
Wiosna. Wszystko budzi się do życia. Jest to
najlepszy czas na nową miłość, na rozpoczę-
cie nowego rozdziału w życiu z nową ener-
gią i siłą. Po ciężkiej, leniwej zimie należy
zmienić coś w sobie, zmotywować się do

 większej aktywności fizycznej i może do
kontaktu z naturą? O tym, dlaczego warto
wybierać się na spacery do lasu dowiecie
się z interesującego artykułu o wiośnie.

W  dzisiejszych  czasach  moda  rozprze-
strzenia się  błyskawicznie.  Ludzie ciągle
za  nią  podążają,  często  nie  zdając  sobie
sprawy  z  własnej  hipokryzji.  Aktualnie
modne jest bycie weganinem. Jest to bar-
dzo  trudny  sposób  życia  i  mało  osób
może,  w  stu  procentach,  określić  siebie
weganinem. Dlaczego? Takie życie to nie
tylko wykluczenie z diety artykułów po-
chodzenia  zwierzęcego,  ale  również  ko-
rzystanie  z  wegańskich  kosmetyków czy
ubrań. Więcej informacji o tym przeczyta-
cie w bardzo ciekawym felietonie. 

Zachęcam do zapoznania się z kolejną syl-
wetką  wybitnego  Polaka.  Dodatkowo
przeczytacie również o sześciu patronach,
ustanowionych  przez  Sejm  Polski  
na 2017 rok.

Malwina Witkowska
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Drodzy maturzyści!

Wiedza jest ciężka ? Nie dla Was jednak. Wierzymy, że udźwigniecie ten
„ mądry ciężar” i zdacie maturę celująco. Tego właśnie życzymy wszyst-
kim  tegorocznym  maturzystom  i  trzymamy  za  Was  kciuki.  
Połamania pióra!!!                                             

Redakcja gazetki
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IDZIE WIOSNA, IDZIE ŻYCIE!!!

Dla wielu z nas, zima jest okresem mniejszej aktywno-
ści. Gdy nadchodzą pierwsze ciepłe dni, energia zaczy-
na nas rozpierać i  znów nam ubywa lat,  jak w starej
piosence Skaldów. Podobnie na zmiany w przyrodzie
reagują zwierzęta oraz rośliny. 

Podczas  pierwszych  wiosennych  wyjść  czujemy  się
czasem jak  wypuszczeni  z klatki,  wcale  nie  chcemy
wracać do domu, a nagromadzona energia domaga się
ujścia. Chyba każdemu z nas zdarzyło się kiedyś prze-
sadzić z ruchem po zimowej przerwie. Pierwsze wyj-
ście  na rower  i  od razu  wielkokilometrowy dystans,
pierwszy z zaplanowanych dni ćwiczeń na siłowni aż
po kres wytrzymałości.  Płacimy potem za nasz entu-
zjazm kilkudniowym bólem mięśni, który często wręcz
uniemożliwia realizację dalszej części naszego planu.
Tymczasem nienawykły do wysiłku organizm potrze-
buje stopniowo wejść w nową aktywność, aby się do
niej przyzwyczaić. Jak zatem rozruszać się po zimie,  
a przy okazji dostrzec kwitnącą wokół nas wiosnę? 

Wiosna w lesie
Najprostszą, ale wcale nie mniej wartościową, formą
aktywnego wypoczynku, jest spacer. Najlepiej wybrać
się  na  przechadzkę  do  lasu,  gdzie  możemy  spotkać
pierwsze wiosenne kwiaty,  takie  jak  przebiśnieg czy
śnieżyczka. Po nich pojawia się zawilec gajowy, waw-
rzynek wilczełyko, przylaszczka i  fiołek leśny.  Pełna
wiosna w  lesie, czyli kwiecień i maj, to z kolei kwit-
nące konwalie oraz stopniowo rozwijające się pastora-
ły paproci. 
Gdy  spojrzymy  w  górę,  szczególne  wrażenie  robią
drobne,  bladozielone  listki  brzóz,  kontrastujące  
z  uśpionymi  jeszcze  pączkami  na  nagich,  czarnych  
gałęziach drzew innych gatunków. 
Chodząc po lesie nie sposób nie usłyszeć najróżniej-
szych ptaków śpiewających. Te, które najbardziej

przyciągają naszą uwagę swymi trelami, to między in-
nymi,  drozd śpiewak, wilga, słowik szary, strzyżyk 
i zięba. Samce tych gatunków, w wyjątkowo efektow-
ny sposób, śpiewem przywołują samice, a innym sam-
com komunikują zajęcie terytorium. Leśne ptaki wio-
sną ruszają także do budowy gniazd. Raniuszki zbiera-
ją  porosty,  sikorki  –  mech  oraz  puch  
z ptasich piór. Kowaliki sięgają po korę sosny, a my-
szołowy po zielone gałązki krzewów. Pracowite  dzię-
cioły intensywnie  stukają  w pnie  drzew,  wykuwając
(co roku nową) dziuplę. 
Wiosna to  czas,  gdy  swą  aktywność  po  zimowym
uśpieniu  zwiększają  także  ssaki.  Jeleniowate,  czyli  
sarny,  jelenie i  daniele, można zobaczyć, gdy skubią
świeże, soczyste i bogate w składniki odżywcze trawy
i krzewinki. Niedźwiedzie wybudzają się ze snu zimo-
wego, a w maju nad ciekami wodnymi możemy zoba-
czyć pracujące bobry. 
Las wiosną aż roi się od owadów, które – spędziwszy
zimę wśród liści, pod ziemią albo w załamaniach kory
drzew  –  intensywnie  szukają  pożywienia,  między  
innymi,  siadając  na  wiosennych  kwiatach.  Oprócz
trzmieli, os, chrząszczy i muchówek dostrzec możemy
też pierwsze motyle, między innymi, latolistka cytryn-
ka i różne gatunki rusałek. Na owady, a także na pająki
czy ślimaki,  wiosną  chętnie  polują  ropuchy  i żaby.  
W promieniach wiosennego słońca na jasnych leśnych
polanach  wygrzewają  się  z  kolei  gady  –  między  
innymi, jaszczurki.

Chodząc po lesie szczególnie uważajmy na kleszcze,
gdzie  wiosną  są  one  najliczniejsze.  Są  nosicielami
groźnych  chorób,  takich  jak  borelioza,  babeszjoza,
anaplazmoza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Wybie-
rając się tam na spacer, pamiętajmy o założeniu najle-
piej jasnej odzieży, która zakryje nam ręce, nogi oraz
skórę głowy, a także o spryskaniu się preparatem od-
straszającym kleszcze. 

Iga Rychcik, kl. 2d

„Zośkowy”  Hyde Park 

Wege

Wszyscy wiemy o tym, że trendy zmienia-
ją się nieustannie. Coś co jest modne danego mie-
siąca, już następnego jest szczytem obciachu. I jak
odnaleźć się w tym świecie?

W  ostatnim  czasie  na  językach  każdego
nastolatka czy celebryty jest jedno słowo - wega-
nizm. Ale co to  tak naprawdę jest?  Krótko mó-
wiąc - styl życia wykluczający z diety wszystkie
produkty pochodzenia zwierzęcego. Ba, nie cho-
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dzi  tu tylko o sposób odżywiania się, ale tak wła-
ściwie o każdą sferę życia - począwszy od ubrań,
aż do kosmetyków czy eventów z udziałem zwie-
rząt, takich jak cyrk.

Przechadzając się po dużym mieście coraz
częściej  możemy zauważyć, krzyczące wręcz do
nas,  szyldy z  napisem typu  „wege  knajpa”.  Co
druga marka, produkująca kosmetyki, obwieszcza
całemu światu, że jest w stu procentach wegańska.
Ale ile w tym prawdy? Obecnie każdy supermar-
ket  czy  nawet  osiedlowy  warzywniak  posiada
szafkę fit i wege produktów.  Oczywiście wszyst-
ko to, co wpisuje się w aktualne trendy, posiada
magiczny napis „przyjazne dla wegan”, kosztuje
jedynie drugie tyle, co ten sam produkt bez niego.
Jest  to  bardzo  dobry  sposób  na  biznes,  który  
w mgnieniu oka pozwoli zbić kokosy na odmóż-
dżonych  dzieciakach podążających za trendami. 

Powiedzmy to sobie szczerze - ilu nasto-
latków utożsamiających się ze stylem życia wege
jest wrażliwych na krzywdę zwierząt i naprawdę
obchodzi ich to, co się z nimi dzieje? Ilu z nich
kieruje się zasadami etyki i moralności, a ilu po
prostu  chce zaimponować towarzystwu? Wydaje
mi się jednak, że duża część z nich nie rozumie
nawet sensu tej  idei.  Podejrzewam, że niejedni  
w  gronie  znajomych  deklarują  się  zagorzałymi
weganami, a co robią po powrocie do domu? Je-
dzą schabowego z mizerią, no bo przecież mama

zrobiła na obiad, to trzeba zjeść. Drudzy zapewne
popijają mleko sojowe, mając przy tym na sobie
futro z norek. 

Źródło: pomaranczazmian.blogspot.com

Jak widać, zawsze znajdą się głupcy ślepo
biegnący za trendami. W tym wszystkim jest mi
żal ludzi, którzy naprawdę widzą w tym stylu ży-
cia wyższy sens i cel. Dlaczego jest mi ich żal?  
A no właśnie dlatego, że są wrzucani do jednego
worka  z  pozerami,  przez  których  również  są
obiektem drwin. Pamiętajcie, nie dajmy się zwa-
riować. Boję się pomyśleć o tym, co będzie mod-
ne w najbliższym czasie…

 Agata Barszcz

WYBITNI  POLACY

Zwany  ”Kolumbem  kinematografii”,  wszech-
stronnie uzdolniony i  pracowity. Pełen zapału
konstruktor,  który  w  szczególności  upodobał
sobie zapisywanie obrazu w ruchu.
Kazimierz Prószyński (1875 – 1945)

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

Urodził  się  w Warszawie 4 kwietnia 1875 roku,
zm.13  marca  1945  roku  w  obozie Mauthausen-
Gusen).  Jego ojciec  Konrad Prószyński  (1851 –
1908)  był  zasłużonym  działaczem  oświatowym,
pisarzem i docenionym na wystawie Londyńskie-
go Towarzystwa Pedagogicznego w 1893 roku au-
torem  Elementarza –  ogłoszono  go  najlepszym
elementarzem  świata.  Jego  dziadek,  Stanisław
Prószyński  prowadził  w Mińsku zakład  fotogra-
ficzny.  Być  może  pasje  Kazimierza  miały  swój
początek  w zakładzie  dziadka.  Jako dziewiętna-
stolatek skonstruował pierwszy aparat do odtwa-
rzania filmów – pleograf.. Nie opatentował jednak
wynalazku, który okazał się drogi w produkcji. Na
podobnych zasadach działał skonstruowany przez
braci Lumiѐѐre i objęty prawami autorskimi aparat.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mauthausen-Gusen_(KL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mauthausen-Gusen_(KL)
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Prószyński  był  jednak bez wątpienia pionierem  
w tej dziedzinie, zarówno w Polsce, jak i na świe-
cie, a sami bracia przy prezentacji pleografu przy-
znali, że Polak był pionierem kinematografii.

Nienasycony perfekcjonista
Prószyński nie osiadł na laurach i postanowił udo-
skonalić swój wynalazek. Tak powstał obturator,
trójlistkowa  migawka  redukująca  drgania,  który
do  dzisiaj  wykorzystywany  jest  w  aparatach.
Skonstruował także biopleograf, który jednak oka-
zał się zbyt skomplikowanym w produkcji  urzą-
dzeniem.  Nie  przeszkodziło  to  jednak  Prószyń-
skiemu w nakręceniu pierwszych filmów.

W 1897 roku opatentował „ekspedytor uni-
wersalny”. Było to urządzenie służące do seryjne-
go składania gazet w drukarni i przygotowywania
ich dla prenumeratorów. 

Znamienity reżyser
Wytwórnia filmowa, którą Kazimierz Prószyński
założył w 1901 roku w Warszawie nosiła nazwę:
Towarzystwo  Udziałowe  Pleograf.  Promował  
w niej  swoje urządzenia,  służące do filmowania
oraz  organizował  pokazy  filmów  promujących
stolicę. Życie Warszawy ukazane było w produk-
cjach takich jak;  Ślizgawka w Dolinie Szwajcar-
skiej, Ślizgawka w Ogrodzie Saskim, Ruch uliczny

przed pomnikiem Mickiewicza, Wyścigi czy Pogo-
towie Ratunkowe.

Przydomek  „Kolumba  kinematografii”
utrwalił się po odkryciu przez Prószyńskiego ki-
nofonu. Urządzenie to pozwalało na jednoczesne
emitowanie obrazu i dźwięku. Nie zostało jednak
przez niego opatentowane, na skutek czego sukce-
sy na tym polu przypisywane są obcokrajowcom.

Wielki wynalazca znalazł też sposób, aby
przesyłać  obraz  na  odległość.  Wynalazł  telefot,
który  wykorzystywał  selen  o  właściwościach
przewodzących prąd elektryczny. Zbudował także
autolektora,  który  umożliwiał  czytanie  osobom
niedowidzącym.

Ostatnie dni
Zmarł  w  obozie  koncentracyjnym w Mathausen
13  marca  1945  roku.  Zapominamy  jak  wielki
wkład miał Prószyński w światową kinematogra-
fię.  Jego urządzenia,  w ulepszonej  formie,  służą
do dziś. Był on także wielkim działaczem społecz-
nym i publicystą swoich czasów.

Wyszukała: UK

Źródło: 21. Wiek, nr 6/2016

Sejm ustanowił sześciu patronów 
roku 2017 

Ten  rok   przebiega  pod  patronatem:  Rzeki
Wisły, Josepha Conrada – Korzeniowskiego,
Marszałka  Józefa  Piłsudskiego,  
Adama  Chmielowskiego  i  błogosławionego
Honorata  Koźmińskiego  oraz  Tadeusza  Ko-
ściuszki.

Sejm w 550.  rocznicę  pierwszego  wolnego
flisu podjął uchwałę w sprawie ustanowienia
roku 2017 rokiem Rzeki Wisły, oddając hołd
pokoleniom  Polaków,  którzy  dzięki  Wiśle  

i  w  oparciu  o  nią  budowali  tożsamość  i  potęgę  Państwa
Polskiego. Wisła – Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem
polskości  i  patriotyzmu  –  to  nasze  naturalne  oraz
historyczno-kulturowe  dziedzictwo –  czytamy  w  uchwale.
Posłowie zaznaczyli, że spław Wisłą i rzekami jej dorzecza
umożliwił rozkwit gospodarczy w okresie „Złotego Wieku”,
czyniąc  z  Polski  europejską  potęgę  polityczną,  militarną  
i ekonomiczną.

Drugim  patronem  jest  Joseph  Conrad  –  Korzeniowski.  
3 grudnia 2017 r. przypada jubileusz 160-lecia urodzin tego
klasyka literatury i jednego z najbardziej znanych na świecie
twórców związanych  z  polską  kulturą.  Sejm zdecydował  
o ustanowieniu pisarza patronem 2017 roku zaznaczając, że
jego dorobek, powstający pod wpływem literatury polskich
romantyków,  zawiera  uniwersalne  wartości  moralne  
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i  etyczne.  Podejmowanie  tematów  ważnych
dla  starego  kontynentu  czyni  go  pisarzem
uniwersalnym,  który  już  w tamtych  czasach
nakreślił  wizję  „Europy  bez  granic”,
stanowiącą  podstawę  trwałego  pokoju
między  narodami  Europy –  zaznaczono  
w uchwale.  Przypomniano również,  że  jego
liczne dzieła weszły do kanonu lektur.

Sejm  ustanowił  także  rok  2017  Rokiem
Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  w  uznaniu
jego  wielkich  zasług  dla  Polski  oraz  
w  związku  ze  zbliżającym  się  stuleciem
odzyskania  niepodległości.  Posłowie  
w uchwale podkreślili,  że 5 grudnia 2017 r.
przypada  150.  rocznica  urodzin  Józefa
Piłsudskiego.  Przypomnieli,  że  był  on
współtwórcą  Wojska  Polskiego,  pełnił
funkcję  Wodza  Naczelnego  i  Pierwszego
Marszałka  Polski  w  czasie  wojny  polsko-
bolszewickiej, dwukrotnie sprawował funkcję
Prezesa  Rady  Ministrów,  był  ministrem
spraw  wojskowych  i  Generalnym
Inspektorem Sił Zbrojnych. Zaznaczyli także,
że  był  twórcą  idei  bliskiej  współpracy
narodów Międzymorza.  W okresie  okupacji
niemieckiej  i  kilkudziesięciu  lat  władzy
sowieckiej  nad  Polską  Marszałek  Józef
Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki  
o  niepodległość  oraz  przykładem  dla
kolejnych  pokoleń  polskich  patriotów –
czytamy w uchwale.

Adam  Chmielowski  –  Święty  Brat  Albert  -  został
ustanowiony przez Sejm patronem 2017 r. w uznaniu jego
wybitnych zasług w działalności niepodległościowej oraz na
polu pracy społecznej i artystycznej. W uchwale zaznaczono,
że w 2016 r. przypada 100. rocznica śmierci zakonnika, zaś 
w  2017  r.  mija  130  lat,  od  kiedy  zaczął  on  nosić  habit
zakonny.  Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego
człowieka  przyczyniły  się  do  utrwalenia  wśród  Polaków
najważniejszych postaw społecznych oraz  dały  im nadzieję
na  niepodległość  i  sprawiedliwość  społeczną  na  kolejne
dziesięciolecia –  czytamy  w  uchwale.  Sejm  w  tej  samej
uchwale  ustanowił  patronem  roku  2017  Honorata
Koźmińskiego,  kapucyna  ogłoszonego  błogosławionym
przez Jana Pawła II w 1988 roku.

Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2017 roku Rokiem
Tadeusza Kościuszki w związku z przypadającą w przyszłym
roku  200.  rocznicą  jego  śmierci.  Jak  przypomniano  
w  uchwale,  Tadeusz  Kościuszko,  przywódca
ogólnonarodowego  powstania  zwanego  insurekcją
kościuszkowską,  zajmuje  szczególne  miejsce  w  panteonie
narodowych  bohaterów.  Posłowie  zaznaczyli,  że  jest
symbolem  wolności  i  wzorem  patrioty  nie  tylko  dla
obywateli  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Tadeusz  Kościuszko
traktował  swoje  wojskowe  i  obywatelskie  obowiązki  jako
służbę  dla  pomyślności  całego  narodu.  Głęboko  wierzył  
w niezbywalną godność człowieka, którego dobro stawiał na
pierwszym miejscu – podkreślono w uchwale.

Wyszukała: UK

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId

Przesądy maturalne
Matura już za pasem, a twoja babcia radzi, abyś wybrał się
do Częstochowy? A może przed majem masz jeszcze Gie-
wont  do zdobycia ?  To tylko wierzchołek góry lodowej
maturalnych przesądów, które wszyscy powtarzają niczym
mantrę. 
Moim ulubionym  jest wielka wycieczka po „jasność umy-
słu”.  Według przesądu, maturzyści powinni udać się na
pielgrzymkę do Częstochowy i tam modlić się o „powo-
dzenie na maturze” oraz „światły umysł”. Szczerze wąt-
pię, żeby nawet najgorliwsza modlitwa i inne nadprzyro-
dzone  moce  pomogły  w  sytuacji  jeśli  cały  rok  się  nie

uczyłeś. Jednak skoro jesteś tak zdespe-
rowany,  żeby   uzyskać  dobry  wynik,  
że  aż  chcesz  jechać  do  Częstochowy
może  lepszym  wyjściem  byłoby  
przeznaczenie  tego  dnia  na  ostatnie  
powtórzenia  tematu,  z  którym  wiesz,  
że sobie nie radzisz…
Kolejnym,  nieco  mniej  popularnym,
przesądem  jest  przedmaturalne  zdoby-
wanie Giewontu.  Według tego matural-
nego mitu,  jeśli zdobędziesz szczyt Gie-
wontu, osiągniesz również szczyt swoich
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możliwość podczas egzaminu. Znów nasuwa mi się pyta-
nie: czy nie lepiej ten czas poświęcić na naukę lub relaks
przed  maturą,  ale  kto  wie,  może  magiczne  właściwości
góry przynoszą  cuda maturzystom i sto procent z każdego
przedmiotu. 
W czołówce maturalnych przesądów zdecydowanie powi-
nien  znaleźć  się  zakaz  modyfikowania  fryzur.  Ostatnie
zmiany dozwolone  są  jedynie  przed  studniówką,  ale  co
przezorniejsi nie ścinają włosów już od września. Zastana-
wiam się jednak, czy w przypadku panów, długie kosmy-
ki,  wchodzące  w oczy na maturze nie  przyniosą więcej
szkód niż korzyści. 
Oczywiście nie  może zabraknąć najpopularniejszej czer-
wonej  bielizny  ze  studniówki  oraz  czerwonych  nitek  
i amuletów na nadgarstkach! Jeśli chcesz zdobyć maksy-
malny wynik,  powinieneś założyć na egzamin maturalny
tę samą bieliznę (w kolorze czerwonym), którą miałeś na
studniówce, a żeby zdobyć dodatkowe punkty z rozszerze-
nia, koniecznie zaopatrz się w czerwone nitki, sznurki lub
inne amulety szczęścia na nadgarstek! Moim zdaniem naj-
lepszym  połączeniem  byłoby  dodatkowe  przejście  się  
w tej bieliźnie do Częstochowy, nabrałaby wtedy świętej
maturalnej mocy i maks punktów gwarantowany. 
Osiągnięcie upragnionego wyniku zapewnia również, po-
życzenie długopisu lub innego przedmiotu od szkolnego
prymusa. Według przesądu, prymus wraz z przedmiotem,
przekazuje część wiedzy, którą posiada. Najgorsze jest to
że nie wiadomo z jakiego przedmiotu trafi nam się poży-
czona wiedza, niechcący możemy zaopatrzyć się w wiado-

mości z matematyki na egzamin z pol-
skiego…
Podsumowując,  aby  dobrze  napisać  
maturę,   powinniśmy  udać  się  na  
pielgrzymkę  do  Częstochowy,  zdobyć
Giewont,  nosić  czerwone  nitki  i  sznu-
reczki,  nie  dotykać  włosów,  pożyczyć
jak najwięcej długopisów od klasowego
prymusa  i  cały  czas  nosić  czerwoną  
bieliznę ze studniówki.  Tylko czy w tym
zamieszaniu  i  zabobonach  znajdziemy
czas na naukę i faktyczne przygotowanie
się do egzaminu?

Magdalena Szemioth

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? – pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę obudzić się na czas…
- Nie masz budzika?
- Mam, ale dzwoni wtedy, gdy śpię.

*
Nauczyciel pyta:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie…
- Sobota wieczór, panie profesorze – odpowiada Jaś.

*
Mama pyta Jasia:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.

Źródło: internet

Uśmiechnij się, proszę! 
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Wśród tych ciekawostek jest jedna bardzo ważna dla maturzystów – ile wynosi optymalny czas,
według japońskich naukowców, który powinniśmy przeznaczyć na sen. Warto pomyśleć o tym,

gdy zamierzacie „zarwać” kolejną noc na naukę przed egzaminem maturalnym.

Warto wiedzieć ...

Najstarsze miasta w Polsce

Racibórz  to  miasto  w  województwie
śląskim, nad Odrą. Jego nazwa, w ła-
cińskiej  formie  Ratibor,  pojawiła  się
po raz pierwszy w „Kronice polskiej”,
spisanej przez Galla Anonima w latach
1112 – 1116. Żyjący w II wieku Klau-
diusz Ptolemeusz, astronom i geograf
greckiego pochodzenia, stworzył mapę
znanego mu wówczas świata z opisa-
mi.  W  części  poświęconej  ziemiom
sięgającym  do  Morza  Bałtyckiego
umieścił  Budorgis,  które  wielu  bada-
czy utożsamia z Raciborzem. Gród ra-
ciborski istniał już od IX wieku. Bro-
nił przeprawy rzecznej przez Odrę, na

szlaku handlowym prowadzącym przez Bramę Morawską
do Polski.

Uwaga na zimno

Tundra to bezleśny obszar w zimnym klimacie strefy ark-
tycznej. Latem temperatura nie przekracza 15 stopni, zimą
spada do  -50 stopni i trwa noc polarna. Większość roślin
wyrasta zaledwie kilka centymetrów nad ziemię. Przy sa-
mej powierzchni rosną mchy i porosty, nieco wyżej – tra-
wy i  niewielkie  krzewinki.  Jeszcze  wyżej  pojawiają  się
brzozy i wierzby, ale nie osiągają więcej niż 30 cm wyso-
kości, a ich gałęzie rosną poziomo. Latem niektóre zioła
mają tu nawet kolorowe kwiaty, a na południu tundry zbie-
ra się borówki, maliny i jeżyny.

Źródło: internet
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Znajdziecie nas również w zakładce

 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.waw.pl

Kruche ciasteczka z marmoladą 
- jak  u  babci

Składniki:

• 1 i 1/4 kostki masła (250 g),
• 4 i 1/2 szklanki mąki pszennej,
• 1/2 szklanki cukru pudru,
• łyżka cukru waniliowego,
• 3 żółtka, marmolada.

Wykonanie

Miękkie masło podziel na mniejsze

kawałki  i  przełóż do miski.  Dodaj

przesianą przez sito mąkę oraz cu-

kier puder, cukier waniliowy i żółt-

ka. Wszystkie składniki zagnieć na

ciasto, a kiedy będzie gotowe ufor-

muj z niego kulę, zawiń ją w folię spożywczą i włóż do lodówki na ok. godzinę. Po tym

czasie rozwałkuj ciasto na dosyć gruby placek i przy pomocy foremki, szklanki lub literatki

wykrawaj kółeczka, które następnie poukładaj na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

W każdym, jeszcze nieupieczonym ciasteczku, zrób wgłębienie i wypełnij je marmoladą.

Ciasteczka piecz w 200 stopniach nie dłużej niż przez 20 min - dopóki nie staną się złociste.

Kiedy ciasteczka są już upieczone, przełóż je na kratkę by wystygły. I pyszne ciasteczka  

z marmoladą gotowe – możesz je zajadać. Smacznego!

Wyszukała:UK

Źródło: http://kuchnia.wp.pl/kruche-ciasteczka-z-marmolada-jak-u-babci

http://www.zoska.waw.pl/
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