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W tym numerze: 

Kochani Czytelnicy! 

Życzymy Wam  

spokojnych Świąt Wielkanocnych,  

spędzonych w rodzinnym gronie 

 oraz smacznego jedzonka  

i mokrego dyngusa! 

Redakcja 

Jadwiga Zgliszewska 

*** 
Donośne bicie dzwonów 

wzywa na rezurekcję 

pójdźmy więc tam czym prędzej 

na uroczystą procesję 

i na dziękczynienie 

ze zmartwychwstania Chrystusa 

niech radują się dusze – 

Alleluja! 

Już wiosna !!! 

W świątecznym czasie 

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 W BEŁCHATOWIE 

C zas wielkanocny to czas radości, związanej 
także z budzącą się na nowo do życia przy-

rodą. 

Zatem radujmy się, podobnie jak w wierszu „Są 
takie święta". 

Są takie święta raz do roku,  
co budzą życie, budzą czas.  

Wszystko rozkwita w słońca blasku  
i wielka miłość rośnie w nas.  
Miłość do ludzi, do przyrody,  
w zielone każdy z wiosną gra.  
Już zima poszła spać za morza,  

a w naszych sercach radość trwa 

Redakcja 
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ofiarował je  sanktuarium  na  

Jasnej Górze. 

 O swojej pracy tak mówił: 

. „Zależy mi na tym, aby Golgo-

ta Jasnogórska nie była historią 

obrazkową sprzed 2000 lat, któ-

rą z dobrym samopoczuciem (że 

to nie myśmy krzyżowali) spra-

wujemy w Wielki Piątek. Ta 

Golgota jest dzisiaj, teraz i tutaj, 

w katolickiej Polsce.” 

Julka 

W spółczesne ujęcie drogi 

krzyżowej znajdziemy 

w cyklu „Golgoty Jasnogór-

skiej” Jerzego Dudy-Gracza. 

Oto jeden z 18 niezwykłych ob-

razów. Twórca uznał je za naj-

trudniejszą pracę swojego życia. 

Szkicowanie rozpoczął w maju 

2000 roku.  Kiedy był niemalże 

w połowie drogi, stwierdził, że 

nie podobają mu się stworzone 

obrazy. Zamalował je i zaczął od 

 nowa. W 2001 roku artysta 

O Golgocie w sztuce 

 

*** 

Niby wspomnienie to tęskne, 

Ale wypowiedzieć nie umiem 

Bo go nie znam 

Nie czuję… 

 

Jak pamięć za kimś z dziecięce-

go wieku. 

Ktoś był, odszedł. 

W pamięci pozostał, 

A ja tęsknić pragnę. 

 

Bohaterze ! 

Wokół Patrona  

się XIII Powiatowy Konkurs 

Recytatorski Poezji K. K. Ba-

czyńskiego. Lauretką  została 

uczennica  klasy I b Weronika 

Matyja. W XII Powiatowym 

Konkursie Literackim pisano 

prace na temat Na Powązkach 

wśród brzozowych krzy-

ży....Miło nam poinformować, 

że I miejsce zdobyła Małgorzata 

Laskowska z kl. Id, a wyróż-

nienie Julia Krawczyk z II b. 

Natomiast VIII Biblioteczny 

Konkurs Wiedzy o Patronie 

przeznaczony dla klas pierw-

szych przygotowany przez bi-

bliotekę szkolną we współpracy 

z z MiPBP Filia nr 4 odbył się w 

dn. 27 lutego. Imprezie towarzy-

szyła  wystawa poświęcona 

„Pokoleniu Kolumbów” oraz 

poezja i muzyka do wierszy. 

Główną nagrodę - dofinansowa-

nie do wycieczki śladami poety 

– zdobyła klasa Id. Gratulujemy. 

Paulina 

Twój karabin pióra… 

Twoje kule atramentu… 

Wrażliwość w mym sercu prze-

szywają! 

 

Możny Panie słowa, 

Poległeś  

Przez wroga. 

Biedna ofiaro wojny, 

Zwyciężyłeś poezją Niemca! 

 

Odwago wylana na papier, 

Onieśmielasz mnie. 

Zawstydzasz swą wielkością 

I nie dajesz się odtrącić. 

 

To wspomnienie ogromnie jest 

tęskne! 

Wypowiedzieć je umiem! 

Dzięki słowom Cię znam! 

Patriotyczną duszą czuję! 

Julka /wyróżnienie w konkursie/ 

 

Dni Patrona  w naszej szkole  

poprzedziły  tradycyjnie konkur-

sy: literacki, recytatorski, biblio-

teczny. W kameralnym wnętrzu 

Sali Patrona  dn. 4  marca odbył 



 

„Baczyński” zaprasza 

T egoroczne Dni Otwarte w naszym Gimnazjum zainaugurowała kolejna edycja konkursu 
"Giganty Sportu", w której uczniowie klas szóstych wykazywali się wiedzą na temat 

sportowych drużyn w naszym mieście. Przybyło 8 reprezentacji z następujących szkół: SP nr 
4, SP nr 5, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 13, SP Kluki, SP Szczerców. Goście mieli możli-
wość rozmowy ze sportowcami : trenerem II drużyny „SKRY” Radosławem Kolankiem, siat-
karzami: Piotrem Badurą i Patrykiem Korpalem oraz zwiedzali szkołę. Najlepsi w zmaga-
niach otrzymali dyplomy i nagrody.Specjalną nagrodę za najżywszy doping przyznano pu-
bliczności SP nr 9, którą przedstawiciele GKS obdarzyli wejściówkami na mecze drużyny. 

Podczas hymnu szkoły Przemówienie p. Dyrektor  … o Krzysztofie  i Barbarze  

…o tamtych latach w piosence …o miłości i śmierci  Wręczenie nagród  

Dzień pierwszy - Giganty Sportu 

Dzień drugi – Dzień Patrona 
Niebo złote Ci otworzę – fotoreportaż z akademii 

Dzień trzeci – Drzwi szeroko otwarte 

N a sobotę (07.03.) zaproponowano 

bogaty program adresowany do 

uczniów klas szóstych  i ich rodziców. 

Co ciekawego działo się wtedy w szko-

le? Oj wiele! W pięknie położonej auli 

–obiekcie, którego próżno, by szukać 

w innych szkołach –  rozbrzmiewa-

ła muzyka, uczniowie z całego re-

gionu rywalizowali w kolejnym 

Festiwalu Piosenki Angielskiej i 

Niemieckiej. Nieco dalej w  Cen-

trum Multimedialnym   i przytulnej 

bibliotece można było obejrzeć  

kroniki szkolne z lat 2000 do 2014, zaś 

sali gimnastycznej. W czytelni zaś - 2 

osobowe zespoły (uczeń i rodzic) mo-

gły zmierzyć się w corocznym dyktan-

dzie. Nie brakowało konkursów, poka-

zów, a nawet  degustacji. Nasi  goście 

mogli zakupić wykonane przez uzdol-

nionych plastycznie uczniów ozdoby 

wielkanocne. Była to znakomita oka-

zja do zapoznania się z historią naszej 

szkoły, jej tradycjami, osiągnięciami, 

warunkami dydaktycznymi oraz ofer-

tą edukacyjną  w roku szkolnym 

2015/2016. 

Marta 

w  Sali Patrona spotkać z poezją 

Krzysztofa Kamila; w głównym kory-

tarzu czekały niespodzianki w ramach 

„Labiryntu edukacyjnego”. Można też 

było wejść do sal lekcyjnych lub obser-

wować umiejętności  siatkarskie 

uczniów podczas 

rozgrywek w imponującej wielkością 
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Miłe wspomnienia z ferii 

W  dniach 2 – 6 lutego br. miały miejsce w 
naszej szkole różnego rodzaju zajęcia. W 

ramach warsz-
tatów kultural-
nych, liczną 
grupą odbyli-
śmy wyciecz-
ki do atrakcyj-
nych miejsc 
na terenie 
miasta. Byli-
śmy w siedzi-
bie MCK, 

gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach Zespołu Tań-
ca Współczesnego „Progress”. Byliśmy nie tylko 
obserwatorami treningu tej bardzo utytułowanej 
wieloma nagrodami grupy, ale mogliśmy również 
sami wciąć czynny udział w treningu. Odwiedzi-
liśmy Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, 
w której podziwialiśmy wystawę fotograficzną 
„Bełchatów – najpiękniejszy mój świat”. Zawita-
liśmy również do Muzeum Regionalnego, gdzie 
zapoznaliśmy się z aktualnymi wystawami oraz 
zwiedziliśmy wnętrza dworskie z przełomu XIX i 

XX w. W „Saloniku Tradycji Niepodległościo-
wych” mieliśmy możliwość zapoznania się z mi-
litariami i pa-
miątkami po-
chodzącymi z 
naszego regio-
nu i nie tylko. 
Wystawa cza-
sowa „Przy 
polskim stole, 
o tradycji w 
kulturze i sztu-
ce” była cieka-
wa ze względu na różnorodność eksponatów po-
chodzących z kultury szlacheckiej, mieszczań-
skiej i ludowej. Po obejrzeniu wystawy dowie-
dzieliśmy się, że widelec zawitał do Francji z Pol-
ski wraz z ucieczką króla Henryka Walezego, a 
typowo polską potrawą są placki ziemniaczane. 
Myślę, że ferie w naszej szkole okazały się uda-
ne. Nie nudziliśmy się i nie żałowaliśmy w nich 
udziału.  

Weronika 

„Umieć kontrolować czas spędzany w Internecie”- wywiad z pedagogiem szkolnym 

P edagog szkolny jest osobą wspierającą wy-
chowawców i dyrektora oraz pomagającą 

uczniom w trudnych sytuacjach. Inicjuje różne 
akcje, współpracuje z policją, strażą miejską. 
Z p.Barbara Szczypiór pedagogiem w naszej 
szkole rozmawiają Joasia i 
Julka. 
Uczennice: Czy mogłaby Pa-
ni  powiedzieć parę słów o 
swojej pracy? 
p.B.Szczypiór: 2 lata temu 
uczyłam  geografii, ale obec-
nie główne moje zajęcie to 
właśnie pełnienie funkcji pe-
dagoga szkolnego. Pedagog 
szkolny jest osobą wspierają-
cą wychowawców i dyrektora 
oraz pomagającą uczniom w 
trudnych sytuacjach. Inicjuje różne akcje, współ-
pracuje z policją, strażą miejską. 
 U: Ostatnio w naszej szkole była przeprowa-
dzona akcja " Tydzień na rzecz bezpiecznego 
Internetu". Jak młodzież zareagowała na tę 
akcję ? 
p.B.Sz: Myślę , że udało się młodzież zaintereso-

wać. Podczas kilku spotkań  z przedstawicielami 
Społecznej Akademii Nauk, a także i ze studenta-
mi,  uczniowie  poznali zasady bezpiecznego po-
sługiwania się Internetem.  
U: Jaką rolę miała pani do spełnienia w tej ak-

cji jako pedagog szkolny ? 
p.B.Sz: Byłam koordynato-
rem całego  przedsięwzięcia, 
wraz z panią wicedyrektor,  
współpracowałam ze Społecz-
ną Akademią Nauk, wzięłam 
udział również w konferencji 
naukowej inaugurującej wła-
śnie tenże "Tydzień Bezpiecz-
nego Internetu" .Tradycją sta-
ło się już, że w lutym  ma 
miejsce  ogólnopolska akcja 

"Dzień Bezpiecznego Internetu" i rów-
nież my  w szkole podejmujemy pewne działania 
poświęcone temu zagadnieniu.  
U: Na czym polegała ta akcja ? 
p.B.Sz: Należało przedstawić uczniom w for-
mie warsztatów zagadnienia związane z bezpiecz-
nym posługiwaniem się internetem w życiu co-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



 

„Umieć kontrolować czas spędzany w Internecie”- wywiad z pedagogiem szkolnym 

U.: Czy chciałaby pani  jeszcze coś dodać ? 
p.B.Sz.: Tak. Chciałabym uwrażliwić was, całą 
młodzież na umiejętne korzystanie z tego modne-
go i szybkiego środka przekazu. Starajcie się pa-
miętać o podkreślanych w akcji zasadach. Niepo-
koją mnie pojawiające się wśród naszej młodzie-
ży zachowania. Zdarza się ,że przekazujecie bar-
dzo osobiste wiadomości poprzez internet, nie 
mając świadomości, że do nich  może mieć do-
stęp wielu ludzi i wykorzystać je niewłaściwie. 
U: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

Julka i Joasia 

dziennym oraz ochroną własnych praw. Akcja 
sprzyjała również w wyrabianiu nawyku i umie-
jętności właściwego dysponowania czasem. Cho-
dziło o to, żeby  umieć kontrolować  czas spędzo-
ny w internecie, ponieważ brak tej umiejętności, 
może to doprowadzić  do uzależnienia. 
U.: Jaki był czas trwania akcji ?  
p.B.Sz.:  Tydzień  - tak jak w nazwie akcji -  " 
Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu". 
Chciałabym, zainteresować tym problemem, tak-
że  rodziców. Informacje zamierzam przekazać  
podczas zebrań. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Rozwijamy talenty –   
praca nagrodzona w konkursie literackim 

„Na Powązkach wśród brzozowych krzyży – 
wspomnienie o K. K. Baczyńskim” 
 
Krzysztofie – starszy rówieśniku, 
w ramionach śmierci kołysany. 
W przeklętych słowach gorejący. 
Żywy strop miasta spalonego. 
Lampko oliwna nieszczęść naszych. 
 
Lepiej w śmierć odejść, niż sparszywieć?... 

(Zbigniew Jerzyna) 
Jak bardzo nasze życie uzależnione jest od wła-
snych wyborów? Może człowie-
kowi tylko wydaje się, że jest 
kowalem własnego losu? Być 
może nasza egzystencja jest 
zdeterminowana, a nasze losy są 
zapisane w jakiejś tajemnej 
księdze?  
Młodzi ludzie, wchodzący w 
dorosłość w danych warunkach 
historycznych są niejako zobli-
gowani do wyznawania określo-
nych wartości, przekonań. Być 
może inne okoliczności ze-
wnętrzne spowodowałyby, że 
ich cele, opinie o sobie i świecie 
zmieniłyby się. W historii mówi 
się, o tzw. przeżyciu pokolenio-
wym, które łączy pewne grupy 
żyjące w szczególnym okresie 
historii. Ostatnio na przykład 
popularne jest pojęcie Pokolenie Jana Pawła 
II ,Pokolenie X. Znane każdemu Polakowi jest na 
pewno określenie Pokolenie Kolumbów, do któ-
rego należał Krzysztof Kamil Baczyński. Nazwa 

tej generacji pochodzi od tytułu powieści Romana 
Bratnego Kolumbowie rocznik 20. Czasem też 
nazywa się ich Pokoleniem apokalipsy spełnio-
nej. To właśnie wojna była przeżyciem, które w 
największym stopniu ukształtowało świadomość i 
tożsamość ludzi urodzonych w latach dwudzie-
stych. Dla Baczyńskiego i jego kolegów wybuch 
II wojny światowej spowodował, że ci młodzi 
ludzie musieli dorosnąć o wiele szybciej i przejąć 
obowiązki, z którymi często trudno im było sobie 
poradzić. Myślę, że młodzież z okresu wojny była 
taka sama jak my, a tzw. różnice pokoleniowe 

wynikają z tragicznych okolicz-
ności, w jakich przyszło dojrze-
wać naszym kolegom z Pokole-
nia Kolumbów. 
Może niektórych to zdziwi, ale 
Krzysztof w szkole średniej nie 
był najlepszym uczniem. 
Uczęszczał do elitarnego Gim-
nazjum i Liceum im. Stefana 
Batorego w Warszawie – posłali 
go tam wymagający rodzice. Na 
jego świadectwach były oceny 
dostateczne, w tym z języka pol-
skiego. Baczyński nie przepadał 
za szkołą, nawet napisał o niej 
satyrę. Rok 1939 był rokiem 
przełomowym: w lipcu zmarł 
ojciec młodego poety, we wrze-
śniu wybuchła wojna. Krzysztof 
musiał utrzymać siebie i matkę, 

która załamała się po śmierci męża. 
W 1941 roku Baczyński poznał swoją przyszłą 
żonę – Barbarę Drapczyńską, studentkę tajnej po-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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Rozwijamy talenty –   
praca nagrodzona w konkursie literackim 

lonistyki. Pobrali się kilka miesięcy później, a 
Barbara stała się dla męża muzą, której poświęcił 
piękne wiersze miłosne. On miał 21 lat, a ona 20. 
Ślub odbył się w kościele na Solcu. Świadkowie 
wspominają, że Krzysztof był bardzo poważny i 
skupiony. Jarosław Iwaszkiewicz napisał później: 
(…)właściwie wyglądało to nie na ślub, ale na 
pierwszą komunię. Oboje Baczyńscy, bardzo mło-
dzi, wyglądali jeszcze młodziej, a ponieważ oboje 
byli niewielkiego wzrostu, rzeczywiście zdawało 
się, że to dwoje dzieci klęczy 
przed ołtarzem. 
Podobno rodzice nie popierali tego małżeństwa. 
Matka Krzysztofa sądziła, że związek przeszko-
dzimu w karierze poetyckiej, a rodzice Barbary 
martwili się o byt materialny młodych. Gdy za-
proponowali, aby Krzyś i Basia poczekali ze ślu-
bem do końca wojny, ci odpowiedzieli: A kto 
nam zagwarantuje,że my wojnę przeżyjemy? 
Oboje chcieli żyć intensywnie, wiedzieli, że każ-
dy dzień może być ich ostatnim… Krzysztof, ab-
solwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Agricoli, 
palił się do walki, działał w batalionie Zośka. 
Przyjaciele namawiali go, by nie walczył, by 
spróbował ocalić siebie, swój talent, swoją twór-
czość. Jednak Baczyński nie przyjmował tego do 
wiadomości. Zginął od kuli niemieckiego snajpe-
ra w czwartym dniu powstania warszawskiego. 
To godne podziwu, że geniusz, artysta, przed któ-
rym rysowała się poetycka sława, nie skorzystał 
z taryfy ulgowej, lecz utożsamił się z tysiącami 
anonimowych członków swego pokolenia. Daje 
temu wyraz w wierszu Pokolenie II (Wiatr drze-
wa spienia…). Nadawca wypowiada się w pierw-
szej osobie liczby mnogiej, co świadczy o wspól-
nocie doświadczeń. Młodzi ludzie zostali posta-
wieni przed okrutnymi faktami, rzeczywistością, 
która ich przytłacza i przerasta. Pozbawieni na-
dziei, muszą zaakceptować nieludzką rzeczywi-
stość i nauczyć się w niej żyć. Trzeba zapomnieć 
o wartościach, marzeniach, ideałach. 
Nas nauczono. Nie ma litości (…) 
Nas nauczono. Nie ma sumienia (…) 
Nas nauczono. Nie ma miłości (…) 
Nas nauczono. Trzeba zapomnieć. 
Wojna zabiła w ludziach dobroć, sprawiedliwość, 
moralność. Zmusiła młodych do zabijania. Poko-
lenie Kolumbów stało się pokoleniem straconym 
– ci, którzy nie zginęli, zostali okaleczeni psy-
chicznie i moralnie. 
Można paradoksalnie stwierdzić, że w pewnym 

(Ciąg dalszy ze strony 5) sensie śmierć okazała się dla niektórych dobro-
dziejstwem. Śmierć fizyczna uchroniła Baczyń-
skiego przed konsekwencjami życia z pięknem 
wojny. Niektórzy z jego pokolenia nie mogli po 
wojnie powrócić do normalnego życia, czasami 
kończyło 
się to śmiercią samobójczą. 
Z pokorą robię ten wyrzut 
nie patrz w oczy tak śmiało 
miałeś miłość 
szaloną i wielką 
słowo 
co zostanie na zawsze 
czyn 
o którym nikt nie powie m a ł o 
i śmierć szybką 
w awangardzie bohaterów (…) 

(Jerzy Narbutt) 
Może, (jak zacytowałam na wstępie) Lepiej w 
śmierć odejść, niż sparszywieć?... Czy jednak ko-
goś byłoby dzisiaj stać na heroiczne gesty? Czy 
nasze pokolenie sprostałoby wyzwaniom na mia-
rę czynów pokolenia Kolumbów? 
Zbigniew Wasilewski, kolega Krzysztofa i jego 
żony Barbary z tajnego uniwersytetu, 
w książce Legenda Baczyńskiego pisze, że poeta 
przeczuwał, że zostanie legendą, wręcz nadawał 
się na legendę: 
Bardzo wcześnie począł widzieć siebie jako czują-
cą część składową historii (…). Nazywał, 
co było jeszcze magmą czasu i podpisał ten utwór 
własną krwią. A żeby Legendzie było sposobniej 
uczynił 
to na placu T e a t r a l n y m. Życie, twórczość, 
walka i zgon – jak z narodowego scenariusza. 
Wszyscy kochamy bohaterów pięknych, walecz-
nych i … wiecznie młodych. Dzisiaj Krzysztof 
Kamil Baczyński, gdyby przeżył wojnę, miałby 
94 lata i prawdopodobnie wyglądałby jak w wier-
szu Wisławy Szymborskiej W biały dzień: 
Z bródką przyciętą w szpic 
łysawy, siwiejący, w okularach, 
o pogrubiałych i znużonych rysach twarzy, 
z brodawką na policzku i fałdzistym czołem (…) 
i nic dziwnego w tym nie byłoby, 
że to on i że wstaje obciągając sweter. (…) 
w pół gestu i pół tchu nie zastygano by, 
jako zwykłe zdarzenie traktowano by. 
Nie, my chcemy widzieć w Baczyńskim starszego 
kolegę i niech takim pozostanie na zawsze 
Na Powązkach wśród brzozowych krzyży. 

Małgosia 



 

Rozmaitości 

 Nieco profilaktyki - alkoholizm  

J ak wynika z wielu źródeł - alkoholizm, 
wciąż pozostaje największym nało-

giem  w naszym kraju. Niestety bardziej 
niepokojące jest to, iż sięga po niego co-
raz więcej nieletnich. 
Najczęstsze powody  dla których nastola-
tek sięga po alkohol: 
 aby zyskać akceptację rówieśników 

(zdobyć przynależność do grupy), 

 aby poczuć się „ na luzie”, 

 aby pokonać nieśmiałość , 

 aby poczuć się dorosłym,  
 aby poczuć się lepiej, 

 aby sprawdzić jak to działa. 
Młodzi ludzie pijąc alkohol, najczęściej nie zda-

jąc sobie sprawy z konsekwencji swego 
czynu. Dla młodego, rozwijającego się 
organizmu, częste spożywanie alkoholu 
jest wręcz zabójcze. 
Warto wiedzieć: 
Każda setka wypitego spirytusu zabija 
średnio 1800 komórek nerwowych. De-
gradacja psychoneurologiczna jest z cza-
sem nieunikniona i nieodwracalna. Poja-
wia się nadciśnienie, niewydolność krą-

żenia, uszkodzenie mięśnia sercowego. Występu-
ją także liczne choroby płuc, przełyku i układu 
pokarmowego. Dobrze się zastanów, zanim się-
gniesz po tę truciznę. 

Paulina 

Zaszalej w kuchni 

Żurek wielkanocny, z jajkiem i białą kiełbasą 

Składniki: 

 1 włoszczyzna  

 gałązka natki pietruszki 

 1 cebula 

 1 ząbek czosnku 

 1 kawałek suszonego borowika przyprawy: 1 i 

1/2 łyżeczki soli, kilka ziaren pieprzu, 2 listki 

laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego 

 500 g surowej białej kiełbasy 

 2 łyżeczki suszonego majeranku 

 świeżo zmielony pieprz 500 ml żurku (zakwasu 

z mąki żytniej) 

 do podania: ugotowane jajka, suszony majera-

nek, natka pietruszki 

Przygotowanie: 

Do większego garnka włożyć pierwszych 6 skład-

ników z listy: obrane i opłukane warzywa z 

włoszczyzny, gałązkę natki pietruszki, nieobraną 

opłukaną cebulę, nieobrany czosnek, suszonego 

borowika, przyprawy. Wlać 2 litry zimnej wody i 

zagotować. 

Zmniejszyć ogień, przykryć i gotować przez ok. 

30 minut. Następnie dodać opłukaną kiełbasę i 

gotować przez ok. 25 minut. Odstawić na 10 mi-

nut, następnie przecedzić przez sitko do czystego 

garnka. Dodać majeranek i doprawić świeżo 

zmielonym pieprzem. 

Dodać żurek (przed użyciem dokładnie wymie-

szać) i co chwilę mieszając, zagotować. Gotować 

na małym ogniu przez 1-2 minuty.  

Podawać z pokrojoną kiełbasą, ugotowanym jaj-

kiem i suszonym majerankiem.  

Wyszukała Wiktoria 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Przecieki z pokoju wuefistów 

G ratulujemy chłopcom III miejsca w zawo-

dach rejonowych w koszykówce w ramach 

Gimnazjady 

Skład drużyny: Adamczyk Sebastian, Dębski 

Hubert, Filipek Artur, Filipek Dawid, Gałczyń-

ski Mateusz, Jadwiszczak Artur, Opyd Michał, 

Posmyk Bartosz, Smolarz Piotr, Szewczyk Kac-

per, Włodarczyk Daniel 

Wiktoria 
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REDAKCJA 

Rozmaitości  

Barwimy jajka 

Poniżej poznasz naturalne receptury pozwalające 

zabarwić jajka na określone kolory. Po uzyskaniu 

danego barwnika, zanurz w nim jajka i włóż ca-

łość do lodówki na noc. Dzięki temu otrzymane 

kolory będą żywe i głębokie. 

Niebieskoszary 

Zmieszaj 1 szklankę mrożonych jagód z 1 szklan-

ką wody. Ogrzej całość do temperatury pokojo-

wej i usuń jagody. 

Niebieski 

Pokrój ¼ główki kapusty na kawałki i wrzuć do 4 

szklanek wrzącej wody. Dodaj dwie łyżki octu 

winnego. Ostudź całość do temperatury pokojo-

wej i odcedź kapustę 

Blady żółto-zielony 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

III notowanie Szkolnej Listy Przebojów 

1. Ellie Goulding  
- Love me like you do  

2.Aron Chupa  
- I'm an Albatraoz  

5. Afromental  
- Mental House   

Głosy zbierały i liczyły: Wiktoria. 
Wkrótce kolejne notowanie.  

Zapraszamy 

3. Kaen  
- Zbyt wiele  

4. Hozier  
- Take me to church  

Skórki z 6 żółtych jabłek gotuj w 1 ½ szklanki 

wody przez 20 minut. Odcedź. Dodaj 2 łyżeczki 

białego octu winnego.  

Pomarańczowy 

Skórki z 6 żółtych cebul gotuj przez 15 minut w 

dwóch szklankach wody. Odcedź. Dodaj 3 ły-

żeczki octu winnego. 

Blady czerwono-pomarańczowy 

Do 1 szklanki wrzącej wody wrzuć 2 łyżki pokro-

jonej papryki. Dodaj 2 łyżeczki białego octu. 

Żółty intensywny 

Przez 15 minut gotuj pół szklanki posiekanej nat-

ki marchewki w 1 ½ szklanki wody, odcedź, do-

daj 2 łyżeczki białego octu winnego.  

Mam nadzieję, że powstaną piękne pisanki. 

Opracowała Marta 


