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Przepis
na zdrowie
Nie wszystko złoto,
Wywiad
co się świeci

RAZEM
DLA EDUKACJI

z Adą,
Asią
i Michałem

Witamy w kolejnym numerze Ósemki! Mamy nadzieję, że drugie klasy świetnie bawiły się na połowinkach! W tym
wydaniu chcemy Wam przybliżyć działania projektu, w którym uczestniczyła klasa 2a oraz młodzież litewska.
Chcielibyśmy również życzyć Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom naszej szkoły zdrowych, wesołych Świąt
Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku. Miłej lektury!
Zespół redakcyjny „Ósemki”

Wywiad z Adą, Asią i Michałem
uczestnikami projektu

RAZEM DLA EDUKACJI

1. Co sądzisz o projekcie Razem dla Edukacji?
Ada: Szczerze mówiąc uważam, że to było ciekawe doświadczenie. Mogliśmy się na
pewno wiele dowiedzieć od młodzieży litewskiej o jej kulturze oraz o tym, jak wygląda ich
życie, nauka. Natomiast oni byli zachwyceni wielkością naszej szkoły, porównywali ją do
swojej.
Michał: Projekt na pewno był ciekawym doświadczeniem. Mogliśmy zwiedzić
z młodzieżą litewską ważne oraz w pewnym stopniu monumentalne miejsca, kształtujące
nasze poczucie przynależności do narodu i patriotyzm.
Asia: Uważam, że projekt był bardzo ciekawym pomysłem. Bardzo się cieszę, że wzięłam
w nim udział.
2. Czy Twoje podejście do polskości się zmieniło? Dlaczego?
Ada: Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy się zmieniło moje podejście do polskości,
ponieważ już wcześniej uważałam, że Polacy na Litwie są tacy sami jak my i powinniśmy
ich szanować na równi z Polakami mieszkającymi w Polsce.
Michał: Wydaje mi się, że moje podejście się nie zmieniło. Można powiedzieć, że mocniej
zacząłem zwracać uwagę na dokonania naszych rodaków. Bardziej tez doceniam dzieła,
które stworzył nasz naród.
Asia: W sumie to moje podejście do polskości się nie zmieniło podczas trwania projektu,
ponieważ zawsze miałam świadomość patriotyczną, którą kształtował mój tata. Zawsze
czułam tez mocną więź z Polską. Natomiast moje wyobrażenie o tym, jak są traktowani
Polacy na Litwie się zmieniło i liczę na to, że kiedyś te relacje będą wyglądały inaczej.
3. Czego nauczyłaś/dowiedziałaś się podczas projektu?
Ada: Lepiej na pewno poznałam historię Polski oraz losy związków z Litwinami na
przestrzeni wieków.
4.Czy uważasz to za pożyteczne?
Ada: Na pewno są to bardzo ciekawe życiowe doświadczenia, które rzucają nowe światło
na naszą historię. Poza tym myślę, że wiedza, którą zdobyłam przez tych kilka dni, przyda
mi się w szkole.
5. Co zmieniłabyś w projekcie?
Ada: Na pewno zmieniłabym czas trwania wycieczek, ponieważ trzy dni to za mało, aby
zintegrować się z gośćmi z Litwy. Spotkaliśmy się z nimi, a rozmowy były dość powierzchowne, ponieważ oni się nas chyba trochę wstydzili.
Dlatego uważam, że powinniśmy wyjechać z nimi na dłużej po to, aby spędzić razem więcej czasu. To jedyna rzecz, którą bym zmieniła.
6.Czy chcielibyście ponownie wziąć udział w projekcie?
Ada: Bardzo chętnie. Jeśli byłaby taka możliwość, to tak. Byłoby ciekawie poznać także osoby z innych krajów.
Michał: Oczywiście. Fajnie było móc się przedstawić młodzieży z Litwy. Pokazać im, jak u nas wygląda pojęcie polskości. Wydaje mi się, że
ciekawą opcją było zobaczenie tego z innej perspektywy. Chciałbym ponownie wziąć, jeśli byłaby taka możliwość, udział w projekcie, także
z młodzieżą z innego kraju, żeby zobaczyć, jak wygląda ich rzeczywistość.
Asia: Tak, ponieważ uważam, że to jest bardzo fajny czynnik budujący naszą polskość.
7. Czy zintegrowałeś się z młodzieżą litewską?
Michał: Wydaje mi się, że w miarę naszych możliwości zintegrowaliśmy się całkiem dobrze. Mogliśmy ich poznać oraz dowiedzieć się o ich
zwyczajach, sposobie nauczania, szkole. Wydaje mi się, że wystarczająco dużo się o nich dowiedzieliśmy.
8. Jakie miejsce najbardziej podobało Ci się podczas wycieczki po Polsce? Dlaczego?
Michał: Najbardziej podobała mi się chyba wędrówka nad Morskie Oko oraz krajobraz, który tam zobaczyłem. Wydaje mi się, że wiele
zawdzięczamy naszemu przewodnikowi, który opowiadał w bardzo ciekawy sposób. Potraﬁł nas zainteresować oraz przedstawić historie
związane z tym miejscem.
9. Jak sądzisz, dlaczego do projektu wybrano młodzież z Litwy?
Asia: Młodzież z Litwy wybrano prawdopodobnie dlatego, że mieszka tam bardzo dużo polskich rodzin, Polaków. Przecież od bardzo dawna
Polskę z Litwą łączyły różne unie i sojusze, wiąże nas wspólna przeszłość i historia.
10. Czy cieszysz się, że druga część projektu będzie odbywała się w Wilnie?
Asia: Tak. Jest to miasto, w którym mieszka bardzo dużo Polaków. Są tam różne ciekawe zabytki naszej wspólnej kultury. Z tym miejscem
związanych jest wielu wybitnych polskich twórców, przywódców, którzy bardzo je kochali, na przykład Piłsudski czy Mickiewicz.
11. Co sądzisz na temat organizacji projektu?
Asia: Wszystko było bardzo fajnie zorganizowane, jednak w pewnych momentach mieliśmy za mało czasu na niektóre rzeczy. Na przykład
w Warszawie mieliśmy niewiele wolnych chwil. Graﬁk był mocno napięty, dlatego musieliśmy niektóre sprawy realizować bardzo szybko, ale
w sumie udało nam się zwiedzić niezmiernie ciekawe miejsca, zobaczyć kilka fajnych rzeczy, których na pewno sama nie miałabym okazji
poznać. Wycieczka w góry również była bardzo interesująca.
Justyna Gudel, Lidia Słomińska
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W obecnym roku szkolnym nasza szkoła kontynuuje współpracę z Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie,
nawiązaną przed dwoma laty w ramach projektu Razem dla Edukacji współﬁnansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy
współpracy ze Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Celem wspólnych działań jest integracja młodzieży polskiej
z różnych państw, poznawanie kultury i historii polskiej, doskonalenie znajomości języka polskiego, jednocześnie wzbudzanie ciekawości
świata i rozwijanie kreatywności. Odbywać się to będzie poprzez warsztaty, wykłady, wyjazdy studyjne, wycieczki, udział w wydarzeniach
kulturalnych. Wiodącym motywem obecnej edycji projektu jest próba odpowiedzi na pytanie Czym jest polskość ?
W projekcie uczestniczą uczniowie klasy IIa pod opieką pani dyrektor Katarzyny Słowikowskiej i pana profesora Wiesława
Chorużego.
Wiesław Choruży

Nasze reﬂeksje o udziale w projekcie Razem dla Edukacji...
Pierwsze działania odnośnie projektu zaczęły się 23 września 2019 roku. Tego dnia wzięliśmy udział w wykładach, które miały
pomóc w realizacji postawionych nam zadań oraz w krótkich zajęciach, podczas których mieliśmy okazję lepiej poznać naszych nowych
znajomych. We wtorek pojechaliśmy na wycieczkę, która rozpoczęła się od zwiedzenia Zamku Królewskiego w Warszawie, a następnie
pojechaliśmy prosto do Zakopanego. Kolejnego dnia udaliśmy się na wędrówkę nad Morskie Oko. Jestem przekonana, że pomimo
ogromnego zmęczenia, każdy z nas dobrze wspomina tę wyprawę, ponieważ była to dobra okazja na spędzenie razem czasu i wielki powód
do dumy, bo 8 km to jednak duże wyzwanie. Czwartek był dniem powrotu do Białegostoku, ale zdecydowanie nie końcem atrakcji. Wracając
odwiedziliśmy Kraków, w którym zwiedziliśmy dokładnie wiele miejsc, między innymi Katedrę na Wawelu. W piątek, po męczącej
wycieczce, czekał nas ostatni element pierwszej części projektu- czyli spacer z przewodnikiem po Białymstoku. Nie był bardzo długi, jednak
można było wiele się dowiedzieć i odkryć, że nawet miasto, w którym mieszka się całe życie, kryje wiele tajemnic. Cały tydzień uważam za
bardzo udany.
Udział w projekcie był nie tylko okazją do zwiedzenia nowych miejsc, ale przede wszystkim do nawiązania przyjaźni, poznania ludzi
mieszkających wiele kilometrów od nas, którzy, jak się okazuje, mogą mieć z nami bardzo wiele wspólnego.
Magdalena Łuszyńska

W dniach 24-27 września 2019 roku odbyła się wycieczka do Warszawy, Zakopanego oraz Krakowa w ramach projektu Razem dla
Edukacji. Przed wyprawą odbyły się wykłady oraz zajęcia integracyjne, na których poznaliśmy naszych rówieśników.
Pierwszego dnia wybraliśmy się do Warszawy, gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto. Zobaczyliśmy tam wiele zabytków, na przykład
Kolumnę Zygmunta, Rynek Starego Miasta, Barbakan oraz Pomnik Małego Powstańca. Po zwiedzaniu mieliśmy chwilę na to, aby coś zjeść
i kupić parę pamiątek. Następnie poszliśmy do Zamku Królewskiego, gdzie dostaliśmy zestawy słuchawkowe, dzięki którym łatwiej nam
było usłyszeć, co mówi przewodnik. Następnie ruszyliśmy do naszego miejsca zakwaterowania, czyli do miejscowości Małe Ciche obok
Zakopanego.
Kolejnego dnia mieliśmy całodniową wyprawę nad Morskie Oko z przewodnikiem. Jest to największe jezioro w Tatrach, położone
w Dolinie Rybickiego Potoku u stóp Mięguszowieckich Szczytów, na wysokości 1395 m n.p.m. Wokół jeziora rosną limby. Następnie
wybraliśmy się do Zakopanego, gdzie zwiedziliśmy cmentarz na Pęksowym Brzyzku oraz później mieliśmy czas wolny na Krupówkach.
Potem wróciliśmy do miejsca, gdzie spaliśmy i zjedliśmy obiadokolację.
Ostatniego dnia wycieczki przyjechaliśmy do Krakowa, gdzie zwiedziliśmy miasto, na przykład Zamek Królewski na Wawelu
oraz Reprezentacyjne Komnaty Królewskie. Później poszliśmy do Katedry, w której mogliśmy zobaczyć Dzwon Zygmunta, Groby
Królewskie, wiele kaplic na przykład Wazów czy Potockich. Następnie przeszliśmy na Stare Miasto, gdzie zwiedziliśmy Sukiennice, Bramę
Floriańską, Barbakan i Kościół Mariacki, który należy do najbardziej znanych zabytków Krakowa i Polski. W trakcie wycieczki mieliśmy
zapewniony obiad. Potem około godziny 18 ruszyliśmy do Białegostoku.
Dzięki tej wyprawie zwiedziliśmy wiele zabytków ważnych dla kultury polskiej, a także poznaliśmy nowych kolegów, z którymi
utrzymujemy kontakt do dzisiaj. Wiosną to my w ramach projektu pojedziemy na Litwę i poznamy tam kulturę oraz ważne miejsca dla
Litwinów.
Wiktoria Krajewska

23 września 2019 roku rozpoczął się pięciodniowy projekt edukacyjny. Brali w nim udział uczniowie naszego liceum oraz młodzież
z Wilna. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia, których celem było poznanie się oraz integracja, aby kolejne dni mijały przyjemnie. Zwiedzanie
Polski razem z Litwinami rozpoczęliśmy od Warszawy. Zobaczyliśmy tam Zamek Królewski oraz Stare Miasto. Kolejnym celem było
Zakopane. Z samego rana wyruszyliśmy zdobyć Morskie Oko. Szliśmy około 2 godziny, czas mijał nam przyjemnie, podczas wędrówki
rozmawialiśmy i bardziej poznawaliśmy się z nowo poznanymi osobami. Kiedy dotarliśmy na miejsce, podziwialiśmy piękne widoki.
Mieliśmy też czas wolny, który przeznaczyliśmy na odpoczynek oraz pamiątkowe zdjęcia, dzięki którym będziemy mogli wspominać te
chwile przez długi czas. Następnego dnia były oczywiście zakupy na Krupówkach. Czwarty dzień naszego projektu spędziliśmy
w Krakowie. Zwiedzaliśmy tam Wawel. Mogliśmy dowiedzieć się nowych rzeczy oraz sprawdzić naszą wiedzę historyczną.Udaliśmy się
również na spacer po mieście. Po zwiedzaniu Krakowa czekała nas długa podróż do domu. Ostatniego dnia projektu pokazaliśmy kolegom
z Litwy nasze miasto, czyli Białystok. Następnie poszliśmy się pożegnać. Było smutno, lecz wiemy, że odbędzie się podobna wycieczka, ale
tym razem do Wilna!
Projekt uważam za bardzo ciekawe doświadczenie, które mogliśmy podjąć. Zwiedzając polskie miasta integrowaliśmy się
z młodzieżą z innego kraju, co pozwoliło nam na zdobycie nowej wiedzy.
Izabela Tarasiuk
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18 uczniów klasy IIa razem z wychowawczynią panią profesor Agnieszką Piech 23 września 2019 roku powitało w murach naszego
liceum przybyłych w ramach projektu Razem dla Edukacji uczniów i nauczycieli z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela
w Wilnie. W tej placówce uczniowie uczą się języka polskiego oraz w ojczystym języku poznają historię, geograﬁę, kulturę i sztukę.
Pierwszy nasz wspólnie spędzony dzień upłynął na przygotowanych przez naszych profesorów - panią Sylwię Szliserman, panią
Katarzynę Słowikowską i pana Wiesława Chorużego - zajęciach integrujących, na których dyskutowaliśmy, porównywaliśmy poszczególne
elementy kultur, zwyczajów, doszukiwaliśmy się podobieństw, które łączą nas mimo odmienności kulturowej i środowiskowej.
Uczestniczyliśmy też w ciekawym wykładzie przygotowanym przez dziennikarkę Polskiego Radia Białystok Dorotę Sokołowską
i pogadance Paradygmat polskości przeprowadzoną przez dr Barbarę Olech z Uniwersytetu Białostockiego.
Kolejne trzy dni to wspólne wycieczki, dzięki którym chcieliśmy pokazać naszym gościom historię i piękno kraju, z którego
wywodzą się ich rodziny. Poznanie korzeni przodków to przecież ważny element wpływający na kształtowanie własnej tożsamości.
Przełamując bariery językowe, wspólnie poznawaliśmy historię, kulturę i nasze tradycje narodowe. Zwiedziliśmy stolicę Polski - Warszawę
(Stare Miasto, Zamek Królewski i jego przepiękne ogrody). Podziwialiśmy też nasze piękne Tatry. Śmiejąc się i coraz lepiej poznając,
pokonaliśmy szlak ku Morskiemu Oku, służyliśmy naszą radą przy kupnie pamiątek i tradycyjnych oscypków na Krupówkach. Po całych
dniach wrażeń, nocując w przytulnym pensjonacie u podnóża Tatr Małym Cichem, prowadziliśmy wieczorne rozmowy, opowiadaliśmy
o sobie, swoich pasjach, szkołach, marzeniach, planach na przyszłość.
W ostatnim dniu wycieczki zmierzyliśmy się z wieloma trudnymi fragmentami naszej wspólnej historii, zwiedziliśmy dawną stolicę
Polski - Kraków, z jego najpiękniejszymi zabytkami (Wawel, Krypty Królewskie, Dzwon Zygmunta, Stare Miasto, Uniwersytet Jagielloński).
W nocy wróciliśmy do Białegostoku, aby następnego dnia już od rana móc zaprezentować kolegom i koleżankom historię i zabytki naszego
miasta.
Tak zakończył się pierwszy etap projektu. Nadeszła pora pożegnania i wyjazdu naszych gości. Nie obyło się bez wzruszeń, bo
chociaż to tylko wspólnie spędzone krótkie pięć dni , to jednak zbliżyły nas bardzo do siebie. Nasze nowe koleżanki i koledzy polskość mają
w genach i to jak najbardziej dało się odczuć. Ważne jest, by nie zatracili swojej tożsamości. Jeśli będą mocno ugruntowani w polskości, to
przyczynią się do tego, iż coraz więcej Polaków będzie manifestować swą tożsamość. Żyjemy w wielonarodowym i wielokulturowym
społeczeństwie, a poprzez zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty łączące Polaków i Litwinów, młodzież może przyczynić się do kreowania
tolerancyjnego, wrażliwego na różnorodność i wolnego od stereotypów społeczeństwa.
Pożegnaliśmy się, ale tylko na parę miesięcy, ponieważ już na wiosnę spotkamy się w drugim etapie projektu, w którym to my
z naszymi opiekunami będziemy mogli gościć u naszych nowych przyjaciół na Litwie. Do zobaczenia!
Karol Zarzecki

Niedawno uczniowie naszej szkoły brali udział w wymianie uczniowskiej z gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie. VIII Liceum
Ogólnokształcące reprezentowała klasa 2a. Uczniowie naszego liceum oraz goście z Litwy (którzy deklarują się jako mniejszość narodowa
polskiego pochodzenia) spędzili ze sobą pięć dni. Dwa przebywaliśmy w Białymstoku, a przez trzy wszyscy braliśmy udział w wycieczce do
Warszawy, Krakowa oraz Zakopanego.
Pierwszy dzień projektu polegał na poznaniu się. Uczniowie z Litwy przyjechali do naszego liceum, gdzie czekali już licealiści z klasy
2a. Obydwie grupy zaczęły się poznawać i uczestniczyć w grach integracyjnych. Po kilku zabawach udaliśmy się na wykłady, gdzie zaproszeni
przez naszą szkołę goście mówili o polskiej kulturze i historii. Na sam koniec dnia została dostarczona pizza i tak zakończył się pierwszy
dzień projektu.
Kolejnego dnia skoro świt uczniowie z Białegostoku i Wilna wyruszyli w kierunku Warszawy. Tam obydwie grupy zwiedziły Stare
Miasto, Zamek Królewski oraz inne atrakcje miasta. Na Starym Mieście mogliśmy podziwiać piękną architekturę oraz oczywiście wizerunek
warszawskiej Syrenki czy też Kolumnę Zygmunta. W Zamku ujrzeliśmy przepiękne obrazy Jana Matejki, co poruszyło wielu uczniów,
a oprócz tego poszliśmy zobaczyć Grób Nieznanego Żołnierza.
Następnie udaliśmy się w kierunku Małych Cichych, gdzie mieliśmy nocleg. Drugiego dnia wycieczki wstaliśmy wcześnie rano
i pojechaliśmy nad Morskie Oko. Na szczęście przyjechaliśmy o wczesnej porze, dziki czemu nie było dużej grupy turystów i mogliśmy
w spokoju maszerować do celu (w sumie trasa zajęła nam około 10 kilometrów w jedną stronę). Kiedy w końcu dotarliśmy na miejsce, grupa
ochotników razem z panem profesorem Chorużym i panią profesor Piech okrążyła dodatkowo całe jezioro. Po powrocie, zgodnie z planem,
udaliśmy się do Zakopanego na Krupówki, gdzie mieliśmy chwilę oddechu oraz wolny czas. Powróciliśmy następnie do naszego ośrodka i tak
zakończył się kolejny dzień wycieczki.
Ostatniego dnia opuściliśmy pensjonat, po czym udaliśmy się do Krakowa. Tam ujrzeliśmy przepiękny polski zabytkowy zamek oraz
groby byłych władców naszego kraju (na przykład Józefa Piłsudskiego czy Kazimierza Wielkiego). Kiedy skończyliśmy zwiedzanie,
wyruszyliśmy w podróż do Białegostoku.
Ostatni piąty dzień projektu polegał na poznawaniu naszego miasta i, niestety, był to także moment pożegnania z naszymi gośćmi.
Jednak to była dopiero pierwsza część projektu. Za kilka miesięcy uczniowie naszej szkoły pojadą na Litwę w celu poznania bliżej tego kraju
i poszukiwaniu śladów polskości na tamtych ziemiach.
Projekt był bardzo ciekawym doświadczeniem. Dzięki niemu mogliśmy poznać bliżej młodzież z Litwy oraz poprzez wycieczkę do
Warszawy i Krakowa ukazać im piękną historie naszego narodu, a także zacieśnić więzi miedzy naszymi szkołami.
Adrian Załuski
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Kiedy wsiadaliśmy do autokaru, w którym mieliśmy spędzić większość czasu w trakcie kilku następnych dni, zastanawialiśmy się, jak będzie
wyglądać nasza podróż w towarzystwie wileńskich rówieśników. Tempo, w jakim znaleźliśmy wspólny język, okazało się zaskakujące. Po upływie niespełna
godziny od chwili odjazdu, wewnątrz zapanowała przyjazna atmosfera pełna rozmów na przeróżne, mniej lub bardziej poważne tematy. W wyniku
późniejszych przeżyć stworzyliśmy natomiast wyjątkową oraz bliską relację.
Do Warszawy, pierwszego celu naszej wycieczki, dotarliśmy już o godzinie dziesiątej rano. Dzień rozpoczęliśmy od spaceru z przewodnikiem po
Starym Mieście. Właśnie tam znajdowała się większość spośród charakterystycznych dla miasta zabytków. Minęliśmy między innymi Kolumnę Zygmunta,
Barbakan czy Pomnik Małego Powstańca. Po upływie krótkiego czasu przeznaczonego na zakup pamiątek skierowaliśmy się w stronę Zamku
Królewskiego. Wewnątrz oglądaliśmy zachowane elementy wyposażenia oraz oryginalne obrazy pochodzące z epok baroku i klasycyzmu. Każde
z pomieszczeń robiło więc wrażenie swoim przepychem, a także ilością nagromadzonych przedmiotów. Później udaliśmy się na Grób Nieznanego
Żołnierza, gdzie miała wówczas nastąpić zmiana warty. Po jej zakończeniu postanowiliśmy zrobić wspólne zdjęcie na pobliskim placu. Przed podróżą do
ośrodka czekało nas jeszcze zwiedzanie słynnych Łazienek Królewskich, w tym Pałacu na Wodzie, pomnika Fryderyka Chopina oraz budynku
Pomarańczarni. Niedługo potem, chcąc w porę zdążyć do Zakopanego, którego okolice planowaliśmy obejrzeć drugiego dnia, wsiedliśmy do autokaru.
Wieczorem zakwaterowaliśmy się w pensjonacie U Jagódki położonym w miejscowości Małe Ciche. Natychmiast rozpakowaliśmy bagaże, po czym z myślą
o dalszych atrakcjach zasnęliśmy w przydzielonych nam pokojach.
Śniadanie zjedliśmy o godzinie dziewiątej. Następnie rozpoczęliśmy przygotowania do całodniowej wyprawy nad największe tatrzańskie jezioro,
czyli Morskie Oko. Trasę przebyliśmy razem z przewodnikiem, który umilał nam czas interesującymi opisami krajobrazów. Parogodzinna wędrówka
okazała się naprawdę wymagająca, jednak nie na tyle, by powstrzymać nas przed dojściem do wyznaczonego miejsca. Nagrodą za pokonaną odległość był
niesamowity widok zarówno jeziora, jak i otaczających go gór. Część grupy zdecydowała się również na okrążenie Morskiego Oka, podczas gdy pozostali
odpoczywali w pobliskim schronisku. Niestety świadomość powrotu wywołała niezbyt pozytywne reakcje. Pomimo to w końcu dotarliśmy do autokaru,
którym dojechaliśmy do centrum Zakopanego. Odwiedziliśmy tam cmentarz na Pęksowym Brzyzku, a także wykorzystaliśmy wolną chwilę kupując różne
drobiazgi na Krupówkach. Dzień zakończyliśmy z kolei obiadokolacją w zajeździe.
Z Zakopanego wyjechaliśmy wczesnym rankiem, tym razem kierując się w stronę Krakowa. Na miejscu czekał przewodnik z zamiarem
oprowadzenia nas po Zamku Królewskim na Wawelu oraz Reprezentacyjnych Komnatach Królewskich. Zwiedziliśmy z nim Katedrę, Dzwon Zygmunta,
Groby Królewskie, Muzeum Katedralne oraz kaplice, w szczególności władców- Wazów i Potockich. Zdążyliśmy zobaczyć Sukiennice, Bramę Floriańską,
Barbakan i Kościół Mariacki na Starym Mieście, a całą wycieczkę podsumowaliśmy ostatnim obiadem na krakowskim rynku. Wtedy nadszedł moment
odjazdu do Białegostoku.
Moment pożegnania z nowo poznanymi przyjaciółmi z Litwy okazał się najtrudniejszy. Pozostaną nam jednak wspomnienia oraz świadomość, że
z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej przybliżamy się do czerwcowego wyjazdu do Wilna, kiedy będziemy mogli spotkać się ponownie.
Kamil Sawicki

M. o. r. s. k. i. e
O. k. o
Morskie Oko jest to największe jezioro
w Tatrach położone w dolinie Rybiego Potoku
u stóp Mięguszowieckich Szczytów na
wysokości 1395 m n.p.m. Należy do rodzaju
jezior polodowcowych, powstałych w obniżeniu pomiędzy wzniesieniami moren czołowych
i obniżeniu moreny dennej. Ten akwen wodny
ma powierzchnię 34,93 ha, długość 862 m,
a w najgłębszym miejscu osiąga 50,8 m. Woda
tego jeziora ma niezwykłą zieloną barwę, a jej
przejrzystość sięga nawet 14 metrów. Morskie Oko nazywano
także Rybim Jeziorem lub Rybim Stawem, gdyż należało do
nielicznych zarybionych w sposób naturalny jezior
tatrzańskich. Zasilane jest dwoma stałymi potokami, którymi
są Czar nostawiański Potok spływający kaskadami
Czarnostawiańskiej Siklawy oraz Mnichowy Potok tworzący
Dwoistą Siklawę. Niezwykły urok tego miejsca oddaje rosnąca
wokół jeziora kosodrzewina, a w niej okazałe limby. Nad
brzegami rośnie wiele rzadkich w Polsce gatunków roślin czyli
na przykład wełniaczka alpejska, tojad kosmaty czy gnidosz
Hacqueta.
Przemysław Radziszewski
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spekulanci, nastąpiło wskutek spożycia dużej dawki alkoholu
połączonej z zażywaniem narkotyków. Reszta kapeli odcięła się
jednak od tych insynuacji. Wznowione, trwające do późna próby
przeprowadzano z myślą o pełnym amerykańskim tournée,
zaplanowanym na 17 października 1980 roku. Bohnam pojechał do
Ciąg dalszy z numeru 16 i 17 „Ósemki”...
studia 24 września, aby po zakończeniu nocnych przygotowań udać
Po szóstym ﬁnansowym sukcesie z rzędu Zeppelini pozwolili się z zespołem do domu Page'a w Clewer. W ciągu dwunastu godzin
sobie na małe wakacje. Plant, który spędzał je z rodziną na greckiej zdołał wypić dwa litry wódki. Po północy, już w posiadłości, upadł
wyspie Rodos, uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, nieprzytomny na sofę i zapadł w sen, po czym został przeniesiony do
w wyniku czego był niezdolny do regularnych występów. Frontman łóżka. Następnego dnia po południu John Paul Jones oraz nowy tour
dochodził do siebie w Malibu, tam też nagrano większość materiału manager, Benji LeFevre, znaleźli go martwego. Przyczyną była
do wydanego w 1976 roku Presence. Siódmy tytuł stawiał na prostotę: asﬁksja wymiocinami. Ta wiadomoś wstrząsnęła całą trójką, która
całkowicie zrezygnowano z akustycznych kawałków oraz in- 4 grudnia 1980 wydała wspólne oświadczenie o zakończeniu
strumentów klawiszowych. Końcowy rezultat nie spodobał się obu działalności Led Zeppelin w jakiejkolwiek formie. W wyniku
stronom, fanom i krytykom, wypominającym niezamierzony spadek zobowiązań wobec byłej wytwórni Atlantic Records dwa lata później
formy kompozytorskiej. Przykuty do wózka Plant mimo wszystko ukazała się Coda zawierająca odrzucone nagrania, których nie można
sprostał zadaniu, śpiewając zmysłowe fragmenty tekstu w Achilles traktować inaczej niż jako uzupełnienie podstawowej dyskograﬁi.
Last Stand z charakterystyczną dla siebie barwą, rysunek dopełniały
Członkowie zespołu na przestrzeni lat
cudowne wstawki gitarowe Page'a, podparte
podejmowali współpracę biorąc udział
perkusyjno-basowym motywem. For Your Life, Royal
w koncertach o charakterze charytatywnym, takich
Orleans, Tea For One, a także Nobody's Fault But Mine
jak Live Aid, ceremoniach i celebracjach, między
przywoływały atmosferę niegdysiejszych utworów.
innymi wspólnym występie z Aerosmith z okazji
Zawartość okładki zawierała dziesięć zdjęć z życia
wprowadzenia Led Zeppelin do Rock And Roll Hall
codziennego przypadkowych ludzi w obecności
Of Fame w 1995, czy obchodów czterdziestolecia
niezidentyﬁkowanego obiektu, w rzeczywistości
wytwórni Atlantic Records. Żaden nie wypadł
będącego dziurą w kształcie obiektu. Zdaniem
jednak na tyle dobrze, żeby spełnić wygórowane
Jimmy'ego Page'a wspomniany monolit jest
oczekiwania fanów i samej trójki. Po raz ostatni
żartobliwym odniesieniem do obrazu 2001: Odyseja
zespół reaktywowano 10 grudnia 2007, kiedy Page,
Kosmiczna Stanleya Kubricka.
Plant, Jones oraz syn Johna Bohnama, Jason, zagrali
Okres rekonwalescencji Planta wykopodczas show w O2 Arena w Londynie dla fundacji
rzystano na dokończenie produkcji koncertowego
edukacyjnej założyciela Atlantic. O możliwość
ﬁlmu The Song Remains The Same oraz wydanie albumu
zobaczenia Led Zeppelin na żywo ubiegało się
pod tym samym tytułem. Oﬁcjalna premiera
25 milionów osób. Było to zdecydowanie najwiękekranowa, która miała miejsce 20 października 1976
sze i najważniejsze wydarzenie muzyczne ostatnich
roku w Nowym Jorku, okazała się komercyjnym suklat, a jego sukces zachęcił Page'a, Jonesa i Jasona do
cesem, choć przysporzyła problemów Bohnamowi
pracy nad nowym materiałem. Gdyby nie zdecyi Grantowi, stawiając Led Zeppelin w niekorzystnym
dowany sprzeciw Planta i fakt zarzucenia pomysłu,
świetle. Po wznowieniu działalności koncertowej
kto wie, może Giganci zstąpiliby na Ziemię na
w 1977, wraz z rosnącą popularnością formacji,
dłużej?
wzrosło również zapotrzebowanie na bilety. Liczne
Poetyka bluesa najczęściej dotyczyła
tłumy podejmowały próby dostania się na stadiony
szeroko pojmowanych relacji damsko-męskich
wyprzedanego tournée, dochodziło do wybuchu
w sferze uczuciowo-ﬁzycznej, nie inaczej było
zamieszek.
w przypadku tekstów Led Zeppelin. Mitologiczne
Jedna z takich bójek została zainicjonowana
i mistyczne treści zaczęły pojawiać się w związku
23 lipca przez perkusistę i managera. Powód był
z zainteresowaniem Planta historią oraz legendami
prozaiczny: po zakończonym występie w Oakland
lub w formie przetworzonych wątków znanych
Jim Matzorkis, współpracownik Billa Grahama,
z powieści J. R. R. Tolkiena. Radykalni przeciwnicy
promotora trasy, dostrzegł chłopca zdejmującego
do dziś doszukują się w części z nich elementów na
baner kapeli z przyczepy wykorzystywanej jako
przykład mizoginistycznych. Niejednoznaczne
przebieralnia. Matzorkis odwiesił plakietkę, zabraną
przesłania utworów pokazują więc, jak oryginalną
w formie małej pamiątki i upomniał jedenastolatka
i różnorodną formacją był Led Zeppelin. Dodajmy do
(którym był syn Granta, Warren), tłumacząc, że
tego niepodrabialny styl, który, zamiast czerpać
będzie ona potrzebna na następny dzień. Szorstkie
z dostępnych pomysłów, na przestrzeni lat nieprzerzachowanie mężczyzny zwróciło uwagę przechowanie ewoluował i przeobrażał się w coś nowego.
dzącego Bonza, więc ten bez zastanowienia rzucił się
Kwestią sporną jest co prawda proceder trwający do
na pracownika, po czym zgłosił zajście Peterowi
końca kariery kwartetu, związany z plagiatowaniem
Grantowi. Graham próbował interweniować,
dorobku innych wykonawców bez uwzględnienia
proponując pokojowe rozwiązanie, ale zwalisty
ich nazwisk w opisach płyt. Jimmy Page bez
impresario nie zdołał powstrzymać złości, kiedy wraz
wątpienia korzystał z tego, co miał pod ręką, jednak
z dwoma członkami ekipy technicznej wkroczył do
wyjściowa aranżacja mocno przerobionych pioseprzyczepy, w której schronił się Matzorkis. Po
nek zmieniała je nie do poznania. Nie ulega
wyrzuceniu promotora na zewnątrz i zamknięciu
natomiast wątpliwości, że światowy sukces grupy
drzwi, panowie wzięli się za domniemanego sprawcę.
zdeﬁniował rozwijający się hard rock, czyniąc go
Pobitego Jamesa Matzorkisa niezwłocznie przejednym z najbardziej znaczących w historii
transportowano do szpitala. Po dwudniowych
i inspirując początkujących muzyków (jesteś moim
komplikacjach Bohnamowi oraz Grantowi wymieautorytetem, Jimmy) oraz zespoły późniejszej ery
rzono karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, a dzień później (Heart, nie bez przyczyny określane mianem żeńskiego Led Zeppelin,
tragiczna wiadomość o śmierci pięcioletniego syna Planta, Karaca, Queen, Ramones, Greta Van Fleet, Soundgarden, Pearl Jam, Alice In Chains,
przesądziła o przebiegu tournée. Siedem ostatnich koncertów The White Stripes etc.), również współcześnie. Możliwość
odwołano.
przypomnienia ludziom potęgi mojej ukochanej, lekko zapomnianej
Kilkumiesięczna przerwa negatywnie wpłynęła na Page'a (przynajmniej w Polsce) kapeli, szczególnie po upływie pięćdziesięciu
i Bohnama, których dopadł rockowy tryb życia, gitarzysta pogrążał lat, jest czymś naprawdę istotnym w czasach zdominowanych przez
się w heroinowym nałogu, podczas gdy perkusista nie rozstawał się szerzącą się popkulturę. Może powinniśmy zatrzymać się, cofnąć w
z butelką. W listopadzie 1978 Jones, jedyny trzeźwy z towarzystwa, odległą przeszłość i rozkoszować dźwiękami Kashmir, Since I've Been
wystąpił w roli głównego kompozytora przy realizacji ﬁnalnego Loving You, Babe I'm Gonna Leave You, No Quarter, When The Levee
albumu studyjnego - In Through The Out Door. Lekkie zmęczenie Breaks, Dazed And Confused, Over The Hills And Far Away, Ramble On,
materiału oraz porzucenie niezależności twórczej na rzecz modnego I Can't Quit You Baby czy The Battle Of Evermore oraz Stairway To
disco i punku nie wyszły płycie na dobre, mimo że dotarła na Heaven? Warto przynajmniej spróbować. Spokojnie, szansa, że żaden
z tych rockowych klasyków nie przypadnie Wam do gustu, jest raczej
pierwsze miejsca w Stanach i Wielkiej Brytanii.
znikoma. Przywołajmy pamięć o Bogach, a wtedy pieśń na pewno
Przebieg występu w Norymberdze, zorganizowanego w ra- zostanie i wciąż będzie oznaczać to samo.
mach dwumiesięcznej trasy, spowodował jej nagłe przerwanie. …Let me take you there, let me take you there…
Kamil Sawicki
6 John Bohnam stracił przytomność na scenie, co, jak twierdzili
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Ciąg dalszy z numeru 17 „Ósemki” ...
Hej! Przyjdziesz dzisiaj? Nie mogę się doczekać dalszej części twojej powieści.
O właśnie, powieść! Dobrze, że mi przypomniała. Muszę skończyć ze dwa rozdziały – uświadomiłem sobie. Druga wiadomość nie była od
Julki, tylko od Laury, mojej najlepszej przyjaciółki od przedszkola. Obecnie studiujemy na tym samym kierunku. Przetarłem oczy
i otworzyłem wiadomość.
Przepraszam, że tak wcześnie, ale i tak pewnie już nie śpisz. Masz zamiar iść dzisiaj do Julki? Znalazłam kilka moich starych komiksów i myślę, że
mogłyby jej się spodobać. Sama nie potraﬁę się zebrać. Czasem ciężko nawiązać z nią rozmowę. Chciałbyś pójść ze mną?
Pewnie. I tak miałem zamiar do niej dzisiaj iść. Spotykamy się o trzynastej? - odpisałem i po raz kolejny przetarłem zaspane oczy. Tym razem
zrobiłem to zbyt mocno. Poczułem delikatne pieczenie, które znowu mechanicznie miałem ochotę przetrzeć. W tym czasie przyszła
odpowiedź od Laury.
Dobrze. Trzynasta pasuje. Spotkajmy się dopiero pod szpitalem, ok? Muszę jeszcze wcześniej coś załatwić.
Dobrze – odłożyłem telefon i położyłem się do łóżka. Może uda mi się jeszcze zdrzemnąć? - pomyślałem.
Równo o trzynastej byłem już pod szpitalem. Laura jeszcze nie przyszła. Po dziesięciu minutach czekania usiadłem na jednej
z ławek, stawiając obok siebie torbę z zakupami. Było tam trochę słodyczy i owoców dla Julki. Rozejrzałem się. Cały dziedziniec pokryty był
miękkim, białym puchem. W niektórych miejscach dzieci ulepiły małe bałwanki. Nawet tutaj dało się wyczuć zbliżające się święta. Trwałem
tak jakiś czas, wpatrując się w ośnieżony chodnik. Nie wytrzymałem jednak długo i wstałem. Ławka, na której siedziałem, była naprawdę
zimna. Akurat w tym samym momencie zauważyłem Laurę, która już biegła w moją stronę.
- Cześć – powiedziała zasapana stając obok mnie - Sorki za spóźnienie, ale trochę się wydłużyło.
- Nic się nie stało. Idziemy? - zapytałem.
- Tak!
Powoli ruszyliśmy w stronę wejścia do szpitala. Kątem oka przyjrzałem się Laurze. Właściwie nie zmieniła się od czasów
dzieciństwa. Nadal miała długie, brązowe włosy i delikatne rysy twarzy, a jej zielone oczy wesoło patrzyły przed siebie.
Ona chyba zawsze już taka będzie - pomyślałem. Nagle coś mi się przypomniało.
- A jakie komiksy masz dla Julki? - zapytałem z ciekawością.
- O czarodziejkach. Nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się wydawało, że lubi takie klimaty.

- Oj, lubi, lubi – powiedziałem ze śmiechem – To jej ulubione historie!
- Naprawdę? To dobrze! - powiedziała cała rozpromieniona.
Powoli zbliżaliśmy się do drzwi sali, w której była Julka. Przez ten cały czas modliłem się, aby nie spotkać pani Małgorzaty. Ale na
szczęście jej nie było. Może ją wylali? - pomyślałem z nadzieją, pukając do drzwi.
- Proszę! - rozległo się po chwili.
Otworzyłem drzwi i razem z Laurą weszliśmy do środka. Julka siedziała na łóżku i czytała książkę. Gdy tylko nas ujrzała,
natychmiast ją odłożyła i usiadła na łóżku. Do ręki miała podłączoną kroplówkę.
- Chyba nie powinnaś z tym siadać, co? – powiedziałem, zajmując krzesełko obok łóżka.
- No bez przesady. Siadać mogę, ale chodzić już nie – powiedziała, udając oburzenie. Ale po chwili przestała, widząc, że
przyniosłem ze sobą torbę. - Wykupiłeś chyba pół sklepu...
Zacząłem wszystko wykładać. Nie było tego jednak tak dużo, jak się wydawało. Gdy skończyłem, siostra spojrzała na mnie
z przerażeniem.
- Ty chcesz chyba wykarmić cały szpital? W miesiąc tego nie zjem. Co ja gadam? Jaki miesiąc? Rok!
- No już bez przesady. Ostatnio też tak mówiłaś – usiadłem z powrotem.
- Dobra, kończmy ten temat – ucięła Julka. - Co tam u ciebie słychać, Lauro?
- U mnie nic nowego, a u ciebie? - odparła dziewczyna.
- Też. Ale pilnujesz trochę brata, prawda?
- O co ci chodzi... - zacząłem, ale Laura natychmiast mi przerwała z szerokim uśmiechem na ustach - Nie martw się. Jest pod moją
opieką.
Załamałem się. O czym one gadają? Zupełnie ich nie rozumiem.
- Zanim zapomnę, przyniosłam ci kilka komiksów. Łukasz mówił, że mogą ci się spodobać...
Przestałem słuchać. Zerknąłem za okno. Widok zza niego był prześliczny. Ośnieżone budynki są naprawdę piękne –
pomyślałem. I nagle przyszedł mi pomysł na dalszą część mojej powieści. Zaszedłem już naprawdę daleko ze świeżym pomysłem, gdy nagle
ktoś zaczął mi machać ręką przed oczami. Zerknąłem, była to Laura.
- Co z tobą? - zapytała.
- Ze mną? Nic. Po prostu się zamyśliłem – zerknąłem na zegarek. Było po szesnastej. Jak? A zresztą nieważne. Trzeba się zbierać.
- Musimy już iść – powiedziałem, powoli się podnosząc.
- Naprawdę? Szkoda. Laura, może ty mogłabyś trochę zostać? – zapytała Julka.
- Chciałabym, ale naprawdę nie mogę. Następnym razem wpadnę na dłużej – podniosła się i wyprostowała. Zerknęła na Julkę. - Ta
kroplówka jeszcze się nie skończyła?
- Nie, ale zaraz mi ją zabiorą. Dokładnie za... - zerknęła na zegarek - pięć minut.
- Dobrze. To my już cię zostawiamy. Jak przeczytasz wszystko, to zadzwoń - wskazała na górę komiksów - Przyniosę resztę.
- Dzięki – zerknęła na mnie. - Przyniesiesz mi powieść jutro?
Mało brakowało, a zapomniałbym - klepnąłem się w czoło. Otworzyłem plecak i wyciągnąłem gruby plik kartek. Na twarzy Julki
natychmiast pojawił się uśmiech.
- Trzymaj – podałem jej kartki. - Jeszcze chwila i poszedłbym z tym do domu.
- Dzięki! - natychmiast zaczęła czytać.
Ciąg dalszy nastąpi...
Adriana Pietrowcow
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UN CHIEN ANDALOU- BRZYTWĄ PO OKU
Minęło dokładnie dziewięćdziesiąt lat, odkąd 6 czerwca 1929 roku cała międzywojenna śmietanka Paryża zgromadziła się w Studio
des Ursulines, aby obejrzeć dwa obiecane w zaproszeniach krótkometrażowe ﬁlmy. To, czego doświadczyły wówczas osoby zgromadzone na
sali, okazało się jednak czymś więcej - pierwsze szesnaście minut projekcji zachwyciło zarówno miejscową inteligencję, jak i krytyków, którzy
określali debiut reżysera Luisa Buñuela jako nieporównywalne arcydzieło. Mimo to najciekawsza opinia należała do Federico Garcii Lorci,
hiszpańskiego poety, który, mimo iż nigdy nie dotarł do jego zakończenia, zmieszał obraz Buñuela z błotem, nieświadomie nadając mu tytuł
Un Chien Andalou, czyli Pies andaluzyjski.
Faktem jest, że od prawie stu lat Pies andaluzyjski wciąż pozostaje jedną z najdokładniej analizowanych produkcji. Wspomniany Luis
Buñuel i Salvador Dalí, będący współscenarzystą ﬁlmu, rozpoczęli swój twór słynną sceną oka przecinanego brzytwą na pół,
zapoczątkowując tym samym erę kinowego surrealizmu. Dążenie do braku widocznego sensu stało się teraz główną artystyczną intencjąchodziło przede wszystkim o to, by nieustannie szokować widza przewijającą się, często odrzucającą wizją oślich zwłok leżących na
fortepianie, mrówek wychodzących z dłoni mężczyzny czy odciętych rąk. Niezrozumiałe sceny nie składały się w żadną logiczną całość,
miały wyłącznie siać zamęt w umysłach odbiorców, a szukanie ukrytego znaczenia zwyczajnie mijało się z celem. Jak wielokrotnie podkreślali
autorzy: NIC W TYM FILMIE NIE ZNACZY NICZEGO.
Gdzie więc znajduje się w tym wszystkim Lorca, dawny przyjaciel Dalego ze studiów? Otóż kilka lat przed premierą Un Chien
Andalou poeta i malarz regularnie wymieniali się korespondencją. Listownie podtrzymywana relacja szybko zamieniła się we wzajemną
fascynację oraz podziw, co znalazło swoje odbicie w ich późniejszej twórczości. Na Odę do Salvadora Dalí odpowiedział umieszczeniem
postaci Federico na kilku obrazach. Jeden z nich, zatytułowany Miód jest słodszy od krwi, ukazywał głowę Lorci połowicznie zakopaną w piasku,
z wnętrznościami starającymi wydostać się na powierzchnię. Choć obraz powstał w roku 1926, wokół głowy umieszczono symbole
widoczne również w ﬁlmie, pierwotnie nie posiadające określonego znaczenia. Możemy dostrzec oko otoczone przez gotowe do ataku
ostrza, a także odciętą rękę, lecz co najważniejsze - martwego, gnijącego, pożeranego przez mrówki osła. Ten ostatni motyw pojawiał się
w sztuce Dalego stosunkowo często. Istnieje oczywiście wiele interpretacji tego, co Salvador próbował osiągnąć martwymi osłami, jednakże
według tej najbardziej interesującej, zwierzę to stanowiło uosobienie zapobiegawczych rodziców artysty. Doszli oni bowiem do wniosku, że
największym niebezpieczeństwem, przed którym należało chronić ich oczko w głowie, czyli Dalíego, były choroby weneryczne. Książkę
z ich skrupulatnie opisanymi ilustracjami jego ojciec trzymał, jakżeby inaczej, na fortepianie w dużym pokoju. Nie mogąc poznawać świata za
pomocą dotyku, młody Dalí postanowił wykorzystywać w tym celu swój wzrok.
Myślę, że warto zaznaczyć, iż Federico Lorca był homoseksualistą. Wielokrotnie podkreślał to w swoich wypowiedziach także Dalí,
chociaż informacja ta funkcjonowała w środowisku jako plotka. Istotną rolę dla Garcii wciąż odgrywały tradycja oraz religia,
a stereotypowy strach przed kobietami spowodował, że zaczął on uchodzić za równie stereotypowego poetę. Dalí, nie będący podobnego
zdania, a tym bardziej orientacji, zwrócił uwagę na Lorcę ze względu na pozorną odmienność mężczyzny, wyłamywanie się społecznym
schematom - coś, do czego sam dążył przez całe życie. Mimo to w 1928 roku listy przychodziły już w mniejszych ilościach. Malarza od
romantyzmu Lorci odcięła ostatecznie Elena Diakonova, przyszła Gala Dalí i jedyna kobieta, która mogła przekonać Salvadora do
pozytywnych stron dotyku. Małżonka zazdrośnie niszczyła wiadomości od Federico, wycinała z nich konkretne fragmenty, nie chcąc, aby
poeta pozostawał jakimkolwiek tematem w ich domu. Luis Buñuel natomiast widział w Lorce wszystko, co najgorsze. Uważał, że
utalentowany Dalí znajduje się pod złym wpływem człowieka, który ze strachu albo wygody zamykał przed sobą prawdę o własnej orientacji,
człowieka, który problem braku pieniędzy rozwiązywał za pomocą przypisanego mu przywileju należenia do burżuazji, wreszcie człowieka,
który stale pogrążał się w zwykłym, tanim melodramacie. Dla Buñuela był niewiele znaczącym wierszopisarzem z Andaluzji lub, jak na nich
wołano, psem andaluzyjskim.
Pracę nad scenariuszem Buñuel i Dalí zakończyli po zaledwie siedmiu dniach. Słysząc tytuł, Lorca nie miał wątpliwości, na kim
będzie skupiać się akcja nowo powstałego dzieła. Widział oczywiste podobieństwo między sobą a mężczyzną ciągnącym dwóch księży,
niosącym tablice z przykazaniami, trochę jak on ograniczanym przez kościół, nie mogącym być, kim chce w wyniku stłumienia zapędów
i seksualnych skłonności. Czy rzeczywiście jednak zadaniem ﬁlmu było wyłącznie wyśmianie sentymentalnego homoseksualisty? Szczerze
wątpię. Hiszpan faktycznie stanowił istotny element całości, ale przeczyłoby to idei. Panowie Luis oraz Dalí stworzyli obraz o wszystkich
dokoła; od samego początku pragnęli przedstawić swoje sny na dużym ekranie i pozwolić ludziom do nich zajrzeć. W tej kwestii wiele
zależało więc od subiektywnego odbioru, a Federico García Lorca przyjął ten punkt widzenia w formie bezpośredniej ofensywy.
Andaluzyjski poeta, jako jeden z niewielu Paryżan, zrozumiał Un Chien Andalou w sposób właściwy. Reszta niestety pokochała go aż za
bardzo.
Buñuel: Film odniósł sukces, tak może myśleć większość ludzi, ale co mogę z nimi zrobić, skoro kochają wszystko to, co nowe, nawet jeśli nowe jest
sprzeczne z ich najgłębszymi przekonaniami? Co mogę zrobić z nieszczerą, skorumpowaną prasą i bezmyślnym tłumem, który dostrzegł piękno i poezję tam, gdzie
chodziło jedynie o desperackie wezwanie do morderstw?
Kamil Sawicki
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Na co zwracacie uwagę oglądając ﬁlm? Zapewne odpowiedzielibyście, że na postaci, fabułę i oczywiście interesujące sceny akcji.
Ale czy pomyśleliście o elemencie wręcz niezbędnym w każdym ﬁlmie? Chodzi o dialog. W ﬁlmach, które mają przede wszystkim za zadanie
pokazać, wydaje się, że dialog ma drugorzędne znaczenie. Inaczej jest w książce, gdzie w większości przypadków autor wypełnia połowę
zapisanych stron rozmowami. W tym momencie nasuwa się nam jedno podstawowe pytanie - co potraﬁ dobrze napisany dialog?
Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, przedstawię wam zabójczą metodę słynnego reżysera i scenarzysty Quentina Tarantino.
Quentin niemalże zawsze w swoich ﬁlmach rozpoczyna pierwszą scenę od przedstawienia nam postaci, z którymi przyjdzie nam
mieć do czynienia przez jakiś czas na ekranie. Są one wszystkie opisane za pomocą dobrej konwersacji. Podam wam przykład. W jego
pierwszym ﬁlmie pod tytułem Wściekłe psy ukazuje nam typowych gangsterów siedzących w kawiarence, rozmawiających o teledysku
Madonny. Ale właśnie, o czym mogą rozmawiać gangsterzy? Zapewne o gangsterce, czyli o swoich napadach na banki, oﬁarach,
papierosach bez ﬁltra, zleceniodawcach, całej gangsterskiej otoczce, z którą kojarzymy każdego z nich.
Jednak Tarantino nie pokazuje nam poważnej ósemki mężczyzn rozmawiających o mrocznych konkretach swego życia, a raczej
szczerze tego unika i przedstawia nam chłopaków z podwórka, rozmawiających o teledysku pięknej Madonny, dawaniu napiwków i innych
zwykłych rzeczach, o których mówią normalni faceci w knajpie. I właśnie na tym polega cały sukces jego dialogu. Nie występuje on tylko dla
samego bycia i zapełnienia linijek scenariusza, wręcz popycha akcję i nadaje jej znaczenie. Koleżeńska ciekawa rozmowa często składa się
z podtekstu i tego, co chcemy powiedzieć, nie mówiąc o niczym dosłownie. Dialogi, które w ﬁlmach mówią o wszystkim wprost, są nudne
i oczywiste. Jest to jeden z największych błędów scenariuszowych dzisiejszej kinematograﬁi. Tarantino zaciekawia widza swoim schematem,
wprowadza nas w niepewność, jak i również w błyskotliwy sposób przedstawia nam charakter każdej postaci. To, co widzimy na ekranie, to
nie to, czego powinniśmy się spodziewać, ale wręcz normalna rzecz, która w naszym codziennym życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Poprzez
sposób naszych wypowiedzi łatwo jest nas ocenić, poznać, bądź przypiąć nam jakąś charakterystyczną łatkę. Tarantino dobrze o tym wie
i wykorzystuje to w interesujący sposób. Widz zaczyna się wsłuchiwać w wypowiedź każdego bohatera, odczuwa lekką niepewność
w związku ze schematem tej sceny, ale najważniejsze jest to, że słucha i chce wiedzieć, co będzie dalej, bo przecież nie dowiedział się ani
jednej rzeczy o następującej po tej scenie fabule. Jak się później okazuje, to, co zdążyliśmy wywnioskować na temat każdej postaci przy stole,
okazuje się mieś znaczenie, a nie jest tylko zbędnym gadaniem o niczym.
Podam wam przykład z ﬁlmu. Mister Pink podczas rozmowy przy stole wypowiada się na temat dawania napiwków. Uważa
bowiem, że jest to bez sensu i jest to dawanie kasy dla samego dawania. Jego wypowiedź i gesty ukazują nam perfekcjonistę, który dba
o swoje interesy, ma zasady, jednak nie miesza się w życie innych. W tym samym momencie Mister White zaczyna go krytykować, mówiąc
między innymi o tym, że kelnerzy bardzo ciężko pracują i należy im się coś ekstra do ich najniższej krajowej. Dzięki temu utrwalamy sobie
obraz White'a jako opiekuńczego człowieka, dbającego o interesy swoje, jak i innych. Oczywiście pewny siebie Pink odrzuca jego zdanie,
argumentując, że jeżeli kelnerom się nie podoba, mogą zmienić miejsce pracy. Oglądając ﬁlm dalej zauważycie, że wypowiadane przez nich
słowa miały duży sens. Postacie wielokrotnie przez cały ﬁlm będą przedstawiać swoje cechy charakteru prawie dosłownie. Dialog czyni z tej
sceny świetny wstęp do dalszej historii, mimo że ani razu nie usłyszeliśmy, czego tak naprawdę będzie ona jeszcze dotyczyła.
Reżyser nie tylko tu, ale również i w innych swoich ﬁlmach, takich jak Death Proof czy Pulp Fiction, nie pokazuje nam tego, co
najciekawsze. Wzbudza nasze zainteresowanie, co sprawia, że przenosimy uwagę na bohaterów, chcąc się czegoś o nich dowiedzieć. Tym
jest dialog w ﬁlmach tego reżysera. Staje się oryginalny, momentami śmieszny i zaskakujący, ale pamiętajmy, że głównym jego celem jest
przybliżenie nam postaci, które będą odgrywać w ﬁlmie największe znaczenie i stworzenie dobrego fundamentu do opowiadanej historii.
Dzięki temu łatwo jest mi wypowiedzieć z pamięci każde poszczególne zdanie i przypisać je do jednego z bohaterów w jego ﬁlmie.
Borys Porowski

Humor z zeszytów






Telimena chciała wyjść za mąż, bo była stara. No bo jak nie teraz, to kiedy. Kobiety w podeszłym wieku nie mogą mieć dzieci.
A ona się w Tadku zakochała. Młody, silny chłopak, kto by nie wziął.
W Palestynie panował król Salami.
Zachowanie dzieci na religii dalece odbiega od rzeczywistości.
Sienkiewicz za Quo Vadis dostał Oskara.
My, dzieci, musimy słuchać mamy, co jest czasami trudne. Najbardziej ze wszystkich słucha mamy tatuś.
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Przepis

na

zdrowie

- ochrona przed zachorowaniem na cukrzycę,
JAKIE ILOŚCI BIAŁKA,TŁUSZCZÓW,
- poprawa metabolizmu,
WĘGLOWODANÓW SĄ POTRZEBNE DLA OSOBY
- źródło siły do codziennych działań oraz zmagań treningowych,
AKTYWNEJ FIZYCZNIE?
Przyjmuje się, że dieta osoby aktywnej ﬁzycznie powinna - eliminacja otyłości,
zawierać 10-15% białek, 25-30% tłuszczów oraz 55-60% - poprawienie wyglądu cery, skóry, włosów,
węglowodanów. Ważną rolę odgrywają tu węglowodany i tłuszcze, - oczyszczenie z toksyn.
Dzięki zdrowej diecie mamy lepszą kondycję oraz
ponieważ są magazynowane w naszym organizmie i mogą zostać
wykorzystane w sytuacji ich niedoboru, czyli na przykład podczas odporność organizmu. Szybciej się regenerujemy. Dzięki dobrze
dużej aktywności ﬁzycznej. Aby nasza dieta była dobrze zbilansowanej diecie, dostarczasz organizmowi aminokwasy, które
regenerują twoje mięśnie, ale także poprawiają komunikację
zbilansowana, powinniśmy zadbać także o regularność posiłków.
DIETA, CZYLI PODSTAWA W BUDOWANIU SYLWETKI komórkową. Brak cennych aminokwasów w organizmie może
Oczywiście uzyskanie ciała zwracająceg o uwagę przyczynić się do utraty motywacji, czy nawet popadnięcia
pozostałych, nie kończy się na samym treningu. Bardzo ważną rolę w depresję. Zdrowe odżywianie nie tylko daje nam impuls do życia,
w sportach siłowych odgrywa zdrowa zbilansowana dieta, która poza ale i lepszą sylwetkę. Zyskują na tym nie tylko nasze mięśnie,
odpowiednim rozłożeniem makroskładników jest bogata również ale również skóra, cera, włosy czy paznokcie. Dzięki utrzymaniu
w witaminy i składniki mineralne niezbędne do rozwoju struktur prawidłowej wagi, jesteś w stanie pracować nad lepszą kondycją, co
mięśniowych i zachowania zdrowia! Wiele osób odbywa swoje przyczynia się do lepszej pracy serca, płuc czy lepszej detoksykacji
pierwsze treningi bez przykładania większej wagi do zdrowej diety. organizmu. Każda chwila bez treningu jest odbierana przez organizm
Jest to błąd oraz jeden ze składników mających wpływ na to, iż jako odpoczynek i relaks.
kolejne treningi nie są miarodajne, a co za tym idzie – zamiast Podczas zdrowej diety powinieneś stosować produkty takie
jak:
progresu pojawia się jedynie złość, zniechęcenie i frustracja.
· owoce,
JAKIE ZAGROŻENIE NIESIE ZA SOBĄ NIEZDROWA
· warzywa,
DIETA?
Ponad 130 naukowców z prawie 40 krajów wyliczyło, że · wyroby pełnoziarniste,
w 2017 roku na skutek chorób wywołanych nieprawidłowym · kasze, ryż, owies,
odżywianiem się zmarło na świecie około 10,9 miliona dorosłych · chude mięsa,
osób. Dieta uboga w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste, · ryby,
a bogata w sól, przetworzone, słodzone i niepełnowartościowe · jaja,
· produkty naturalne, nieprzetworzone,
jedzenie – była odpowiedzialna za 22 proc. wszystkich przypadków.
Głównymi chorobami rozwijającymi się na skutek · zdrowe tłuszcze na przykład orzechy, oliwa z oliwek,
awokado.
nieprawidłowego żywienia są: choroby układu krążenia, nowotwory,
Staraj się unikać:
cukrzyca i choroby nerek.
· wszelkich fast-foodów,
Zdrowa dieta zapewnia:
· słodyczy,
lepsze samopoczucie,
· słodzonych napojów,
lepszą kondycję całego organizmu.
· wysoko przetworzonych produktów,
KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE ZDROWEGO ODŻYWIANIA:
- zwiększona witalność, dostarczanie produktów bogatych · jedzenia błyskawicznego, na przykład zupek z paczki,
· wyrobów z białej mąki,
w witaminy,
- ochrona przed nowotworami oraz innym chorobami, na przykład · gotowych płatków śniadaniowych.
· tłuszczy trans, palmowego.
przed miażdżycą, czy przed zbyt wysokim cholesterolem,
Cezary Cudowski, Jakub Racewicz
- pomoc podczas odchudzania i utrzymaniu sylwetki,

Nie wszystko złoto, co się świeci...
Złota biżuteria jest bardzo droga, dlatego decydując sie na jej zakup w naszym wieku, często podejmujemy decyzję, na co przeznaczamy
życiowe oszczędności. Oto kilka odpowiedzi na pytania, które mogą pomóc Ci się zdecydować, na co najlepiej przeznaczyć swoje pieniądze.
1. Czym różni sie złoto różowe od białego i żółtego?
Kolor złota w naturalnej postaci jest złoty, różowe i białe otrzymujemy poprzez wykorzystanie odpowiednich stopów metali. Aby
otrzymać trwałe wyroby żółtego czy różowego koloru, do złota dodaje sie srebro i miedź, kolor zależy od proporcji, w jakich użyjemy tych surowców.
Biały kolor uzyskujemy poprzez dodanie niklu, cyny i platyny. Ilość czystego złota nie zależy od koloru, ale od próby.
2. Próba złota - na czym to polega?
Wyroby złotnicze nie są wykonywane z czystego złota, ponieważ kruszec ten w takiej postaci jest zbyt miękki i mógłby się zniekształcać
podczas użytkowania, dlatego biżuteria jest wykonywana z dodatkiem innych metali. Próba złota oznacza, ile promili kruszcu jest w danym wyrobie.
W Polsce najczęściej możemy się spotkać z próbą 333 lub 585, oznacza to, że czystego złota jest tam odpowiednio 33,3% i 58,5%. Przy zakupie warto
zwrócić na to uwagę, niektóre sklepy biżuteryjne wykorzystują niewiedzę konsumenta i biżuterię próby 333 sprzedają po cenie, która jest
nieadekwatna do jakości.
3. Gdzie kupować?
Dobrym pomysłem moze być pominięcie popularnych sieciówek i poszukanie czegoś ciekawego u prywatnych przedsiębiorców, czy
w lombardach. Jeśli nie chodzi nam o konkretny wzór czy projekt, jaki możemy dostać tylko w jednym miejscu, a szukamy łańcuszka lub czegoś
ciekawego, małe przedsiębiorstwa mogą zaoferować nam dużo lepszą cenę. Na przykład łańcuszek znanej marki wykonany ze złota próby 375
kosztuje 260 złotych za gram, a u prywatnych przedsiębiorców łańcuszki próby 585 są dostępne za 140 -170 złotych za gram (do tego istnieje
tam możliwość negocjacji ceny).
Karolina Kozłowska
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Zamiast wyrzucać butelkę ze szkła, możesz ją kreatywnie wykorzystać
i zrobić coś naprawdę fajnego. Proponuję na przykład wykonać lampkę. Można
zrobić z niej świąteczną ozdobę, ale można również wykorzystywać ją przez cały
rok. Zobacz, jak zabrać się za zrobienie lampki z butelki.
Rzeczy, których potrzebujesz:
* butelka ze szkła,* wiertarka,
* okulary i rękawice ochronne,
* cienkie wiertło do szkła,
* taśma maskująca,
* żarówki choinkowe.
1. Umyj dokładnie butelkę. Usuń z niej nalepki. Pozostaw do całkowitego
wyschnięcia.
2. W miejscu, w którym chcesz zrobić dziurkę, naklej taśmę maskującą. Będzie ona
trzymała wiertło w miejscu ( nie będzie się ślizgało po szkle).
3. Załóż rękawice i okulary ochronne.
4. Zacznij wiercić. Nie przyciskaj jednak wiertła zbyt mocno do butelki, aby nie pękła.
Wiercenie trwa dość długo, dlatego musisz być bardzo cierpliwy. Wywiercenie dziurki
w butelce zajęło mi ponad pół godziny.
5. Jak już zrobisz dziurkę, zdejmij ostrożnie taśmę i opłucz butelkę.
6. Pozostaw ją do wyschnięcia.
7. Jeśli brzegi dziurki są ostre, możesz je przetrzeć papierem ściernym.
8. Ostrożnie włóż lampki do butelki przez dziurkę.
9. Teraz wystarczy, że podłączysz żarówki do prądu. Gotowe!

Katarzyna Radziszewska

Quizzzzzzzzzzz. Co wolisz?
1. Dawać prezenty ❄Dostawać prezenty ☃
2. Pierogi z kapustą i grzybami ❄ Naleśniki z kapustą i grzybami ☃
3. Śpiewać kolędy❄Słuchać kolęd ☃
4. Lepić bałwana ❄Rzucać śnieżkami ☃
5. Święta Bożego Narodzenia ❄Wielkanoc ☃
6. Żywą choinkę❄Sztuczną choinkę ☃
7. Rodzina przyjeżdża do Ciebie ❄Ty jedziesz do rodziny ☃
8. Prezent w papierze ☃ Prezent w torebce ❄
9. Ubierać choinkę z kimś ❄ Ubierać choinkę samemu ☃
10. Święta ze śniegiem ❄Święta bez śniegu ☃

❄> ☃ - Lubisz Święta. Od czasu do czasu słuchasz „Last Christmas”, ale nie przesadzasz
z dekoracjami i zbędnymi przygotowaniami.
☃ > ❄ - Święta Bożego Narodzenia są dla Ciebie ważne. Cieszysz się ich wyjątkowością,

Wigilia

Boże Narodzenie
Choinka, prezenty, pośpiech,
czy o to chodzi?
Wszyscy się śpieszą, kupują co leci,
a wigilia, a tradycja i śpiewanie kolęd?
Pomyślałeś o tym?
Nie. To niemodne.

Natalia Wojszko

Stop! Zastanów się!
Życzę wszystkim Wesołych i rodzinnych Świąt!

WOS
WOS – tutaj wszystko w kolorze.
Nawet kaktus spalić się może,
a pan Charyton super gość!
WOS-u nigdy nie będzie dość.

Matura

Salonik
poetycki

Wszyscy przy stole weseli
I sianko pod obrusem leży.
Głowa rodziny opłatkiem dzieli
I coraz więcej brudnych talerzy.
Liczba wigilijnych potraw się zgadza
I każdy uśmiecha się mile.
Ach, jakie radosne to chwile.

Salonik
poetycki

spędzasz je w otoczeniu domowego ogniska.

Matma, kto to wymyślił?
Arytmetyka, jeszcze gorzej!
Techniczne zajęcia - jakoś przejdzie.
Utrapienie z tymi przedmiotami!
Raczej wszystkie po trosze znam.
A jak się uczę, to ZDAM !
Paulina Dobkowska
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Pierniczki
świąteczne
Składniki na około 55
pierniczków:
- 300 g mąki pszennej,
- 100 g mąki żytniej
pełnoziarnistej,
- 2 duże jajka,
- 130 g cukru pudru,
- 100 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego,
- 100 g łagodnego miodu na przykład akacjowego,
- 1 łyżka przyprawy do piernika,
- 1 łyżka kakao,
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej.
Wszystkie składniki wsypać do naczynia, wymieszać
i wyrobić do otrzymania gładkiej masy (można to zrobić mikserem).
Ciasto może być klejące, ale nie dodawać mąki. Rozwałkować je na
grubość 4 milimetrów (nie cieniej), podsypując małą ilością mąki tylko tyle, by ciasto nie kleiło się do stolnicy. Wykrawać różne kształty
pierniczków. Układać je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia
w niewielkich odstępach. Piec w temperaturze 180ºC przez około 8 10 minut (długość pieczenia zależy od wielkości pierniczków, mniejsze
pieczemy nawet krócej). Wyjąć, wystudzić na kratce. Dowolnie
udekorować.

Truﬂe
Składniki:
- 1/2 szklanki cukru,
- 1/2 szklanki mleka,
- 2 szklanki mąki,
- 3 łyżki masła,
- 1 żółtko,
- 2 łyżki spirytusu,
- 1 łyżeczka esencji rumowej,
-1 łyżka zmielonej kawy,

Prostokątną foremkę 21x25 cm wyłożyć papierem do
pieczenia (można użyć trochę większej formy, na przykład 25x36 cm,
wtedy biszkopt będzie niższy, ale za to ciasto będzie bardziej
podzielne). Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę, dodać cukier
i dalej ubijać. Dodać żółtka i nadal ubijać. Następnie dosypać mąkę,
proszek do pieczenia i kakao. Całość delikatnie wymieszać (ja przez
chwilę zmiksowałam na bardzo małych obrotach). Ciasto przelać do
przygotowanej foremki. Włożyć do nagrzanego piekarnika do 175oC
i piec około 25 - 30 minut (maksymalnie 30 minut). Biszkopt wyjąć
z formy, lekko wyrzucając, aby nie opadł, odwrócić. Ostudzić
i podzielić na 2 części.
Masa mleczna:
Mleko zagotować z cukrem i cukrem waniliowym. Ostudzić.
W tym czasie miękką margarynę utrzeć na puszystą masę, dalej
ucierając dodawać ostudzone mleko z cukrem i na końcu mleko w
proszku. Masę dokładnie wymieszać. Przełożyć biszkopt kremem.
Polewa:
Czekoladę połamać na kawałki, dodać mleko i rozpuścić na
małym ogniu (od czasu do czasu mieszając). Od razu polać polewę na
wierzch ciasta i wyrównać (polewa szybko zastyga, dlatego aby
dokładnie wyrównać wierzch można nóż maczać w gorącej wodzie).
Jeśli biszkopt pieczesz w większej formie (np. 25x36 cm) - to polewy
proponuję zrobić więcej: 15 dag czekolady mlecznej + 6 łyżek mleka.
Ciasto schłodzić w lodówce. Podawać najlepiej następnego dnia.

Keks
Składniki:
- 1 szklanka z "czubkiem" mąki,
- 1/2 szklanki cukru,
- 1 cukier waniliowy,
- 4 jajka,
- 2 łyżki maku,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 szklanka bakalii (mogą być:
rodzynki, orzechy włoskie, śliwki suszone, pestki słonecznika, pestki dyni,
płatki migdałowe, skórka z pomarańczy lub według własnego smaku).
Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym. Dodać ubitą
pianę z białek, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i makiem.
Na koniec oprószone mąką bakalie. Ciasto wykładamy na wyłożoną
papierem
do pieczenia blaszkę. Pieczemy godzinę w temperaturze
180oC.
Uwagi: Nie dodajemy żadnego tłuszczu do ciasta.

-1 łyżka kakao,
- herbatniki maślane lub kakaowe.
Zagotować cukier z mlekiem i ostudzić. Mąkę uprażyć na
złoty kolor i przesiać przez sito, aby nie było grudek. Masło utrzeć
z żółtkiem, dodać mąkę, mleko, spirytus, esencję rumową i wszystko
razem dobrze wymieszać. Masę podzielić na dwie części. Do jednej
dodać kawę, a do drugiej kakao i ponownie dobrze wymieszać.
Z przygotowanej masy toczyć kulki i obtaczać je w pokruszonych na
drobno herbatnikach maślanych lub kakaowych. Kulki układać na Składniki:
talerzu. Przechowywać w lodówce.
- kuskus - 150 gramów,
- papryka - 0,5 łyżeczki,
- majonez Hellmann's Babuni Składniki:
4
CIASTO NA BISZKOPT łyżki,
- czerwona cebula - 1 sztuka,
Z KAKAO:
- 6 jajek,
- ziarna granatu - 1 sztuka,
-1 szklanka cukru,
- ogórek - 1 sztuka,
- 1 szklanka mąki pszennej,
- jogurt - 3 łyżki,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia - sok z cytryny - 3 łyżki,
- 2 - 3 ł y ż k i k a k a o ( d a ł a m - skórka z cytryny - 1 łyżeczka,
2,5 łyżki).
- kmin rzymski z Indii mielony Knorr - 0,5 łyżeczki,
MASA MLECZNA:
- oliwa z oliwek - 2 łyżki,
- 1/2 szklanki mleka,
- mięta - 30 gramów.
- 3/4 szklanki cukru (dałam 1/2 szklanki i masa wyszła w sam raz),
Kuskus wsyp do dużej miski, zalej wrzącą wodą tak, aby
- 25 dag margaryny,
przykryła kaszę. Miskę przykryj folią i pozostaw na 15 minut. Aby
- 2 opakowania cukru waniliowego (16 g),
przygotować dressing połącz majonez Hellmann's, jogurt, łyżkę soku
z cytryny, skórkę z cytryny, kmin oraz paprykę i wymieszaj.
- 2 szklanki mleka w proszku.
Napęczniałą kaszę rozmieszaj widelcem, wymieszaj z oliwą oraz
POLEWA:
pozostałym
sokiem z cytryny. Dodaj posiekane cebulę oraz ogórki,
- 10 dag czekolady mlecznej (można dać więcej),
owoce granatu oraz miętę. Sałatkę wymieszaj, przełóż do salaterki,
-4 łyżki mleka.
następnie polej dressingiem i podawaj.
Paulina Dobkowska
Biszkopt z kakao:

Sałatka z kuskusem i granatem
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