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Wywiad z Robertą,
Albertem i Norbertem
z Litwy
CIASTO MIODOWE
CZYLI LITEWSKI MEDUS

Witamy serdecznie w Nowym Roku! Czas płynie nieubłaganie, zaczął się kolejny rok w naszym życiu, dlatego życzymy
Wam wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń oraz licznych sukcesów. Nowy Rok hucznie przywitany na zabawach sylwestrowych
może być wspaniałym momentem na zmiany. Możemy ich dokonać w zachowaniu, w działaniach związanych ze szkołą, a może, jeśli
ktoś ma takie życzenie, w wyglądzie. Oby przyniosły wam dużo korzyści i wewnętrznej radości. Gorąco do takich namawiamy, gdyż
doskonaląc siebie doskonalimy własną przyszłość! Sami dla siebie jesteśmy najlepszą inwestycją!
Zespół Redakcyjny „Ósemki”

Wywiad z Robertą, Albertem i Norbertem z Litwy
1. Jak podoba Wam się nasza szkoła?
Roberta: Liceum jest znacznie większe od naszego gimnazjum, jednak sprawia wrażenie przytulnego i komfortowego. Uczniowie są
przyjaźni i życzliwi, miło jest z nimi obcować i łatwo da się znaleźć wspólny język. Osiągnięcia liceum świadczą o aktywności społeczności
szkolnej i o różnorodności zajęć pozalekcyjnych.
Albert: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego pozostawiło wyjątkowe wrażenie ze względu na swój wygląd oraz
porządek. Szczególnie należy podkreślić piękno różnego rodzaju stoisk, dzięki którym budynek posiada wyjątkowe cechy, tworzące przyjazną
i godną dla edukacji atmosferę.
Norbert: Macie fajną szkołę.
2. Czy odwiedzilibyście nas jeszcze raz?
Roberta: Na pewno, przecież przyjęto nas bardzo gościnnie. Naprawdę udało się w czasie projektu poczuć przyjazną atmosferę. O tego typu
chwilach zawsze się pamięta, a w takie miejsca zawsze chce się wrócić, aby przeżyć przyjemne emocje na nowo.
Albert: Gdyby była taka możliwość, uczyniłbym to niejednokrotnie.
Norbert: Oczywiście, chętnie bym was jeszcze raz odwiedził.
3. Czy udało Wam się zwiedzić trochę Białystok? Jeśli tak, to co takiego widzieliście i czy Wam się podobało?
Roberta: Na pewno jakąś część miasta już poznaliśmy. Zwiedziliśmy Muzeum Historyczne, Archiwum Państwowe, mieliśmy też
przewodnika po Białymstoku. Byliśmy w Operze i Filharmonii Podlaskiej, która wywarła na nas ogromne wrażenie, podobnie jak pałac
i pięknie urządzony park Branickich oraz Zespół Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, do której, niestety,
z powodu braku czasu nie zdążyliśmy wejść. Zresztą na ogół świątynie Białegostoku wydały nam się bardzo piękne.
Albert: Cieszę się, że w ciągu tak krótkiego czasu mieliśmy możliwość poznać najpiękniejsze miasto Podlasia. Szczególnie zafascynowały
mnie wycieczki do muzeów, gdzie mogliśmy bardziej zapoznać się z życiem, kulturą oraz historią miasta. Chciałbym podziękować szanownej
Pani przewodnik za wspaniałą podróż historyczną ulicami miasta oraz wszystkim nauczycielom, których wykłady pomogły mi poznać
piękno wspólnej historii, języka i tożsamości.
Norbert: Tak, udało mi się zwiedzić Białystok. Widziałem piękny pałac i muzea, które bardzo mi się spodobały.
4. Jak lubicie spędzać wolny czas?
Roberta: Mało pozostaje mi wolnego czasu z powodu wielu obowiązków, lecz gdy znajduję wolną chwilę, staram się spędzić ją
korzystnie.Poświęcam czas moim bliskim , rodzinie, przyjaciołom, czy też rozrywkom , na które zazwyczaj go brakuje.
Albert: Uważam, że czas wolny należy spędzać treściwie, więc nigdy nie odmawiam sobie przeczytania nowego utworu literackiego lub
obejrzenia ciekawego programu. Największą przyjemność sprawia mi bycie wśród bliskich oraz przyjaciół. Czas wolny - to możliwość
samorealizacji, poznania samego siebie i innych, chęć nauczenia się czegoś nowego.
Norbert: Lubię spędzać czas słuchając muzyki lub oglądając wideo na YouTube.
5. Jakie są Wasze plany na przyszłość?
Roberta: Zależy o jak dalekiej przyszłości mowa. W najbliższym czasie mam kilka projektów szkolnych i zamiar uczestniczyć w miejskiej
olimpiadzie języka polskiego, czyli większość czasu zostanie poświęcona zajęciom szkolnym. W nieco dalszej przyszłości planuję otrzymać
prawo jazdy i rozpocząć studia medyczne.
Albert: W przyszłości mam zamiar ukończyć szkołę i udać się na studia związane z inżynierią.
Norbert: Wyjechać na studia do Polski.
6. Jesteście fanami gier komputerowych, czy może wygrywają konsole? Jakie gry lubicie?
Roberta: Rzadko gram w gry komputerowe, szczególnie ostatnio.
Wcześniej lubiłam gry polegające na wykonaniu zestawionych zadań,
aby przechodzić do kolejnych misji.
Albert: Nie spędzam dużo czasu przy grach komputerowych, gdyż
w trakcie nauki najczęściej czasu brakuje, jednak uważam, że gry
komputerowe są bardziej dostępne niż konsole. Gdybym miał wymienić
wszystkie, w które gram, musiałoby to potrwać. Najbardziej lubiane
przeze mnie kategorie to: quest, shooter, multiplayer games, one person,
adventure and story.
Norbert: Nie jestem fanem gier komputerowych, a konsole nie
dorównują komputerom. Gdy gram w gry komputerowe, to najczęściej
wybieram strategiczne, jak na przykład: Europa Universalis IV czy
Crusader Kings II.
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7. Jak wyobrażacie sobie swoje życie za
20 lat?
Roberta: Za 20 lat będę miała już 37.
Uważam, że główne cele lub przynajmniej ich
część powinnam osiągnąć do trzydziestki.
Jeżeli do tej pory człowiekowi w życiu nic
ważnego nie udało się dokonać, możliwe, że
w czymś się pomylił lub już tak naprawdę
niczego nie osiągnie. Jak większość ludzi
widzę przyszłość jedynie w dobrym świetle,
a więc mam nadzieję, że już będę miała
ukończone studia medyczne, możliwe, że
przystąpię do pisania doktoratu oraz
przypuszczam, że będę miała piękną rodzinę.
Albert: Za 20 lat mój wiek się zmieni na 37.
Myślę, że jest to piękny okres, kiedy człowiek
może częściowo podsumować swoje życie.
Mam nadzieję, że zdążę uczynić to, co
pozwoli mi powiedzieć losowi dziękuję. Będę dobrym mężem, troskliwym ojcem, sprawiedliwym i sumiennym pracownikiem lub
pracodawcą. Marzę o tym, aby życie za 20 lat było prawdziwe, a wrażenia oraz uczucia, których doznam, pozwolą mi uszczęśliwić innych.
Norbert: Mam dwie wizje: będę pracownikiem lub pracodawcą.
8. W jaki sposób się uczycie? Może moglibyście nam polecić jakiś patent?
Roberta: Tak naprawdę myślę, że sposób nauczania na Litwie mało się różni od nauczania w Polsce. Zapisujemy główne aspekty do
zeszytów i omawiamy je z nauczycielem. Mamy lekcje nietradycyjne, jak np. wykłady profesorów z wyższych uczelni, dyskusje, prace
w grupach, różnorodne wycieczki, np. do muzeów, ﬁlmy dobrane do tematu i zajęcia, które powinny pomóc w opanowaniu materiału
nauczania. Zresztą nasi nauczyciele zawsze wymyślają coś ciekawego.
Albert: Litewskie przysłowie głosi, że drogę pokona ten, kto idzie. Nie ma szczególnego przepisu, który mógłby zmienić stosunek ucznia do
nauki. Wszystko zależy wyłącznie od nas. Kieruje mną odpowiedzialność za siebie, za moją przyszłość, moją przyszłą rodzinę. Rozumiemy,
że szkoła to tylko etap, poza nią zaś jest życie.
Norbert: Uczę się w taki sposób: na pierwsze miejsce zawsze stawiam nauki ścisłe i nawet na przedmiotach humanistycznych myślę
matematycznie, co daje mi możliwość lepiej zapoznać się z tematem. Oprócz tego takie myślenie pomaga mi między bezsensownymi
zdaniami w tekście znaleźć potrzebną informację.W wyniku tego moje wypowiedzi są bardzo krótkie i bardzo dokładne, co w systemie
szkolnym zupełnie nie jest cenione, ponieważ jest preferowane tak zwane lanie wody.
9. Jakich wykonawców muzycznych lub zespołów słuchacie?
Roberta: Podobnie jak młodzież na całym świecie słucham wielu angielskich wykonawców. Popularne są też piosenki rosyjskie, szczególnie
rosyjski rap, a co dotyczy polskich piosenek, to czasem słucham najbardziej znanych piosenkarzy, np. Maryli Rodowicz czy też polskiego
disco polo.
Albert: Young Jacob, Alan Walker, David Guetta, Martin Garrix, Tiesto, Marshmallow, Skrillex, Bach, Yann Tiersen. Fascynuję się muzyką
elektroniczną dowolnego stylu, jednak również uwielbiam muzykę instrumentalną w minorze.
Norbert: Obecnie słucham: 이엑스아이디, 孟佳 i 현아.
10. Co jest dla Was najważniejsze w aktualnym momencie życia?
Roberta: W życiu zawsze jest najważniejsze to, aby utrzymać wewnętrzną równowagę i harmonię. Gdy masz przed sobą mnóstwo celów
i zadań do pokonania, najważniejszym jest nie zatracić się, nie zgubić samego siebie i pozostawać wiernym swym przekonaniom, troszczyć się
o zdrowie własne i bliskich.
Albert: Poznawanie świata, poznawanie siebie oraz poszukiwanie
ludzi o podobnych poglądach i ideach, by ulepszyć przyszłość naszej
planety.
Norbert: Obecnie najważniejsze jest to, żeby dobrze ukończyć
szkołę.
11. Czy widzicie duże różnice między Polską a Litwą?
Roberta: Na ogół to nie. Kultura obu krajów jest jednakowa, może
tylko z niektórymi specyﬁcznymi różnicami.
Albert: Gdy człowiek kocha oba państwa jednakowo, to nie
dostrzega żadnej różnicy między nimi. Jesteśmy narodami
o podobnej kulturze, wielkim rozdziale wspólnej historii, który
w przyszłości na pewno zostanie przedłużony.
Norbert: Nie widzę wielkich różnic między Polską a Litwą.
Pytania opracowała Kinga Marczuk
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Litewskie potrawy tradycyjne:

Tradycje Wigilii, Bożego Narodzenia
w domach kresowych



Wigilijny wieczór:



W domach obowiązywał post aż do wieczerzy.



Choinkę ubierało się dopiero w dniu Wigilii.



Pojawienie się gwiazdy było sygnałem rozpoczęcia wieczerzy
wigilijnej.



W tradycji wileńskiej upowszechnił się zwyczaj, by znajdującym
się w sąsiedztwie samotnym osobom zapewnić wieczór wigilijny
w gronie życzliwych osób.





Stawiano też pusty talerz, który był przeznaczony dla nieznanego
gościa.







Pod obrusem leżało zawsze pachnące siano.



Na stół wigilijny podawano dwanaście potraw.



Wieczerzę rozpoczynał ojciec, odmawiając modlitwę i odczytując
stosowny fragment Pisma Świętego. Następnie dzielono się
opłatkiem.





kisiel z żurawiną i śleżyki,
barszcz z uszkami,
karp i faszerowany szczupak,
rosół rybny z gałkami
rybnymi,
kołduny,
kindziuk,
kiszka ziemniaczana,
kartacze nazywane też
cepelinami,
kwas chlebowy,
karasie smażone z czerwoną kapustą,
suszenina.
Natalia Wojszko

Czym jest projekt Razem dla Edukacji?
Projekt Razem dla Edukacji powstał w ramach realizacji zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej Rodzina polonijna.
Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka
polskiego, historii, geograﬁi, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce. Zakłada on
współpracę 22 par szkół partnerskich – z Polski oraz między innymi z Belgii, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Węgier, Włoch czy
Stanów Zjednoczonych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2018.
Szkołą partnerską VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku jest Gimnazjum Inżynieryjne
im. Joachima Lelewela z Wilna.
W roku 2017 zostały zrealizowane trzy działania: wizyta organizacyjna 5 nauczycieli z Litwy (16-18 X 2017), wizyta edukacyjna
20 uczniów i 3 nauczycieli z Litwy w Białymstoku (8-10 XI 2017) oraz wizyta edukacyjna 20 uczniów i 3 nauczycieli z Polski w Wilnie
(4-6 XII 2017).
Nauczyciele oraz uczniowie wzięli udział w różnych formach zajęć integracyjnych (zajęcia w szkole, wizyta w kręgielni, logic roomie,
Laserparku, wspólne posiłki, gry planszowe i towarzyskie), w dziewięciu warsztatach, trzech wspólnych lekcjach, pięciu wykładach,
konferencji naukowej, debacie. Odbyły się wycieczki służące poznaniu Białegostoku i Wilna, historii oraz kultury regionu.
Dzięki różnym formom zajęć uczestnicy projektu nawiązali relacje oparte na ideach otwartości, zrozumienia, tolerancji, przyjaźni,
współpracy. Uczniowie pogłębili wiedzę o języku polskim, a zwłaszcza o zróżnicowaniu polszczyzny, o historii Polski, o polskim dziedzictwie
na Litwie, o sylwetkach wybitnych Polaków i osób zasłużonych dla regionu (takich jak: Mickiewicz, Słowacki, Miłosz, Piłsudski, Zamenhof).
W trakcie realizacji projektu zwracano szczególną uwagę na kształcenie humanistyczne (wątki literackie, historyczne, zwłaszcza związane
z historią małej ojczyzny, kształcenie językowe), ale pojawiły się również zajęcia inżynieryjne. Bardzo ważne było wspólne celebrowanie Święta
Niepodległości, 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego czy Mikołajek. Niezapomnianym przeżyciem okazał się występ gości
z Wilna w Szkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznych 10 XI 2017 r. Uczniów VIII LO urzekło Wilno, które przestało być anonimowym
miejscem na mapie czy przestrzenią znaną wyłącznie z literatury. Młodzież z Lelewela zachwyciła się również Białymstokiem w jego jesiennej
odsłonie. Atrakcyjny okazał się musical Doktor Żywago, wystawiony w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
Zajęcie realizowane w ramach projektu Razem dla Edukacji zostały bardzo wysoko ocenione w ankietach ewaluacyjnych, doceniono
ich wartości poznawcze oraz wychowawcze. Wyjazdy edukacyjne stały się źródłem niezapomnianych przeżyć, nowych relacji, wiedzy opartej
na doświadczeniu. Niewątpliwie pogłębiła się świadomość narodowa młodzieży obu szkół.
Relacje z poszczególnych działań zostały umieszczone na stronach internetowych szkół partnerskich w formie sprawozdań czy
fotorelacji (www.8lo.bialystok.pl, www.lelevelio.lt) W popularyzacji wiedzy o projekcie pomocna okazała się również gazetka szkolna Ósemka.
Koordynatorzy projektu oraz uczestnicy z radością zamknęli rok 2017 oraz oczekują na realizację kolejnych działań
projektowych w roku 2018. Planowane są dwie wycieczki turystyczno -– krajoznawcze – na terenach Litwy oraz północno-wschodniej
Polski.
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Te oczy ...


Otworzyłam oczy i oślepiły mnie
promienie słońca padające przez małe,
prostokątne okienko znajdujące się na
przeciwległej ścianie. Poczułam przypływ
nadziei na wyjście z tej dziury. Natychmiast
zerwałam się w kierunku okna, zapominając
o związanych rękach. Dopiero teraz zdałam
sobie sprawę, jak wielki ból odczuwałam aż od
samych koniuszków palców. Musiałam szybko
znaleźć jakieś rozwiązanie. Czasu było coraz mniej.
- Lea... Lea, słyszysz mnie? - wyszeptał Vicken,
siedzący pod samymi drzwiami bez klamki. Przyłożył
palec do ust i wskazał dłonią, abym podeszła.
- Lea, mam mały plan. Nie wiem, czy się powiedzie,
ale chyba warto spróbować. Nie mamy nic do
stracenia, a myśl o spędzeniu tu
kolejnego dnia napawa mnie strachem. Wstyd mi się do tego przyznać, ale strasznie boję się ciemności. Wczoraj, gdy
tylko zasnęłaś, zgasili światło. Nie chciałem Cię budzić.
- Każdy się czegoś boi, Vicken. To nie powód to wstydu – odpowiedziałam również szeptem - To jaki jest plan? Nie
mamy za wiele czasu, pewnie zaraz po nas kogoś wyślą.
Tak w skrócie mówiąc- zaskoczymy ich. Widzisz żarówkę zwisającą z suﬁtu? Wykorzystamy kabel, aby zrobić małą
pułapkę. Może uda nam się uciec, gdy upadną. Tylko jest jeden problem. Scyzoryk mam w kieszeni z przodu. Musisz
pomóc mi go wyjąć i rozciąć więzy.
- Dobra, tylko się nie ruszaj. Sprawnie wyjęłam narzędzie, gdy nagle zaburczało nam w brzuchu. Uśmiechnęliśmy się
i spojrzeliśmy sobie w oczy. Vicken szybko opuścił wzrok.
- Nie jedliśmy już jakieś dwa dni, dlatego musimy się stąd wydostać jak najprędzej, bo zginiemy z wyczerpania. Tylko
adrenalina trzyma nas przy życiu. Rozetnij proszę sznur jak najszybciej i ryzykujemy.
Z więzami poszło mi sprawnie. Chłopak, dzięki swojemu wzrostowi, szybko poradził sobie z kablem.
Przywołał mnie skinieniem głowy do drzwi.
- Ty stań po drugiej stronie przy samych drzwiach, naprzeciwko mnie i trzymaj sznur blisko ziemi. Gdy wejdą, zahaczą
nogami i być może zyskamy kilka sekund.
I wtedy jakby na zawołanie usłyszeliśmy szepty zza drzwi.
- Jesteś gotowa? - zielonooki szepnął, ale ja nie zdążyłam odpowiedzieć, bo drzwi otworzyły się z hukiem. Przez
chwilę pomyślałam, że to się nie uda. Może w pokoju jest podsłuch albo kamery i oni o wszystkim wiedzą... . Jednak
Vicken miał rację. Wpadli w pułapkę z taką łatwością, że ciężko było w to uwierzyć. Upadek był dosyć mocny, może
nawet stracili przytomność. To dało nam kilka cennych sekund, które musieliśmy jak najlepiej wykorzystać. Chłopak
złapał mnie za rękę i wybiegliśmy. Nie wiedziałam, gdzie mnie prowadzi, wszystko było jakby rozmyte i we mgle.
Wbiegliśmy na schody. Drzwi znajdowały się na samej górze. Pojawił się pewien problem. Były zamknięte i w żadnym
razie nie dały się otworzyć. Plusem było to, że są drewniane.
- Wyważ je! - krzyknęłam.
Chłopak kopnął z całej siły. Jednak to było na nic. Drzwi ani drgnęły. Wstrzymałam oddech. Myślałam, że to
koniec. Nie było innego ratunku. On nas zabije i już nigdy nie dowiemy się prawdy. I wtedy Vicken uderzył w drzwi
jeszcze raz. Tym razem wypadły z hukiem. Poczułam ulgę, choć tak naprawdę był to dopiero początek prawdziwych
problemów. Wybiegliśmy stamtąd w okamgnieniu. Uderzył nas świeży powiew powietrza i upał południowego
słońca. Okolica była pusta i cicha. Zero ludzi, tylko stare opuszczone budynki i suche rośliny, piętrzące się na ścianach.
Pędziliśmy przed, siebie żeby znaleźć się jak najdalej od tego miejsca. Nie wiedzieliśmy, co czyha na nas za rogiem.
Zaufaliśmy przeznaczeniu – tylko to nam pozostało.
Ciąg dalszy nastąpi...
Emilia Kozłowska
HUMOR Z
Język polski odmienia się przez liczby.
Polski artysta o światowej sławie to Leonardo da Vinci i Madonna.

ZESZYTÓW

Zeus stworzył Pandorę i zamknął ją w puszce.
Prometeusz został zesłany w podziemie i przypięty do kamienia.
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Film, bez którego święta nie istnieją, czyli 10 ciekawostek
o Kevin sam w domu
Mimo iż wielu z nas zna Kevina na pamięć, co roku
ﬁlm, jakbyśmy widzieli go po raz pierwszy. W wielu domach
w 2010 roku telewizja Polsat chciała zrezygnować z emisji
Dlatego zebrałam 10 ciekawostek na temat tego hitu.

siadamy przed telewizorem i z zapartym tchem oglądamy
stało się to rodzinną tradycją, bez której nie ma świąt. Gdy
ﬁlmu w okresie świątecznym, Polacy zaczęli protestować.

1. Mimo, iż ﬁlm zarobił dotychczas ok. 500 mln dolarów,
Kevina, John Heard, nie był zadowolony ze swojej roli i pracy
po obejrzeniu całości zmienił zdanie.

wiele osób nie wierzyło w sukces produkcji. Filmowy ojciec
na planie. Uważał, że produkcja okaże się klapą. Dopiero

2. Zdjęcie dziewczyny Buzza, które znalazł Kevin było
dziewczynę. Reżyser stwierdził, że wyśmiewanie w taki sposób
syna jednego ze scenografów.

w rzeczywistości zdjęciem chłopca wystylizowanego na
dziewczynki byłoby nie na miejscu. Posłużono się zdjęciem

3. Na początku ﬁlmu tata Kevina przypadkowo wyrzucił
dlaczego cała rodzina na lotnisku nie zorientowała się, że

jego bilet razem z mokrymi chusteczkami. To wyjaśnia
Kevina brakuje.

4. W scenie, kiedy Harry gryzie Kevina w palec, Joe Pesci
bliznę. Unikał chłopca również podczas kręcenia ﬁlmu tylko
realistyczne.

rzeczywiście ugryzł Macaulay'a Culkina, zostawiając mu
po to, by ten naprawdę się go bał. Dzięki temu sceny były

5. Pochodzący z lat 20. XX wieku dom, w którym toczyła się akcja ﬁlmu, został wystawiony na sprzedaż. W 2012 roku nabywca zapłacił za niego prawie
1,6 miliona dolarów. 400-metrowy dom ma cztery sypialnie, kominek opalany drewnem, przeszklone patio i osobny garaż. Leży ok. 30 km na północ
od Chicago, niedaleko jeziora Michigan.
6. Kuzyn Kevina, Fuller to w rzeczywistości młodszy brat Macaulaya Culkina, Kieran Culkin.
7. W 2012 roku magazyn The Week opublikował artykuł, w którym doktor Ryan St. Clair z Weill Cornell Medical College dokładnie analizuje kontuzje odniesione przez Marva i Harry'ego podczas potyczki z Kevinem. Wniosek jest jeden - w realnym życiu panowie z pewnością nie przeżyliby tego spotkania.
8. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że rolę Harry'ego odrzucili m.in. Robert De Niro i Danny DeVito. Ostatecznie zgodził się na nią Joe Pesci.
9. Ozdoby choinkowe, na które w jednej ze scen nadepnął Marv nie były szklane. Tak naprawdę były to… cukierki. :)
10. Inspiracją do charakterystycznej miny Kevina (która znalazła się między innymi na plakacie reklamującym ﬁlm) był słynny obraz Edvarda Muncha Krzyk.
Michalina Kiryłowicz

Muzycznie w święta
Okres świąteczny niewątpliwie idealnie komponuje się z ulubionymi zimowymi hitami, które każdego są w stanie wprawić w cudowny Bożonarodzeniowy klimat. Nie wiem jak u Was, ale u mnie od 1 grudnia nie ma wieczoru bez ciepłych skarpetek, przyjemnego kocyka, gorącej czekolady, dobrej książki i
Mariah Carey!
Nie uwierzę, jeśli ktokolwiek z was zaprzeczy, że jeszcze do tej pory nie przesłuchał All I Want For Christmas Is You. Przez ogromną popularność tego
utworu ciężko uwierzyć, że jest on dość stary! Piosenka wydana została w 1994 r. Mimo 23 lat, wciąż jest niesamowicie aktualna, a przede wszystkim lubiana.
Nie wielu z Was pewnie wie, iż oryginalnie piosenka opowiada o licealnej sympatii Carey. W tym roku piosenkarka postanowiła zachwycić świat nowym przebojem The Star. Jestem bardzo ciekawa, czy osiągnie równie ogromną, światową popularność jak jej poprzedni świąteczny utwór.
Kolejnym hitem, którego nie mogłoby zabraknąć w grudniowe wieczory jest Last Christmas. Wydany w 1984 r. przez wspaniały duet Wham. Bez
wątpienia utwór ten kojarzy nam się ze świętami, które nadchodzą wielkimi krokami. Co ciekawe, ale jednocześnie smutne, jeden z wokalistów tego zespołu
- George Michael, zmarł 25 grudnia ubiegłego roku... i to były jego ostatnie święta.
Jeśli chodzi o polski rynek muzyczny, wokaliści nie próżnują! Jak zauważyłam przez ostatnie lata, powraca moda na świąteczne piosenki i każdy stara się stworzyć coś, bez czego ludzie nie będą w stanie przebrnąć przez okres Bożonarodzeniowy. Tak oto wygląda lista polskich świątecznych utworów:











Antek Smykiewicz - Na nowo,
Jula - Gdy gwiazdka,
Gromee feat. Sound'n'Grace - Zaśnieżone miasta,
Cleo - Coraz bliżej święta,
Andrzej Piaseczny & Seweryn Krajewski -Wielkie świąteczne całowanie,
Ryszard Rynkowski - Dziś nadzieja rodzi się,
Kayah - Ding Dong,
Pectus - Kolęda dwóch serc (polska wersja Last Christmas),
Ania Szarmach - Coraz bliżej święta.
Myślę, że warto wspomnieć także o charytatywnej kompozycji, która została stworzona przez 21 artystów takich jak np. Dawid Kwiatkowski czy

Marina Łuczenko . Nagrali oni utwór pod tytułem Kocham te święta. Projekt 21 Allstars jest zapowiedzią akcji społecznościowych, których celem jest animacja
twórczości oraz rozwoju talentu. Kocham te święta to piosenka o miłości. Teledysk pokazuje, jak gwiazdy spędzają święta i jak wygląda ich Wigilia. Równocześnie
stanowi on wyzwanie dla słuchaczy, by pokazali, jak to wygląda u nich.
Zachęcam Was cieplutko do umilania sobie tego świątecznego okresu słuchaniem wyjątkowych piosenek, które nabierają szczególnej mocy w tym
okresie. Jednocześnie życzę Wam rodzinnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz wspaniałego Nowego Roku!
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Aleksandra Cieciorko

Kartki wyszywane nitką, czyli zrób to sam
Są tak łatwe w wykonaniu, że z niewielką pomocą
z waszej strony nawet trzylatek się upora z prostszymi wzorami.
Kartki wyszywane nitką są jeszcze mało znane w Polsce, dlatego
na pewno kogoś zaskoczycie swoją pracą.
Będziecie potrzebować:
 kartki papieru w formacie pocztówki,
 nici w różnych kolorach,
 podkładki ﬁlcowej lub ręcznika złożonego w kilka warstw,
dobrze sprawdza się też zwykły karton,
 szpikulca do dziurawienia kartki lub igły (nie za grubej),
 igły do haftu gobelinowego – czyli z zaokrąglonym końcem
lub zwykłej igły,
 wzoru kartki.
Krok 1
Pracę rozpoczynam od przygotowania
miejsca pracy, tak by mieć wszystko pod
ręką. Następnie wybieram sztywniejszą
kartkę papieru w formacie pocztówki
i jeśli mam taką potrzebę – to ozdabiam
rogi za pomocą specjalnych dziurkaczy.
Krok 2
Wybieram wzór, który nakładam na kartkę
i igłą lub bolcem przekłuwam miejsca
wykropkowane na wzorze lub tam, gdzie
stykają się linie obrazka.

Krok 3
Po przedziurkowaniu kartki
wybieram igłę (najlepiej
z zaokrągloną końcówką – czyli
igłę do wyszywania gobelinów)
i nitkę, którą po przewleczeniu
łączę pętelką na końcu.
Krok 4
Teraz zabieram się do wyszywania. Niektóre wzory mają z góry
określone kierunki wyszywania,
a w innych trzeba zdać się na
intuicję. Pamiętajcie też o naciąg aniu nitki po każdym
przewleczeniu przez kartkę.
K i e d y n i t k a s i ę s ko ń c z y,
wystarczy ją tylko z drugiej
strony podkleić taśmą klejącą.
Krok 5
Wyszytą kartkę przyklejam do
kartki formatu A5 - złożonej na
pół tak, aby ukryć drugą stronę.

Podstawy decoupage, czyli od czego zacząć
Decoupage to technika ozdabiania odpowiednio przygotowanej powierzchni wzorami z papieru, najczęściej serwetkami. Do ozdabiania
wykorzystuje się produkty wykonane z różnego tworzywa – drewna, szkła, metalu, ceramiki czy tkanin.
Decoupage – lista zakupów:
 proste elementy do ozdobienia, np. szklanka, słoik, kielich,
 serwetki z ciekawymi motywami,
 płaski pędzelek do lakieru,
 lakier do drewna,
 klej do decoupage (można także kupić klej introligatorski i rozrobić go z wodą).
Przydatne materiały do nauki decoupage: https://www.youtube.com/watch?v=POijQM-ghZ8
Katarzyna Radziszewska
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Wizyta uczniów VIII LO w Wilnie
w ramach realizacji projektu
Razem dla Edukacji – 4-6 XII 2017 –
reﬂeksje uczniów
Wyjazd na Litwę, który odbył się
w dniach 4-6 grudnia był jedną z moich
najlepszych podróży. Po raz pierwszy miałam okazję przebywać za granicą. Byliśmy
w Wilnie, stolicy Litwy. Miasto zauroczyło
mnie swoim wyglądem i historią. Jestem
pewna, że w przyszłości tam wrócę. Poznałam wiele pięknych miejsc, ciekawych
historii i przede wszystkim sympatycznych
ludzi. Najbardziej podobały mi się spacery
uliczkami Wilna. Pomimo zmęczenia
z chęcią zwiedzałam kolejne miejsca.
Chętnie odwiedzę te miejsca jeszcze raz!
Julia Molska
Nieczęsto patrzymy na historię
Polski z perspektywy innej niż nasza,
rodzinna. Urodziliśmy się, wychowaliśmy i żyjemy w Polsce. Historią łatwo jest się posłużyć, manipulacja nią jest powszechna,
a widać to w mediach. Konfrontujemy rzeczywistość z wyobrażeniami tylko wtedy, gdy sami wykażemy taką inicjatywę. Mam tu
na myśli zwiedzanie zabytków Wilna. Uświadomiłam sobie, jak wąskie jest moje spojrzenie i jak wiele jeszcze nie rozumiem.
Surowość owych nauczycieli, owych świątyń wiedzy podpowiada mi, w jaki sposób historia ma być chroniona, obiektywna i ludzka. I za to im dziękuję.
Monika Babińska
Zacznę od tego, że nie spodziewałam się, że trzydniowy wyjazd do Wilna będzie tak interesujący i pełen rozrywki.
Zabawa była przednia, w przyjemny sposób integrowaliśmy się z młodzieżą z Litwy na przykład, gdy graliśmy w laserowego
paintballa. Jeżeli chodzi o miasto, to się w nim zakochałam. Wszystkie stare kamienice, uliczki dosłownie mnie urzekły. Ciekawym doświadczeniem było dla mnie to, że praktycznie zawsze mogłam się z każdym porozumieć w języku polskim. Podobały mi
się wyjścia z Panią przewodniczką. Cmentarz na Rossie wywołał we mnie takie emocje, że dosłownie brakuje mi słów! Stare,
często bardzo zniszczone groby, niektóre sięgające nawet XIX wieku, położone na górce były dla mnie bardzo interesującym
obrazem.
Byliśmy również w Ponarach, w miejscu, gdzie w czasie II wojny światowej zamordowano około 100 tysięcy ludzi. Zwiedzanie tego miejsca było wzruszającym przeżyciem. Podobała mi się także wizyta na Uniwersytecie Wileńskim. Jest to wspaniałe
miejsce pod względem architektonicznym i historycznym. Uczniowie z Wilna przygotowali nam również zajęcia z inżynierii,
które były zaskakująco ciekawe, mogliśmy posłuchać o rzeczach, z którymi na co dzień nie mamy dużej styczności. Mogłabym
tak opisywać swoje wrażenia w nieskończoność. Ogólnie wyjazd był świetny pod każdym względem. Bardzo dużo się nauczyliśmy, poznaliśmy nowe miejsca i odwiedziliśmy miasto, z którym nasz naród ma tak dużo wspólnego. Mam nadzieję, że kolejny
wyjazd będzie tak udany jak ten.
Sandra Kozłowska
Na początku roku dowiedziałam się, że nasza klasa będzie brała udział w projekcie i planowany jest wyjazd na Litwę.
Cieszyłam się, bo nigdy nie miałam styczności z taką formą integracji oraz edukacji. Wcześniej byłam już w Wilnie i podobało mi
się jako miasto zabytkowe, ale tak naprawdę nie miałam pojęcia o jego historii. Wycieczka śladami znanych poetów pozwoliła mi,
między innymi, wyobrazić sobie akcję rozgrywającą się w Dziadach Adama Mickiewicza. Ciekawym punktem programu były
również spacery po Wilnie, w czasie których mogliśmy dostrzec piękne krajobrazy, panoramy i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Podczas wyjazdu poznaliśmy kulturę i obyczaje Polaków mieszkających na Litwie, którzy byli gościnni i zaskoczyli nas swoją doskonałą znajomością języka polskiego. Wycieczka była więc ciekawa, pełna wrażeń i pozostawiła po sobie wspaniałe
wspomnienia.
Natalia Reut
Jestem pozytywnie zaskoczona wizytą
w Wilnie. Udział w projekcie to dla mnie
okazja do poznania nie tylko innej kultury, co
może nie do końca własnej. Obraz zwiedzonych przeze mnie miejsc, zabytków, ważne
fakty historyczne, o których nie wiedziałam,
bądź wiedziałam o nich niewiele oraz liczne
informacje, które zdobyłam podczas wyjazdu, zostaną w mojej pamięci na długo. Możliwość poznania Polaków z innego kraju,
rozmowy z nimi o ich zmartwieniach
i dylematach również miały dla mnie dużą
wartość. Miło będę wspominać czas spędzony w Wilnie oraz wizytę nowych kolegów
w Białymstoku.
Natalia Antkiewicz
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Pomimo wielu atrakcji i wydarzeń, które miały miejsce na wycieczce w ramach projektu, największe wrażenie wywarły na mnie
Ponary. Jest to las, w którym dokonywano masowych mordów w czasie II wojny światowej. Niemal cała grupa wraz ze mną nie wiedziała
o tych nieludzkich wydarzeniach. Ponary to przykład trudnej historii i historycznego tabu. Idąc szlakiem zamordowanych ludzi, poczułam
przygnębienie, które było wpisane w atmosferę tego miejsca. Najciężej było mi zrozumieć, jak człowiek może dokonać tak bestialskich rzeczy, ulec ksenofobicznej wizji świata pełnej nienawiści. Te nieludzkie wydarzenia są dziś tylko historią, lecz patrząc na dzisiejszy świat pełen
konﬂiktów i wojen, nasuwa się reﬂeksja – czy wyciągnęliśmy wystarczająco dużo wniosków z minionych tragicznych wydarzeń i tak licznych
oﬁar? Czy dzięki strasznej historii staliśmy się
lepszymi, mądrzejszymi i bardziej wrażliwymi
ludźmi?
Katarzyna Pogorzelska
Cały projekt bardzo mi się podobał, ale chciałabym wyróżnić debatę o wielokulturowości,
zwiedzanie Wilna oraz naszą integrację. Dzięki
częściom projektu poznałam zdanie mniejszości
narodowych na temat wielokulturowości.
Miałam również okazję, aby poznać piękną
stolicę Litwy oraz wiele elementów jej historii.
Ponadto cały projekt pozwolił na integrację
z polską mniejszością narodową na Litwie.
Ewa Wnukowska
Słysząc o projekcie, od razu pomyślałam, że to
dobry sposób na zawarcie nowych znajomości
oraz poznanie innych kultur i obyczajów. Miałam
jednak wątpliwości co do wyjazdu. Wcześniej
postrzegałam Wilno jako miasto dość specyﬁczne, niegodne uwagi. Może dlatego, że zawsze marzyłam, aby pojechać w miejsce bardziej znane i chwalone. Jednak podczas wycieczki
moje poglądy bardzo się zmieniły. Wilno to miasto, które ma ciekawą historię, przepiękne zabytki i mieszkają tu bardzo sympatyczni ludzie.
Zintegrowaliśmy się z osobami z Litwy, przeżyliśmy ciekawe momenty i wyczekujemy kolejnego spotkania.
Aleksandra Łapińska
Wyjazd do Wilna od samego początku był czymś intrygującym. Miasto, które znałam jedynie ze szkolnych lektur, okazało się równie
piękne, jak opisywali je pisarze. Posiadało w sobie pewien urok zdolny przekonać do siebie nawet najmniej zainteresowanego nim człowieka.
Dzięki projektowi Razem dla Edukacji wraz ze swoją klasą miałam okazję odkrywać widniejące w każdym zakątku tego miasta piękno oraz moc
drzemiącej w nim historii. Podczas wyjazdu mogłam również poznać namiastkę innej kultury oraz języka. Jednak to dawna architektura
w pełni skradła moje serce - zróżnicowana epokowo, z wyraźnymi śladami obecnej w niej historii przemawiającej z każdego budynku. Mieliśmy też czas na chwilę zadumy i reﬂeksji podczas zwiedzania zamkniętego już cmentarza na Rossie. Odwiedziliśmy pokój,
w którym mieszkał Adam Mickiewicz oraz celę Konrada, którą znaliśmy już z III części Dziadów. W przyszłości
z radością tu powrócę, by odkryć Wilno na nowo.
Izabela Rabionek
Projekt, w którym bierzemy udział, pozwolił wielu z nas pierwszy raz wyjechać za granicę, poznać nowe osoby, kulturę, historię
innego państwa, ale także utrwalić to, co wiemy o własnym kraju i poznać kilka ciekawostek o nim. Plan dwóch wyjazdów był napięty, ale
dzięki temu udało się zrealizować jak najwięcej jego elementów. Zajęcia, w których mogliśmy brać udział, okazały się dla mnie bardzo wartościowe, m.in. wykład o dialektach czy zajęcia o tolerancji. Dzięki wyjazdowi na Litwę nie tylko poznaliśmy piękne miasto, jakim jest Wilno,
ale także kulturę i historię. Wyjeżdżając z Litwy, zdałam sobie sprawę, ile pięknych wspomnień zebrałam już na tym etapie projektu i ile mnie
jeszcze czeka przy kolejnych dwóch wyjazdach.
A projekt przynosi nam same korzyści. Mamy
możliwość poszerzenia wiedzy w ciekawy sposób, przy tym dobrze spędzamy czas i zdobywamy nowe doświadczenia.
Patrycja Krasowska
Grudniowy wyjazd do Wilna będę
wspominać z uśmiechem na twarzy. Był to mój
pierwszy wyjazd za granicę, ale cieszę się, że
właśnie była to Litwa, gdyż kraj ten ma wiele
wspólnego z polską historią i kulturą. Dzięki
projektowi Razem dla Edukacji miałam możliwość poznania wspaniałej stolicy Litwy, jej tradycji i obyczajów. Dodatkowo skosztowałam
tradycyjnych litewskich dań, które okazały się
wyśmienite.
Weronika Trusiak
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Reﬂeksje młodzieży
z Wilna i Białegostoku
- po obu wizytach edukacyjnych.
W trakcie realizacji projektu Razem dla
Edukacji mogłam/-em poznać:
- wielu ludzi (nowych, wspaniałych, ciekawych), przyjaciół,
- nowe szkoły,
- Białystok oraz Wilno - ich historię, kulturę, zabytki,
- historię Polski i Litwy,
- polskie dziedzictwo kulturowe na Litwie,
- miejsca, w których przebywali znani ze szkoły pisarze
i poeci,
- miejsca pamięci narodowej,
- słynnych Polaków,
- Polaków mieszkających na Litwie,
- tradycje i obyczaje litewskie,
- ciekawe zagadnienia językoznawcze (zróżnicowanie
polszczyzny),
- język polski i litewski, a także esperanto,
- różne spojrzenia na zagadnienia tolerancji i wielokulturowości,
- kontrowersje związane z postaciami historycznymi
oraz wydarzeniami.

W trakcie realizacji projektu Razem dla
Edukacji nauczyłam/-em się:
- czym jest tolerancja i jak jest ważna,
- jak krytycznie analizować informacje, dyskutować,
- patrzenia z innej perspektywy na tematy związane
z narodowością, wspólnotą kulturową, wielokulturowością,
- patrzenia z różnych perspektyw na tematy związane
z historią (wydarzeniami, postaciami),
- dialogu pomiędzy ludźmi różnych środowisk,
10

wymiany poglądów,
- jak odnajdywać wspólne tematy z nowo poznanymi
osobami,
- współpracy,
- wielu ciekawych zagadnień dotyczących mniejszości
narodowej,
- ciekawostek z życia w innym kraju,
- nowych słów w języku polskim, litewskim, esperanto,
- poprawnego języka polskiego,
- jak region wpływa na język mieszkańców, ciekawych
zagadnień związanych z dialektami, socjolektami,
-nowych faktów z polskiej i litewskiej historii.

Największe wrażenie zrobił/-ła/-ło /-ły
na mnie…
- ciepłe przyjęcie,
- przyjazne nastawienie uczniów i nauczycieli, szacunek, życzliwość, otwartość innych,
- nasza umiejętność współpracy,
- szczególna gościnność białostoczan i wilnian,
- piękna polszczyzna kolegów z Litwy,
- występ uczniów Gimnazjum im. Lelewela w Szkolnym
Konkursie Pieśni Patriotycznej,
- wartościowe wykłady, lekcje, warsztaty, debaty, międzynarodowa konferencja historyczna,
- zwiedzanie Białegostoku i Wilna,
- liczne atrakcje (musical Doktor Żywago w Operze
i Filharmonii Podlaskiej, wizyty w kręgielni, logic roomie, laserowy paintball).

Z sympatią będę wspominać…
- wszystkie poznane osoby,
- miłą atmosferę obu szkół, gościnność,
- miło spędzony wspólnie czas,
- nowe doświadczenia i przeżycia,
- zajęcia integracyjne,
- wspólne wyjścia, spotkania, wycieczki, atrakcje,
- interesujące lekcje/warsztaty/wykłady.

Czy było warto?

Reﬂeksja
koordynatorów projektu
Razem dla Edukacji
Przygotowanie

projektu, jego

planowanie, realizowanie, koordynowanie
jest nie lada wyzwaniem! Wie o tym każdy,
kto kiedykolwiek podjął się tego zadania.
Momenty załamania zdarzają się często,
pojawiają się pytania: Po co mi to było?, Czy
warto?. Okazuje się, że oprócz pomysłu
potrzebne są wiedza, cierpliwość, dobra
organizacja i czas. Zazwyczaj wszystko
trzeba zrobić na wczoraj, szybko reagować na
zmiany, myśleć perspektywicznie, umieć zaplanować, podsumować, podliczyć (żeby się tylko zgadzało!)… Trzeba się wiele
nauczyć!
Teraz o tym wszystkim wiemy, ponieważ mamy za sobą realizację trzech działań projektu Razem dla Edukacji. Czy było
warto? Niewątpliwie TAK.
W listopadzie z wielką ciekawością przyglądaliśmy się, jak dwa nieznane sobie środowiska – młodzieży białostockiej
i wileńskiej – najpierw niepewnie obserwują się w sali gimnastycznej VIII LO, by już po godzinie gawędzić przyjaźnie, żartować,
współpracować i wyrażać swoje zdanie na bardzo ważne tematy, takie jak blaski i cienie wielokulturowości czy tolerancja. Zaufali
sobie, okazali serdeczność, sympatię. Okazało się, że młodzi ludzie, niezależnie od miejsca zamieszkania, mają podobne
potrzeby, oczekiwania wobec życia, troski i radości. Przyjemnie było obserwować ich skupienie na wykładach, warsztatach,
lekcjach. Świetnie bawili się natomiast w czasie zajęć integracyjnych, wspólnych posiłków, spacerów. Były też momenty wielkich
wzruszeń, na przykład kiedy goście z Wilna zaśpiewali piosenkę Zwycięży Orzeł Biały w Szkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej
albo w Wilnie – na Rossie, w Ponarach.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w przeróżnych formach działań, uczyli się dzięki doświadczeniu i przeżyciu. To
zupełnie inny typ wiedzy niż ta książkowa, czysto teoretyczna. Dziś uczniowie klasy II E inaczej patrzą na III część Dziadów,
postać Mickiewicza czy Słowackiego, ponieważ chodzili ich śladami. Wiedzą, co oznaczają słowa: Panno święta (…), co w Ostrej
świecisz Bramie, bo zobaczyli rozświetloną Ostrą Bramę w zimowy wieczór. Odkryli czar Wilna, tak jak my, wiele lat temu,
i deklarują, że chcą tam wrócić.
Nie da się określić wartości emocji, doświadczeń, nawiązanych relacji, pogłębionej samoświadomości, zdobytej wiedzy.
Każdy z uczestników projektu wziął z niego tyle, ile chciał, ale w każdym na pewno zostanie wartościowy ślad. I właśnie ze
względu na tych młodych ludzi z Białegostoku i Wilna – było warto poświęcić swój czas i energię!
A poza tym, dzięki środkom ﬁnansowym z projektu, mogliśmy doposażyć biblioteki szkolne w naprawdę wartościowe
książki – biog raﬁe, reportaże, poezję,
beletr ystykę oraz książki histor yczne.
Zakupiliśmy również książki dla dzieci
i młodzieży – w różnych przedziałach
wiekowych - oraz gry edukacyjne, książki
metodyczne, które powędrują do Wilna.
Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania
się z tymi nowościami, czyli do jeszcze
efektywniejszego korzystania z dobrodziejstw
projektu Razem dla Edukacji.
Koordynatorzy projektu:
Katarzyna Słowikowska i Wiesław Choruży
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Ciasto miodowe, czyli litewski Medus
Składniki na ciasto:

200 g miodu,
5 szklanek mąki,
200 g masła,
150 g cukru,
3 jajka,
2 łyżeczki sody,
2 łyżki octu.
Składniki na krem:
1 litr śmietany (co najmniej 18%),
6 łyżek cukru pudru,
1 łyżka soku z cytryny.

Grzybek litewski
(wg Wincenty Zawadzkiej,
kucharce litewskiej)
Składniki:

Przygotowanie:

Do garnka włożyć masło, miód, cukier, roztrzepane jajka
i podgrzewać na bardzo małym ogniu ok. 10 minut. Uważać, by
ogień był bardzo słaby, by całość się nie przypaliła.
Do całości dodać sodę wymieszaną na łyżce octu (jedna
łyżeczka sody na jedną łyżeczkę octu, inaczej mówiąc gaszenie sody
- czyli do łyżki octu wsypać sodę i dać się wyszumieć, pomagając,
np. łyżeczką, całej sodzie połączyć się z octem. Czynność wykonywać nad miską lub garnkiem, gdyż masa mocno się pieni
i wylewa), całość podgrzewać jeszcze 1 minutę.
Zdjąć z ognia, dodać mąkę i dokładnie wymieszać.
Kiedy masa wystygnie, należy ją podzielić na 7 części - 6 równych,

5 jajek,
4 łyżki mąki,
1 łyżka cukru,
1/2 szklanki mleka,
szczypta soli,
1 łyżka masła,
cukier puder z cynamonem,
świeże owoce lub konﬁtura.
Przygotowanie:
Żółtka, mąkę, łyżkę cukru i mleko utrzeć na jednolitą,
gładką masę.
Białka ze szczyptą soli ubić na sztywną pianę. Dodać do
masy żółtkowej i delikatnie wymieszać.
Na patelni rozgrzać masło. Wlać ciasto (na wysokość
mniej więcej 1-2 cm) i smażyć na małym ogniu. Kiedy wierzch się
zetnie, przewrócić omlet na drugą stronę (wtedy brzegi omletu
powinny podnieść się do góry, na kształt kapelusza grzyba :))
i smażyć dalej na małym ogniu, aż druga strona się zarumieni.
Grzybek przełożyć na talerz i podawać natychmiast
posypany cukrem pudrem z cynamonem, ze świeżymi owocami lub
konﬁturą. Z podanej proporcji wychodzi jeden duży omlet lub 2-3
z małej patelni.
Kamila Nazarko

a jedną nieco mniejszą. Ta mniejsza część będzie przeznaczona do
pokruszenia i posypania całości. Otrzymane części rozwałkować,
ponacinać mokrym nożem (tylko nie rozciąć) i wypiekać oddzielne
blaty w piekarniku nagrzewamy do 180 stopni przez ok. 7-10 minut.
Upieczone i wystudzone blaty posmarować masą śmietanową (z podanych składników ubić krem), posmarować każdą
warstwę oraz boki ciasta. Siódmy blat pokruszyć np. w maszynce do
mielenia lub blenderze albo zwyczajnie w ścierce rozbijając młotkiem bądź tłuczkiem do mięsa. Okruszkami dokładnie obsypać
cały wypiek, można udekorować owocami, orzechami lub innymi
dowolnymi ozdobami.
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