
 

 



 

 

J esień przychodzi tuż po 

upalnych dniach pełnych 

słońca i słodkiego relaksu po 

wakacyjnych wojażach. Jest piękna, 

kolorowa, bywa różnorodna, kapry-

śna i zmienna. Jak zatem radzić  so-

bie z jej kaprysami ?  

         Jak każda pora roku ma wiele 

zalet, które warto doceniać. Należy 

skupić się na jej  walorach, cudow-

nych barwach opadających liści, któ-

re możemy podziwiać w parkach.  

Warto wykorzystać ciepłe dni na 

spacery, przejażdżki rowerem, obser-

wować świat zwierząt, który budzi 

w nas  ciepłe uczucia. 

         Nasze nastroje w dużej mierze 

zależą od nas samych, od tego jak 

postrzegamy świat, od naszego opty-

mizmu. Pogoda często ma na nas 

wpływ, również wtedy, kiedy nam nie 

sprzyja. Dlatego trzeba czerpać ener-

gię z własnego wnętrza, rodzinnego 

ciepła i ludzi, którzy są wokół nas. 

Bezcenne są nasze wzajemne relacje,  

przyjaźnie, które sprawiają, że szkol-

ne korytarze i sale są pełne gwaru 

i żyją swoim własnym życiem. Je-

sień, to nieodłączny element naszego 

życia, przychodzi i mija, by powrócić 

i znowu nas zachwycać. Takie spoj-

rzenie na świat sprawia, że  jesteśmy 

zadowoleni, uśmiechnięci, mamy 

więcej energii i siły na zmagania 

z trudami codzienności. Zatem ko-

rzystajmy z uroków jesieni każdego 

dnia.   

Jesienne klimaty 

Tekst: GOSIEK 



 

 

ż 
ycie każdego nastolatka koncentruje się  wokół szkoły, która nas 
kształtuje i w której spędzamy połowę swojego życia. To właśnie 
w szkole poznajemy przyjaciół, zawiązujemy przyjaźnie nawet na 

całe życie, przeżywamy pierwsze zauroczenia. Tu dojrzewamy, 
zaczynamy stawać się powoli odpowiedzialni i powoli zaczynamy 
wkraczać w świat dorosłych. Każdy nastolatek zna szkolną 
rzeczywistość w którą często wpisane są plotki, ploteczki, które zawsze 
budzą wiele emocji.   

Powiedźmy sobie szczerze plotka to niesprawdzona lub kłamliwa wiadomość, 

która zwykle powoduje utratę dobrego wizerunku. Wszyscy dobrze pamiętamy 

grę w  głuchy telefon , która odzwierciedla mechanizm powstawania plotki. 

Warto o tym pamiętać, gdy zderzymy się z plotką, która może być dla nas 

ciosem. W takich sytuacjach należy zwalczać ją obojętnością i ignorancją, nie 

wolno się przejmować czymś , co nie jest tego warte. Plotka żyje tylko 

wówczas, gdy jest podsycana emocjami. Zatem pamiętając o tym należy 

również unikać rozsiewania plotek, powielania kłamstw, które mogą być 

krzywdzące dla naszych kolegów. Szkolna rzeczywistość zawsze zależy od nas, 

od tego w jaki sposób ją ukształtujemy, jak będziemy spędzać czas podczas 

przerw i na ile będziemy się angażowali w życie naszej szkolnej społeczności. 

Pamiętajmy, że to od nas zależy jakie będziemy mieli wspomnienia ze 

szkolnych lat. 

 

Szkolne ploteczki 
Tekst:  Magda 

okiem nastolatki 



 

 

„Wielki Mur” to film, który musisz koniecznie obejrzeć. Jest to chińsko-

amerykański  film fantasy z 2016 roku w reżyserii Zhanga Yimou. Film 

przedstawia historię elitarnej chińskiej drużyny wojowników, która z po-

mocą przybyszów z Europy próbuje pokonać potwory, przedostające się 

za Wielki Mur.  

Akcja filmu rozgrywa się w Chinach, w czasach kiedy na Dzikim Zachodzie pa-

nowali kowboje, w Chinach zaś wynaleziono czarny proch. Co prawda uroczysta 

premiera filmu odbyła się 6 grudnia 2016 roku w Pekinie, jednakże nie- wielu 

z nas do tej pory go obejrzało. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 30 marca 2015 ro-

ku w Qingdao, w Chinach. Co ciekawe jest to najdroższy film jaki kiedykolwiek 

nakręcono w Chinach. Koszt produkcji wyniósł 150 milionów dolarów. Prawdo-

podobnie dlatego, że, podczas produkcji powstały kopie Wielkiego Muru, ponie-

waż w tym czasie nie można było na nim nagrywać scen. Reżyser filmu w trakcie 

wywiadu powiedział, że najbardziej imponująca była obecność ponad setki tłu-

maczy, którzy pomagali się komunikować wielonarodowej ekipie filmowej. 

Tekst: Maja 

Recenzja filmowa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_fantasy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zhang_Yimou
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Mur_Chi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Qingdao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Mur_Chi%C5%84ski


 

 
„Wielki Mur” przenosi nas w świat dziecięcej wyobraźni. Każdy z nas ma w sobie 

wrażliwość oraz ciekawość. Cechy te pozwalają nam na marzenia, które ożywają 

na naszych oczach. Film opowiada o dwóch mężczyznach, przyjaciołach, którzy 

chcą wykraść czarny proch. W  tym celu podróżują w kierunku Wielkiego Muru. 

Po drodze niestety zostają 

zaatakowani przez COŚ… 

W walce napastnik zosta-

je  częściowo pozbawiony  

ręki. Cześć tego ciała za-

bierają ze sobą, nie wie-

dząc czym lub kim jest ta 

istota. Tak trafiają na 

Wielki Mur, gdzie zostają 

pojmani przez chińskich 

wojowników. Jakie były 

dalsze losy, co ich zatrzy-

mało, kim była niezwy-

kła, groźna istota? O tym 

możesz dowiedzieć się 

sam oglądając WIELKI 

MUR : )  Liczne efekty 

specjalne, dynamiczna 

i tajemnicza muzyka, cie-

kawe kostiumy oraz same 

postaci również fanta-

styczne  powodują,  że ten film jest wart obejrzenia.  W mojej opinii film jest bar-

dzo dobry, godny polecenia szczególnie jako atrakcja na filmowe wieczory spę-

dzane w gronie  przyjaciół, rodziny.    

W rolach głównych występują: 

Matt Damon jako William Garin, 
Jing Tian jako Lin Mae, 

Pedro Pascal jako Pero Tovar, 

 
Willem Dafoe jako sir Ballard, 
Andy Lau jako strateg Wang, 

Zhang Hanyu jako generał Shao, 
Lu Han jako Peng Yong. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Matt_Damon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pascal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Willem_Dafoe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andy_Lau
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lu_Han


 

 

 W sierpniowy ranek przyjechałam do babci Feli nad morze, do Gdyni. Bar-

dzo ucieszyłam się, że wreszcie możemy się zobaczyć, gdyż nie widziałyśmy się 

od świąt. Rodzice pomogli mi wtaszczyć walizkę, wypili kawę, ucałowali i poje-

chali załatwiać jeszcze jakąś sprawę. Gdy tylko odjechali babcia zawołała mnie 

na strych i poprosiła, żebym zdjęła duże pudło. Kiedy zniosłam je ze strychu, 

babcia szybko je otworzyła i poprosiła, bym zobaczyła zawartość. W pudle była 

ciemnozielona torba z łatą pośrodku, a materiał był mocno zniszczony, jakby 

dużo przeszedł. Widząc moje zaintrygowanie, babcia podała herbatę i ciasto, 

usiadła do stołu i zaczęła opowiadać mi historię.  

 Babcia dostała tę torbę na trzynaste urodziny w dniu rozpoczęcia szkoły. Jej 

mama własnoręcznie ją uszyła. Kilka dni później, podczas lekcji matematyki, na 

zewnątrz rozległ się niewyobrażalny huk. Okazało się, że nieopodal zaczęły się 

walki naszych żołnierzy z Niemcami. Profesor babci szybko otrząsnął się z szo-

ku, zebrał wszystkich uczniów i zaprowadził do szatni w piwnicach pod szkołą. 

Wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką Lucką siedziały wtulone w siebie w mo-

krym kącie szatni.   



 

 
 Mijały godziny, aż nastała noc. Babcia, nie mogąc spać, gdyż głód zaczął da-

wać jej się we znaki, otworzyła torbę i wyjęła z niej dwie kromki chleba posma-

rowane konfiturą swojej mamy. Szepnęła do Lucki: „Jedz, mam dwie kanapki, 

więc i dla Ciebie wystarczy” i zaśmiała się cichutko. W końcu obie usnęły. 

 Rankiem wciąż było słychać wybuchy i wystrzały. Profesor kazał im czekać, 

a sam wymknął się na górę. Długo jednak nie wracał.  Niedługo potem Lucka 

zaproponowała, aby obie poszły poszukać jedzenia w szkolnej kuchni, która 

znajdowała się w osobnym budynku z tyłu szkoły. Ruszyły, więc ostrożnie do 

wyjścia, a potem dalej na zewnątrz wzdłuż ściany szkoły. Gdy wyszły zza rogu, 

babcia ujrzała żołnierza z karabinem, który odwrócił się w ich stronę unosząc 

broń. W tym momencie rzuciła się na Luckę zakrywając ją torbą i pociągając 

przyjaciółkę za sobą. Padł strzał, jednak obie, biegnąc co sił w nogach, przedo-

stały się do budynku kuchni. Tam natychmiast rzuciły się na jabłka w koszy-

kach, zjadając kilka z nich. Chwilę później, kiedy babcia otworzyła torbę, aby 

naładować do niej jabłek okazało się, że torba jest dziurawa od kuli. Z przeraże-

niem   ujrzała w środku spłaszczony pocisk, który wystrzelił w ich stronę żoł-

nierz. Na szczęście dzięki wszytej w plecy blasze, torba zatrzymała pocisk 

w swoim wnętrzu. Obie z Lucką uśmiechnęły się z ulgą, po czym zaczęły napeł-

niać ją jabłkami dla pozostałych. Droga powrotna obyła się bez przygód jak po-

przednio, a żołnierz, którego spotkały wcześniej także zniknął. Przyjaciółki nie 

sprawdziły jednak, co jest za bramą szkoły, gdyż tam wciąż trwały hałasy. Wró-

ciły, więc do piwnicy szkoły, gdzie zastały swoich kolegów oraz profesora z oban-

dażowaną  głową. Okazało się, że miał on podobny pomysł z jedzeniem, jednak 

nie miał tyle szczęścia, co babcia i jej przyjaciółka Lucka.  

 W piwnicy siedzieli do wieczora tego dnia, a zdobyte jabłka pozwoliły im 

przetrzymać te godziny. Wówczas na placu szkoły pojawili się polscy żołnierze, 

umożliwiając im bezpieczne wyjście i powrót do domów. Działo się to w pierw-

szych dniach września 1939 roku, a przez następne sześć lat torba mojej babci 

przysłużyła się jeszcze wiele razy. Jednak to łata na dziurze po kuli z pierwszych 

dni wojny będzie najważniejszą pamiątką dla mojej babci i naszej rodziny.  



 

 

  Schowałam się w pokoju mamy, by Basia mnie nie znalazła.  Moja przyjaciółka 

przyszła do mnie na noc i bawiłyśmy się w chowanego. Było bardzo śmiesznie. 

Nagle zobaczyłam na półce złotą i nieco brudną małą figurkę pieska, trzymające-

go w pyszczku tabliczkę, której tekst już dawno się zatarł. Od razu do mojej gło-

wy napłynęły wspomnienia związane z owym przedmiotem. 

 Siedziałam w ogródku, radośnie grzebiąc w ziemi plastikową łopatką. W mojej 

kolekcji “wykopalisk” znajdowały się już dwa gładkie kamienie, muszelka ślima-

ka oraz brudna perełka. Mamie niezbyt podobał się mój pomysł, ale w końcu po-

zwoliła mi na zabawę, obiecując, że potem umyjemy wszystko porządnie, łącznie 

ze mną. W pewnym momencie natrafiłam na coś twardego.  

-Kamień? Nie, to coś jest za duże...-rozmyślałam- Może większy kamień? 

Z trudem wydobyłam dziwną rzecz, która po oczyszczeniu z ziemi okazała się być 

drewnianą skrzyneczką, lecz niestety była zamknięta na kłódkę. Pobiegłam ze 

swoim znaleziskiem do mamy, która zaciekawiona spróbowała otworzyć pudełko 

Tekst: Oliwia 



 

 
Po kilku próbach zardzewiały zamek puścił, skrzynka otworzyła się gwałtownie, 

poczułam specyficzny zapach staroci. W środku znajdował się pożółkły, lecz 

w wyjątkowo dobrym stanie kawałek papieru oraz złota figurka pieska. List opo-

wiadał o właścicielu przedmiotu, chłopaku o imieniu Jerzy, o niemieckich żoł-

nierzach w dawnej wsi, która znajdowała się tu zamiast naszego osiedla oraz 

o motywach chłopca, by schować ulubioną figurkę. Tata po powrocie z pracy po-

wiedział, że najprawdopodobniej jest to z czasów drugiej wojny światowej. By-

łam bardzo dumna z tego znaleziska. 

Nagle krzyk Basi przypomniał mi o reszcie świata: 

-Koniec gry, widzę cię, Oliwia! 

Przypominając sobie najlepsze momenty zabawy ruszyłyśmy ze śmiechem do sa-

lonu. Do głowy wpadł mi pomysł, by opowiedzieć przyjaciółce tę interesującą hi-

storię. Złota figurka do dziś stoi w tym domu i kto wie, może będzie stać tu jesz-

cze wiele lat? 

Gorąco zachęcamy też do udziału w projekcie „Zimowe 
spotkanie z poezją i muzyką”. Wieczorek poetycki odbę-
dzie się w auli naszej szkoły w lutym. 



 

 

Edward Stachura 

Jesień 

Zanurzać zanurzać się  

w ogrody rudej jesieni  

i liście zrywać kolejno  

jakby godziny istnienia  

 

Chodzić od drzewa do drzewa  

od bólu i znowu do bólu  

cichutko krokiem cierpienia  

by wiatru nie zbudzić ze snu  

 

I liście zrywać bez żalu  

z uśmiechem ciepłym i smutnym  

a mały listek ostatni  

zostawić komuś i umrzeć  

Różewicz Tadeusz  

Bursztynowy ptaszek 

 

Jesień 

ptaszek bursztynowy 

przejrzysty 

z gałązki na gałązkę 

nosi kroplę złota. 

 

Jesień 

ptaszek rubinowy 

świetlisty 

z gałązki na gałązkę 

nosi kroplę krwi. 

 

Jesień 

ptaszek lazurowy 

umiera 

z gałązki na gałązkę 

kropla deszczu spada. 

Serdecznie zapraszamy do 

lektury najpiękniejszych 

wierszy znanych poetów 

polskich W kolejnych nu-

merach będziemy prezen-

tować utwory, które inspi-

rują kolejne pokolenia. 

Motywem przewodnim 

utworów lirycznych w bie-

żącym numerze jest jesień. 



 

 
Adam Zagajewski 

Jesień 

Jesień przychodzi za wcześnie. 

Jeszcze kwitną piwonie, jeszcze 

pszczoły budują idealne państwo, 

gdy nagle na polach zabłysną 

zimne bagnety jesieni i zerwie się  

wiatr. 

Skąd idzie jesień, czemu niszczy 

marzenia, zielone altany i pamięć ? 

Obce mocarstwo wchodzi w cichy las, 

złość nadciąga, idzie dżuma 

i dym pożaru, ochrypłe okrzyki 

Tatarów 

Jesień zrywa liście z drzew i nazwy, 

owoce. Jesień zaciera ślady, granice, 

gasi lampy, świece, gromnice; młoda 

jesień z purpurą na wargach całuje 

śmiertelnie żywe istoty i kradnie 

życie. 

Płyną soki i krew płynie ofiarna, 

płynie oliwa i wino, i rzeki płoną, 

żółte rzeki wzdęte padliną, 

przekleństwo płynie, płynie błoto, lawa, 

lawina 

Biegnie jesień zdyszana i noże 

błękitne świecą w jej niemym spojrzeniu. 

Ona ścina imiona jak zioła sierpem 

ostrym i nie ma litości w jej ogniu, 

oddechu. Idzie anonim, terror, armia 

czerwona. 



 

 

Na lekcji geografii pani pyta Jasia: 

- Z czego słyną Chiny? 

- Nie wiem - odpowiada chłopiec. 

- A skąd masz herbatę w domu? - 

podpowiada pani. 

- Mama kupuje w sklepie. 

Nauczyciel: 

- Jeżeli na stole będą cztery muchy i ja jed-

ną z nich zabiję, 

   to ile zostanie? 

- Tylko ta zabita - odpowiada uczeń.   

Jasio podchodzi na lekcji do pani i pyta: 

- Proszę pani czy mogę iść siusiu? 

Pani odpowiada: 

- Jasiu powiedz ładniej. 

Na to Jasio: 

- Proszę siku... 

- Jaka jest ta wasza nowa pani od fizyki? - 

pyta ojciec syna. 

- Bardzo fajna. Już trzeci raz w tym miesiącu 

choruje. 



 

 

Teatr istniał  pod nazwą Teatr 

Polski od 1922 roku. Mieści się 

w gmachu wzniesionym dla tea-

tru niemieckiego w 1907 roku wg 

projektu Carla Moritza. Pod 

obecną nazwą funkcjonuje od ro-

ku 1936. Jest największą sceną 

dramatyczną na Górnym Śląsku. 

W latach 1971-1974 dyrektorem 

artystycznym teatru był Ignacy 

Gogolewski , obok Holoubka, 

najwybitniejszy aktor, jaki na stałe związany był ze sceną w Katowicach. Gogolewski 

zagrał w Teatrze Śląskim trzy role i zrealizował osiem przedstawień. Z okazji 50-lecia 

teatru, w 1972 roku, przygotował Kroniki królewskie Stanisława Wyspiańskiego. 

W tym przedstawieniu zagrał Zygmunta Augusta, był także Tartuffe'm 

w Świetoszku Moliera w reżyserii Witolda Skarucha (1973) i poetą 

w Weselu Wyspiańskiego w reżyserii Zbigniewa Bogdańskiego (1974). W związku z ju-

bileuszem 50-lecia teatr został wyremontowany. W 1980 roku spłonęła, mieszcząca się 

przy ulicy Wieczorka, Mała Scena teatru, która działała od początku powojennej histo-

rii Śląskiego. Rok po pożarze w gmachu teatru otwarto nową Scenę Kameralną. Wła-

śnie Bogdan Tosza, debiutujący w Katowicach w 1983 roku, objął   w 1992 roku dy-

rekcję Teatru Śląskiego. W tym samym roku teatr otworzył nową scenę - Malarnię 

z przeznaczeniem na kameralne, poetyckie projekty. Zrealizowano w niej m.in. Wieczór 

poezji Josefa Brodskiego z udziałem samego Noblisty, w układzie Toszy oraz Wieczór 

poezji Güntera Grassa przygotowany przez Toszę i Henryka Adamka. W kolejnych la-

tach teatr umacniał swoją pozycję głównej sceny Górnego Śląska. Z jednej strony pro-

mował artystów związanych z regionem, z dru-

giej zabiegał o nazwiska znane w całej Polsce. 

Bogdan Tosza był szefem katowickiego teatru do 

2003 roku. Zastąpił go Henryk Baranowski, 

który pełnił funkcję dyrektora, a później dyrek-

tora artystycznego do 2007 roku (w 2005 roku 

dyrektorem naczelnym sceny została Krystyna 

Szaraniec) Teatr Śląski zabiegał w tym czasie 

m.in. o głośny repertuar współczesny. Obecnie 

dyrektorem teatru jest Robert Talarczyk. Warto wiedzieć, że w  teatrze  prowadzone 

jest  Studium Aktorskie, Studium Wiedzy o Teatrze oraz lekcje teatralne. Natomiast 

w przyteatralnej galerii prezentowane są wystawy plastyczne. 

Tekst: Julianna Nasza chluba  - Teatr Śląski  

im. Stanisława Wyspiańskiego 



 

 

Jak zadbać o swoje zdrowie? Tekst: Magda 

 

 

 

 

 

Dbanie o swoje zdrowie fizyczne ma duży wpływ na nasze samopoczucie i zdro-

wie w zakresie psychicznym. Gdy nic nam nie dolega, czujemy się dobrze, to 

tym samym nasza psychika również ma się lepiej.  

To, co jemy ma wpływ nie tylko na nasz organizm, ale i umysł. Gdy zaczynamy się za-

niedbywać, wówczas dopadają nas różne dolegliwości, choroby i zaczynamy podupa-
dać na zdrowiu w tym szerokim pojęciu, obejmującym wszystkie aspekty nas samych. 
Jedzenie ma wpływ na nasz wygląd fizyczny. Nie chodzi tu tylko o problemy z nadwa-
gą, ale i wszystko inne. Niezdrowe odżywianie może mieć wpływ na kondycję naszej 
skóry, włosów. Jedzenie w pospiechu i byle czego z pewnością nie wpłynie na nas do-
brze, podobnie jak jedzenie o zbyt późnych porach albo w ogóle omijanie niektórych 

posiłków. 

Pięć rad jak najlepiej dbać o swoje zdrowie 
Przebadaj się!  

To jedna z najważniejszych i najczęściej ignorowanych zasad dbałości o zdro-
wie.Większość osób wdrażając program „zacznę dbać o siebie” przechodzi na zdrowe 

odżywianie, stara się poprawić swoją formę fizyczną i nie może się  nadziwić, gdy pod-
czas standardowych badań wykrywa się u nich chorobę. 

 

Zmodyfikuj swoją dietę! 

Regularne posiłki i unikanie śmieciowego jedzenia to podstawa, ale biorąc pod uwagę, 

że zmiana nawyków to trudna sprawa radzę, by znaleźć dietę opartą na Twoich ulu-

bionych smakach i rodzaju kuchni, którą najbardziej lubisz. Połączysz wtedy przyjem-
ne (ulubione jedzenie) z pożytecznym (zdrowszym odżywianiem się) i będziesz mógł 
sprawnie przejść do trzeciego ważnego punktu naszego zestawienia, czyli aktywności 
fizycznej. 

 

Zacznij ćwiczyć! 

Zanim jednak to zrobisz, uczciwie spisz ilość godzin, które przeznaczasz na aktywność 
fizyczną w ciągu tygodnia. Gdy stwierdzisz, że jest ona zbyt mała, to postaraj się o to-
warzystwo mobilizujące Cię do wspólnych ćwiczeń. 

 

Nie wyrzekaj się cukru! 

Nie tędy droga. Węglowodany, czyli cukry, są niezbędne dla organizmu. Glukoza jest 

głównym paliwem energetycznym ustroju, dzięki niej funkcjonuje układ nerwowy – 
jest jedynym źródłem energii dla mózgu 

  

Korzystaj z świeżego powietrza  

Jeśli masz dam z ogrodem spędzaj czas w ogrodzie na przykład czytając książkę. Jeśli 
masz mieszkanie z balkonem , staraj się spędzać tam  czas  lub  wyjdź na spacer 

z swoim pupilem lub ze znajomymi. 



 

 

 

Jesienne przysmaki 
Cześć! Przygotowałam dla Was kolejne przepisy, 

tym razem na  deszczowe, jesienne  dni, gdy nie 

wiadomo za co się zabrać, a w brzuchu burczy! 

Oczywiście jesiennym nume-

rem 1 na zimne dni jest zupa 

dyniowa! Przepis nie jest zbyt 

skomplikowany, potrzebuje-

my  tylko:  

1 kg dyni 

1 marchewkę                                     

1 cebula 

2 ząbki czosnku 

3 szklanki bulionu 

sól 

pieprz 

2 łyżki oliwy z oliwek 

4 łyżki śmietany 18% 

 

Jeżeli lubisz, nie zapomnij 

również o grzankach! Robie-

nie takiej zupy wraz z rodziną 

to niezła zabawa w pochmur-

ny, jesienny dzień, zwłaszcza 

gdy ma się ochotę na coś 

smacznego. 



 

 

Na drugie danie: 
Na drugie danie idealna bę-

dzie... “potrawka harcerska”! 

Jest prosta w przygotowaniu, 

a jaka smaczna! Potrzebujesz:  

Sos słodko kwaśny 

Paprykę 

Kiełbasę 

Cebulę 

Ryż 

Niewiele, prawda? Teraz wy-

starczy pokroić składniki. 

Usmażyć cebulkę wraz z kieł-

basą, co jakiś czas można do-

lać oleju i oczywiście należy 

mieszać!  

Potem stopniowo dorzuć resz-

tę, ryż ugotuj, poczekaj i.. Voi-

la! teraz tylko zajadać...  

 

Oczywista oczywistość... 
...A tą oczywistością jest deser!  

Na jesienny deser polecam cie-

płą herbatkę bądź kakao, jak 

kto lubi oraz banalne i smacz-

ne naleśniki. Naleśniki z ma-

słem.. Albo z dżemem… Lub 

nutellą? Jest tyle opcji, a każ-

da jest tak samo smaczna. 

A którą Ty wybierzesz?                                    

Smacznego! 

Życzy Oliwia 
 


