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Zima nie jest taka zła! 

Czy już będzie 

ciepło? 

W NUMERZE: 

 Białe szaleństwo -   na nartach, łyżwach i sankach!   

 Jak spędzić czas po nauce zdalnej ? 

 Miejsca, które warto poznać! 

 Przepisy, recenzje i wiele, wiele innych!  

...ale już powoli czas na wiosnę! 
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J 
eżeli jesteś fanem sportów zimowych, to dobrze trafiłeś. Zima trwa 
w najlepsze, zatem  jak przygotować się do sezonu narciarskiego, 
snowboardowego czy szybkiej jazdy na sankach i łyżwach? 

 

 

Należy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo, zatem trzeba odpowiednio 
przygotować sprzęt. Narty powinieneś nasmarować i naostrzyć krawędzie, 
sprawdzić czy rozmiar buta jest odpowiedni. Jeżeli nie masz swojego sprzętu 
to nie masz się czym martwić, na każdym stoku jest wypożyczalnia. Bardzo 
ważna jest kondycja. Jeżeli cały rok nie trenowałeś nóg, to najwyższa pora 
zacząć co najmniej miesiąc przed sezonem, dzięki temu unikniesz niemiłych 

niespodzianek i bólu mięśni.  

Przykładowy trening: 

-20 powtórzeń przysiadów 4 serie 

-20 powtórzeń  wykroków 4 serie 

-spięcia łydek 35 powtórzeń po 4 serie  

To powinno  wystarczyć!  

 

 

Nasze miejskie lodowisko powinno zaspokoić potrzeby  wszystkich 
miłośników  tego sportu, jeżeli jednak szukacie mocniejszych wrażeń 
spróbujcie wybrać się na lodowisko do katowickiego spodka, tam to dopiero 

jest jazda! Łyżwy można wypożyczyć. 

 

 

Myślę, że w Katowicach, jest kilka 
doskonałych górek na sanki. Nigdzie nie 
zjedziesz tak szybko, nie posmakujesz takiej 
adrenaliny i nie doznasz tylu niesamowitych 
emocji! Lecz żeby to wszystko miało "ręce 
i  nogi" to musisz mieć sanki albo przynajmniej "ślizgi". Polecam wszystkim 

klasyczne drewniane sanki nasmarowane świeczką od spodu! 

 

Białe szaleństwo -   

na nartach, łyżwach i sankach! 

narty 

łyżwy 

sanki 

Tekst:  Nika 
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M łodzież i jej upodobania 
zmieniają się z pokolenia 
na pokolenie. Jedno co 

zostaje stałe to posiadanie pasji, które 
urozmaicają nasze dość monotonne 
życie. Jednak otoczenie, w którym do-
rastamy mocno kształtuje nasze zain-
teresowania, które często są inne od 

pasji naszych rodziców.  

 Myślę, że każdemu z nas zdarzyło 
się prowadzić rozmowę z rodzicami 
czy dziadkami, w której staramy się 
im opowiedzieć coś o naszym życiu. 
Spotykamy się wtedy często z niezro-
zumieniem. Tradycyjnie pojawia wte-
dy się stwierdzenie: „za moich cza-
sów…”. Dorośli mimo wszystko zadają 
sobie niejednokrotnie pytanie: „co 
właściwie interesuje dzisiejszą mło-
dzież?”. Pytanie dla nas banalne lecz 
dla  starszych od nas często nieoczy-
wiste. Odpowiadając, zacznę od małej 
"wojny" płci, która często dotyczy tak-
że hobby. Podstawowe zainteresowa-
nia chłopaków to głównie sport: jazda 
na rowerach, coraz częściej zaintere-
sowania motorami, piłka nożna czy 

ręczna. Dodatkowo gry komputerowe 
i różne wybryki elektroniki. Ja chyba 
nie znam chłopaka który nie lubi mi-
nimum jednej rzeczy z powyżej wy-
mienionych. U dziewczyn podstawami 
są: moda, zdjęcia, taniec, książki 
i sport. Spotkania w wolnym czasie 
z przyjaciółmi to także nierozłączne 
elementy naszego życia, niezależnie 
od płci. A w jakich jeszcze sprawach 
jesteśmy tacy sami? ,,Dziwne pokole-
nie XXI wieku", coś wam to mówi? 
Chodzi głównie o nadmiernie używa-
nie telefonów. Tak, to nas łączy. Mi-
łość do mediów społecznościowych, 
muzyki najczęściej popu i rapu oraz 
szukanie nowych znajomości także 
przez Internet. Każdy kocha mieć du-
żo znajomych i nikt nie lubi czuć się 
jak odludek, a Internet daje nam jesz-

cze więcej możliwości.  

 Jak widać obszarów naszych za-
interesowań jest bardzo dużo i można 
je wymieniać bardzo długo. Wszyscy 
wiemy też, że poza podobieństwami 
często się różnimy i każdy z nas lubi 
inne rzeczy. Ale właśnie to jest w nas 

ciekawe...  

 

Nasze  

pasje 

Tekst: MORBI  
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Jak spędzić czas po nauce zdalnej ? 

Nie tylko przy komputerze! 

1. Uporządkuj swoją szafę/garderobę.       Tekst: Mika 

Dobrze jest uporządkować  swoją szafę, posegregować rzeczy. W posprzątanych 
wnętrzach czujemy się lepiej, mamy wszystko pod kontrolą, wiemy co gdzie jest. 
Porządek w szafach i otoczeniu zapewni nam komfort i więcej przestrzeni.  

 2. Chwyć za książki i filmy. 

Po dniu pełnym nauki i pracy nie ma nic lepszego jak położyć się na kanapie 

przy książce albo ulubionym serialu.  

 3. Zmień wystrój pokoju/domu na zimowy (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś). 

O tej porze roku sprawdzą się kolory bieli, szarości czy niebieskiego. To  piękne 

barwy, które  warto wprowadzić do swojego pokoju.  Ostatnio bardzo modne są 

lampki oraz świeczki. 

 4. Piżama-party (only for girls!) 

Zaproś do siebie najbliższych znajomych na noc. Oglądanie filmów, robienie ma-

seczek i szkolne plotki – wszystkie to kochamy. Niech każda z zaproszonych i go-

spodyni przygotuje jedną potrawę, niekoniecznie zdrową! :)  

 5. Zainwestuj w naukę 

Luty to zaledwie początek II semestru... Warto więc poświęcić czas nauce. Po-

prawić złe oceny z danego przedmiotu z którym masz kłopot i pouczyć się języ-

ków.  
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Kto posiada lub marzy o posiadaniu milusińskiego domownika, ten zdaje 
sobie sprawę, że o takiego przyjaciela trzeba dbać. Niezależnie od tego czy 
masz  psa, kota, gryzonia większego lub mniejszego, musisz robić wszyst-
ko, by był szczęśliwy w twoim domu. Powinieneś się nim odpowiednio 
opiekować, szczotkować go, karmić, poić. Każde ze zwierząt potrzebuje in-
nych pieszczot, dlatego trzeba poznać upodobania każdego ze zwierząt. 

Dbaj o swoich przyjaciół!  Tekst: Maja 

Świnka morska (obecna nazwa 

kawia domowa) potrzebuje dużo 

uwagi, lubi pieszczoty i głaska-

nie.  Karmienie świnki morskiej 

odbywa się  trzy razy dziennie. 

Do czwartego roku życia świnka 

potrzebuje pożywienia w postaci 

żywych warzyw np. sałaty, ogór-

ka oraz innych warzyw zawiera-

jących witaminę C. Papuga domowa także potrzebuje 

opieki. Istnieje wiele papug, które 

można hodować w domu. Decydując 

się na małą papugę domową, warto 

rozważyć zakup papużek falistych lub 

papużek nierozłączek. Średnie papugi 

też sprawdzą się w małych mieszka-

niach, w których po prostu nie ma 

miejsca na dużą klatkę. Duże papugi 

to między innymi ara i kakadu. Te ga-

tunki wymagają do hodowli dużych 

klatek, dlatego raczej nie będą miały 

odpowiednich warunków w małym 

mieszkaniu. 
Jednymi z najmniej wymagających  

zwierzątek są rybki akwariowe. Ma je 

wiele osób, które marzą o zwierzaku, 

a nie mogą mieć psa lub kota z uwagi 

na alergie, brak miejsca lub czasu. 

Opieka nad akwarium, hodowla i rozm-

nażanie ryb oraz roślin, ma im zastąpić 

czworonoga. Akwarium dla wielu to tak-

że doskonała ozdoba domu! 
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Zimowe atrakcje. Jak i gdzie spędzać wolny czas? 

Spędziłam tam, co 

prawda, wakacje 

w sierpniu, ale zapewniam was, że to 

świetny pomysł na weekend lub dłuż-

szy wyjazd! Piękna okolica, mnóstwo 

przyciągających uwagę miejsc. Zamek 

Czocha, wejście na Śnieżkę, pomniki 

przyrody: Krucze Skały, wodospad 

Szklarki i Kamieńczyka, ogrody japoń-

skie, Kopalnia Liczyrzepa – to tylko 

niektóre z miejsc, które warto zoba-

czyć. 

Kolejne miasto położone 

w górach, które mnie urze-

kło! W pobliżu leśne szlaki, spływ Du-

najcem z widokiem na Trzy Korony. 

Sporym ułatwieniem jest  kilkuminu-

towy  dojazd busem do Zakopanego. 

Tam już tylko krok na Kasprowy 

Wierch czy Gubałówkę. Trudno o nu-

dę w takim miejscu.  

Większość z nas lu-

bi aktywne spędza-

nie czasu. Jazda na nartach, łyżwach, 

gra w hokej – każdy znajdzie tutaj coś 

dla siebie! Możecie spróbować tych 

aktywnych form wypoczynku. 

w czasie roku szkolne-

go nie mamy zbyt wiele 

czasu na spędzenie czasu ze znajomy-

mi. Ferie to idealny moment na to, 

aby spędzić wiele godzin razem. 

Wspólny weekendowy wyjazd też może 

być dobrym pomysłem. 

Mam nadzieję, że moje propozycje na 

zimowe dni spodobały Wam się. 

Spędźmy je jak najlepiej – bezpiecznie, 

aktywnie i w dobrym towarzystwie! 

Szklarska Poręba  

Poronin 

Sporty zimowe 

Przyjaciele 

tekst: LOKOoko  
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Miejsca, które warto poznać  

zarówno  wirtualnie jak i w realu 

Kanion Bryce to park narodowy w USA. Jest 

to dzieło sztuki stworzone przez naturę, miej-

sce nieprawdopodobnie piękne i niezwykłe. Te 

pomarańczowe i czerwone skały, żółte ostań-

ce, igły, łuki i bajeczne formacje tworzą niesa-

mowity klimat. Park Narodowy Bryce Canyon 

położony jest w południowej części stanu 

Utah. Znajduje się niecałe dwie godziny drogi 

od innego bardzo znanego i często odwiedza-

nego Parku Narodowego Zion. Te niezwykłe 

tereny zostały ustanowione Parkiem Narodo-

wym w 1928 roku.  

Delta Okawango to największa na świecie śródlądowa delta rzeczna. Rozlewają-

ca się na obszarze 15 tys. km2 rzeka tworzy przepastne bagna, zdradliwe mo-

kradła i upstrzone wysepkami kanały, będące siedliskiem wielu zagrożonych 

zwierząt. Podróż do delty Okawango, do samego serca pierwotnej Afryki, to wę-

drówka przez wciąż zmieniający się krajobraz, przechodzący od podmokłych do 

suchych terenów, przemierzanie wijących się szlaków wodnych, obrośniętych raz 

to palmami, raz to papirusem, mijanie bezludnych, gęsto zarośniętych bujną ro-

ślinnością wysepek i porośniętych liliami lagun.       



KOLOROWA TRÓJKA * LUTY 2021 *  

 
Jaskinia Glowworm w Nowej Zelandii to jed-

na z najładniejszych jaskiń na świecie. Od-

czucia podczas zwiedzania są niesamowite. 

W pewnym momencie uczestnicy wycieczki są 

proszeni o zgaszenie latarek. Początkowo sły-

chać szum podziemnych wodospadów i kapa-

nie wody. Kiedy oczy przyzwyczają się do 

ciemności, na sklepieniu ukazuje się to, cze-

mu jaskinia zawdzięcza swoją sławę: tysiące 

bladoniebieskich świecących punkcików. 

Przypominają cieniutkie diody wielkości głów-

ki od szpilki, a widok przywodzi na myśl roz-

gwieżdżone niebo. Delikatne światło jest emi-

towane przez odwłoki owadów, a dokładniej – 

larw muchówki noszącej nazwę Arachnocam-

pa luminosa. Larwy wytwarzają także lepką 

pajęczynę, która zwisa ze stropu i w którą 

wpadają, zwabione światłem, różne owady.     

Wszystkie wymienione miejsca naprawdę warto odwiedzić. Podczas zwiedzania 

ich odczucia są niesamowite, czujemy się inaczej niż zwykle, zapominamy 

o wszystkich problemach, odczuwamy satysfakcję z samego oglądania tych cu-

downych dzieł natury. Myślę, że nie ma nic lepszego niż odwiedzanie nowych, 

nieznanych, tajemniczych miejsc, nawet jeśli robimy to tylko w wirtualnym świe-

cie.                                  

Tekst: Oliwia 
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Jakie style są teraz na topie?     Tekst: Oliwia 
A co po pandemii? Wrócimy do stałych nawyków, znowu będziemy dumać 

przed lustrem w co się ubrać. Warto już dzisiaj się przygotować, odświeżyć 

swoje stylizacje. Kto wie, może odkryjesz w sobie stylistę ubrań i sam(a) 

coś uszyjesz? Postaram się pomóc! 

Pierwszym często noszonym stylem jest Athleisure. Na pewno zastana-

wiasz  się co to takiego ? Zatem, to nic innego jak elegancja o sportowym 
charakterze. 

Wracamy także do lat 60., 
70. oraz do lat 90.  Karuze-
la wzorów i kolorów, 
różnorodność, która zdomi-
n o w a ł a  w y b i e g i  
światowych stolic mody, to 
pokłosie m.in. odważnych 
nawiązań. Wyjście poza 
s tandardy  i  mocne 
oddziaływanie wizualne, to 
z jednej strony chęć 
zwrócenia uwagi na indywi-
dualizm oraz podkreślenie 

charakteru osoby.  

Możesz trochę się zdziwić, ponieważ 
w tym sezonie również jest modna krata! 
W zeszłym sezonie modne było łączenie jej 
z dodatkami w punkowym stylu.Obecnie 
wyciągamy kobiece pudełkowe torebki, 
okulary kujonki i botki na niskich obca-
sach. Krata na stałe zagościła w  styli-
zacjach. 
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Kącik motoryzacyjny                                         

Land Rover Defender     Nowy Defender to całkowicie nowy de-

sign. Jedynymi elementami, które nawiązu-
ją do poprzednika, są krótkie zwisy, które 
zapewniają doskonałe kąty natarcia i zej-

ścia; tylne drzwi otwierane na bok z zamo-
cowanym na nich kołem zapasowym oraz 
bardziej - niż u innych Land Roverów - 
kanciasta sylwetka. W każdym innym 
względzie nowy Defender jest odmienny. 
Pojawiły się tu w pełni LED-owe lampy, 

modnie zaprojektowane osłony i wloty po-
wietrza. 
    Jeszcze większą metamorfozę przeszło 
wnętrze, które z ubogo zaprojektowanej ka-
biny przekształciło się w nowoczesne cen-
trum dowodzenia wyposażone w kilka ekra-

nów i modnie zaprojektowane pokrętła. 
Dźwignia zmiany biegów powędrowała na 
deskę rozdzielczą, dzięki czemu wygospoda-
rowano miejsce na opcjonalne siedzenie 
między przednimi fotelami, co pozwala 
przewieźć z przodu trzy osoby. To nawiąza-

nie do wczesnych modeli Land Rovera. 
   W efekcie Defender 110 (wersja dłuższa 

z dwoma rzędami drzwi) oferuje pięć lub 
sześć miejsc, a także konfigurację 5+2, 
a przestrzeń bagażowa za drugim rzędem 
siedzeń wynosi 1075 litrów lub 2380 litrów 

po jego złożeniu.  Z kolei wersja Defender 
90 pomieści sześć osób w pojeździe o dłu-
gości kompaktowego rodzinnego hatchbac-

Na szczęście w nowoczesnym wnętrzu pomyślano także o praktyczności, która niezbęd-
na jest w prawdziwej terenówce. Na drzwiach zamontowano mocne materiały odporne 
na zabrudzenia i zarysowania. Na podłodze pojawiły się trwałe, gumowane wykładziny, 
które łatwo będzie wyczyścić z błota. Nowy Defender jest wyposażony w stały napęd na 

cztery koła, reduktor, centralny dyferencjał i opcjonalny, aktywny tylny mechanizm 
różnicowy. Debiutuje tu także system Terrain Response, który umożliwia indywidualną 
konfigurację ustawień off-roadowych. 
      Nowa konstrukcja nadwozia zapewnia prześwit o wysokości 291 mm i wiodącą na 
świecie geometrię terenową, oferując w modelu 110 kąty natarcia, rampowy i zejścia 
wynoszące odpowiednio: 38, 28 i 40 stopni (w trybie off-road). Maksymalną głębokość 

brodzenia - 900 mm - uzupełnia nowy program do brodzenia systemu Terrain Respon-
se 2. W chwili premiery gama silników benzynowych obejmuje czterocylindrową jed-
nostkę P300 o mocy 296 KM i jednostkę sześciocylindrową w układzie rzędowym P400 
o mocy 396 KM i momencie na poziomie 406 Nm. Diesle są jednostkami czterocylin-
drowymi. Oznaczono je jako D200 (197 KM) i D240 (237 KM). Obie jednostki zapew-

niają moment obrotowy o wartości 317 Nm. Nowy Defender jest dostępny z najszer-
szą gamą indywidualnych akcesoriów, jaka kiedykolwiek była oferowana w Land 

Roverze, która obejmuje zdalnie sterowaną elektryczną wyciągarkę, namiot dachowy  

Tekst: Daniel B. 
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i nadmuchiwane, wodoszczelne daszki aż po bardziej konwencjonalne haki holownicze 
i bagażniki dachowe. Nowy Defender uzupełnia dynastię Land Rovera, stając obok luk-
susowej rodziny Range Rovera i SUV-ów Discovery. Jako pierwszy w salonach pojawił 
się dłuższy model 110 standardowo wyposażony w napęd 4x4. Nieco później dołączył 

a do niego wersja 90 z krótkim rozstawem osi, a w 2020 roku ofertę uzupełniły prak-
tyczne wersje użytkowe. 

Ciekawe zawody 
Jest wiele ważnych elementów, o któ-

rych musimy pamiętać wybierając nasz 

przyszły zawód. Wynagrodzenie, godziny 

pracy, czy jesteśmy gotowi się dla niej po-

święcić. Najważniejszym elementem jest 

zdecydowanie radość z wykonywanego za-

wodu. Bez niej będziemy jedynie wykony-

wać te same czynności, które staną się dla 

nas nudne, a może wręcz uciążliwe. Dlate-

go postaram się przybliżyć Wam choć tro-

chę temat zawodów, z których można czer-

pać radość. 

Tekst: Dawid 

Fizjoterapeuta 

Wielu ludzi twierdzi, że praca 

z drugim człowiekiem daje dużo 

większą satysfakcję od pracy in-

dywidualnej. Osobiście się z tym 

zgadzam. Będąc fizjoterapeutą, 

pracujesz z ludźmi, którym sta-

rasz się pomóc. Są to osoby po-

krzywdzone przez los - głównie 

po wypadkach lub urazach. Po-

magając im uporać się z trudno-

ściami, poznajesz je i widzisz ich 

radość, gdy wracają do sprawno-

ści. Jest to zdecydowanie zawód 

przynoszący szczęście. 

Ratownik medyczny 

Kolejna praca, w której starasz 

się pomagać ludziom. Tym ra-

zem nie jest to tylko przyjmowa-

nie do gabinetu i praca na miej-

scu. Jest to ciągły ruch, ryzyko 

i bezgraniczne poświęcenie, dla-

tego nie jest to zawód dla każde-

go. Do tego dochodzi jeszcze 

myśl, która pozostaje w głowie 

nawet na długo po skończeniu 

dyżuru. Jest to myśl, że zawsze 

ktoś na nas liczy. Praca ratowni-

ka jest bardzo trudna i nie wy-

maga jedynie umiejętności, lecz 

także hartu ducha. 
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Geodeta 

Nie lubisz tłoków, stresu i adrenaliny wynikającej z pracy? To praca idealna 

dla Ciebie. Na czym polega? Na spacerowaniu wokół działki z krokomierzem? 

Tak, pobiegasz wokół ogródka, spiszesz parę rzeczy i fajrant. Wiadomo, że musi 

być jakiś haczyk. Oczywiście, całkiem spory. Zawód geodety wymaga ukończenia 

technikum geodezyjnego lub studiów inżynierskich. Następnie, by zostać samo-

dzielnym geodetą, trzeba zdobyć uprawnienia zawodowe, kończące się testem. 

Ponadto od geodety wymaga się umiejętności planowania przestrzennego, co nie 

jest do końca takie łatwe. Co czyni geodezję ciekawym zawodem? Połączenie geo-

grafii, matematyki i gospodarki przestrzennej.  

 

Coś słodkiego, coś taniego dla każdego ! 

Przepis, który prezentuję to smaczne, ciekawe ciasto marchewkowe z kre-
mem i polewą marchewkową, przełożone kremem cytrynowym. Oto przepis: 

~Ciasto: 
• 4 jajka 
• 2 szklanki mąki pszennej 
• 2 łyżeczki sody 
• 2 łyżeczki cynamonu 
• 1 szklanka cukru (może być brą-

zowy cukier) 
• 2/3 szklanki oleju 
• 2 szklanki marchewki startej na 

małych oczkach 
~Krem: 
 250g serka mascarpone 
 200g śmietanki kremówki 36% 
 3-4 łyżki cukru pudru 
 1 łyżka soku z cytryny 
 1 łyżeczka startej skórki z 

cytryny 
~Polewa: 
 1 budyń wanilinowy 
 1 galaretka pomarańczowa 
 500 ml soku marchewkowego 
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Sposób przygotowania: 
Ciasto: 

1.Mąkę przesiać i wymieszać z sodą i cynamonem. 

2.Jajka ubić z cukrem na puszystą masę. W międzyczasie do jajek dodawać na 

przemian raz 1/3 oleju, raz 1/3 mąki. 

3.Marchewkę odsączyć i dodać ją do ciasta, wymieszać. Ciasto przełożyć do 

blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównać i wstawić do nagrzanego 

piekarnika. Piec w temp. 180℃  na funkcji góra-dół przez ok. 45-50 minut. Po 

wyjęciu z piekarnika odstawić do ostygnięcia. Następnie przekroić je w poziomie 

na pół i jedną część ciasta włożyć z powrotem do blaszki. 

Krem: 

4.Śmietankę kremówkę ubić na sztywno z cukrem pudrem. Dodać do niej serek, 

skórkę z cytryny, soki i wymieszać mikserem na średnich obrotach do połącze-

nia składników. 

5.Na blaszkę wyłożyć krem i przykryć go drugą połową ciasta, lekko docisnąć. 

Polewa: 

6.Na soku marchewkowym ugotować budyń. Kiedy budyń się zagotuje, zdjąć go 

z ognia i dodać do niego galaretkę w proszku, wymieszać, aż galaretka się rozpu-

ści. Polewę odstawić do przestygnięcia na ok. 20-25 minut. Ciepłą polewę wylać 

na wierzch ciasta i odstawić na parę godzin, aż polewa stężeje. 

Dekoracja: 

7.Marcepan zabarwić na pomarańczowo i zielono. Z pomarańczowego marcepa-

nu formować w rękach małe marchewki i ponacinać je delikatnie nożem. Z zielo-

nego marcepanu odrywać małe kawałeczki i lekko docisnąć, umieścić je na 

grubszych końcach marchewek. 

 

Ciasto pokroić na kwadraty i na górę dać małą marcepanową marcheweczkę.  
Smacznego!   
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 Wszystkie składniki powinny 

być w temperaturze pokojowej  

1. Płatki owsiane zmiksuj do 

otrzymania bardzo drob-

nych okruszków. Uwaga! 

Nie powinny przypominać 

mąki. Dodaj do nich rozto-

pione masło i dokładnie wy-

mieszaj. 

2. Do miski wbij jajko oraz cu-

kier i ubijaj do powstania 

jasnej, puszystej masy. Do-

daj mąkę pszenną i proszek 

do pieczenia, miksuj do  po-

łączenia składników. Zmik-

sowaną masę dodaj do płat-

ków owsianych z masłem 

i dokładnie wymieszaj. 

3. Blaszkę wyłóż papierem do 

pieczenia. Masę wykładaj 

łyżką na blachę w 8 cm od-

stępach – ciasteczka bardzo 

rosną. 

4. Piecz w temperaturze 175ºC 

przez około 6 – 10 minut, 

aż brzegi ciasteczek będą 

zarumienione. Wyjmij 

ostrożnie i przestudź na 

blaszce. 

5. Dodatkowo po wystygnięciu 

możecie polać ciasteczka 

czekoladą lub udekorować 

dżemem. 

Coś na ząb w domowym zaciszu                                                                                  Przepis na chrupiące  

ciastka owsiane 

Potrzebujemy : 

  150 g płatków owsianych, tra-

dycyjnych 

 100 g masła, roztopionego 

 1 duże jajko 

 90 – 100 g drobnego cukru 

trzcinowego 

 1 łyżka mąki pszennej 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Smacznego! Wiktoria N. 
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Utwór trafił do księgarni w lutym 2017 r. Przez rok figurował na liście bestselle-

rów. Historia jest opowiedziana z punktu widzenia psa i jego pojmowania życia.  

Główny bohater wielokrotnie się odradza i z coraz większym zapałem bez wzglę-

du na imię jakie aktualnie przybiera, płeć czy 

rasę, szuka odpowiedzi na pytanie „Jaki jest 

sens życia psa?”. Poruszająca historia mają-

ca na celu przedstawienie toku myślenia najlepszego przyjaciela człowieka w za-

bawny i całkowicie szczery sposób. Czworonóg podczas zaistniałych wydarzeń 

w każdym wcieleniu uczy się czegoś nowego, pokazuje drogę przywiązania 

i wierności wobec człowieka, między którymi powstaje nierozerwalna więź. Pod-

czas czytania lektury, która do-

czekała się ekranizacji w reżyserii 

Lasse’a Hallströma (twórca m.in. 

„Mój przyjaciel Hachiko”) przeży-

wamy wszystkie wydarzenia 

z perspektywy zwierzęcia domowego od 

narodzin aż po moment uśpienia i to 

w  wielu jego wcieleniach. Urokiem po-

wieści jest prosty styl pisania Camerona 

oraz jego wnikliwość i wyczucie. Dlatego 

książka wydaje się być idealną pozycją 

dla każdego. Historia pełna humoru, 

wzruszeń, zwrotów akcji, która budzi w 

czytelnikach wrażliwość i zachęca do 

spojrzenia na naszych ukochanych 

czworonogów z nieco innej perspektywy. 

Polecam zarówno powieść jak i film 

wszystkim miłośnikom zwierząt oraz 

osobom które, tak jak główny bohater, 

nie boją się nowych doświadczeń i mają 

odwagę wczuć się w role odgrywane 

przez naszych pupili. 

„Wszystkie psy idą do nieba… chyba, że 
mają niedokończone sprawy na Ziemi”  

recenzja „Był sobie pies” 
W. Bruce Cameron  

„Zmywanie naczyń polegało na tym, że chłopiec sta-
wiał przede mną talerz z jedzeniem, a ja go wylizywa-
łem. To był jeden z moich obowiązków domowych, ale 
tylko kiedy Mamusia nie patrzyła..”  

„Ten świat jest naprawdę pomerdany!” 
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recenzja 

Święta, ferie za nami, a zimowe dni trwają! Na długie chłodne wieczory 

najlepszym rozwiązaniem jest zanurzyć się w świecie literatury. Ostat-

nio wpadła mi w ręce opowieść serwująca na każdym kroku kolejne se-

krety, które nie dadzą w spokoju zasnąć. 

„Książka McGee opowiada historie umiejscowioną  w 2118 r. w Manhatta-

nie na wysokiej wieży. Im ktoś bogatszy, tym wyżej może mieszkać. Avery - 

zaprojektowana genetycznie idealna nastolatka i jej przybrany brat Atlas 

z najwyższego piętra, uzależniona najlepsza przyjaciółka Avery - Leda, Eris 

z niższych sfer i wiele innych osób złączą swoje losy przez zakazane miłości 

i kłamstwa.  

Niesamowita wizja przyszłości o pozornie sielankowym życiu dzieci boga-

tych rodziców. Problem pojawia się wtedy, gdy zauważą jak łatwo można 

upaść i zaplątać się w własnych przekrętach, a skrywane dla ochrony ta-

jemnice, w niewłaściwych rękach mogą stać się ich zgubą. Książka obfituje 

w kontrasty między ogromnymi apartamentowcami, a klitkami pachnącymi 

stęchlizną z najniższych pięter, w których każdy grosz się liczy, a nastolatki 

nie chodzą w ciuchach za parę tysięcy. 

Przekręty narkotykowe, sprawy sercowe, 

intryga za intrygą, plotki, kłamstwa, 

technologie na zaawansowanym pozio-

mie. W skrócie: życie manhattańskiej eli-

ty i problemy XXII wieku. 

Fabuła wciąga jak dobry film. Katharine przedstawia sekrety każdego                         

z nastolatków w tak umiejętny sposób, że możliwości jest zbyt wiele, by od-

gadnąć tajemnice, a na koniec i tak zazwyczaj przypuszczenia okazują się 

błędne. Pokazuje jak wiele czynników ma wpływ na nasze zachowanie 

i w jakim stopniu kłamstwa, które wychodzą na światło dzienne mogą zmie-

nić postrzeganie świata oraz, że cel nie zawsze uświęca środki. Polecam po-

wieść szczególnie na chłodne wieczory z kubkiem herbaty i kocem. Życzę 

powodzenia tym, którzy skuszą się na lekturę, w zgadywaniu intryg nowo-

jorskiej elity. 

TEKST:  Kita 

„Tysiąc pięter”  
Katharine McGee  

„-Przekleństwo zwycięzcy - (…) - Poja-

wia się wtedy, gdy zwycięzca dostaje do-

kładnie to, czego chce, lecz okazuje się, że 

nie jest to do końca to, czego się spodzie-

wał.” 


