
 GIMNAZETA 

MIESIĘCZNIK GIMNAZJUM NR 3 W PABIANICACH 

grudzień 2011 

cena: 2 zł 

W numerze  

m. in.: 

Nasz pies — Łapka  s. 2 

Recenzje książek,  

które warto przeczytać  s. 7 

Sport: Puchar Świata Siatkarzy s. 9 
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W każdym kolejnym numerze Gimnazety czytelnicy 

zapoznają się z pierwszakami. 

 

W numerze listopadowym gości klasa I d. Czytaj na stronie 5. 

wydanie świąteczne 

W kolejnym numerze druga część opowiadania 

Karoliny Paradowskiej—Dziedziczka. Nie przegap! 
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PRZEDŚWIĄTECZNY KIERMASZ 

Dnia 1 grudnia 2011 roku w naszej szkole odbył się kiermasz ozdób 

świątecznych. Uczniowie gimnazjum wykonali między innymi aniołki z masy solnej, 

kartki świąteczne i wiele innych. Za symboliczną kwotę można było kupid ładną, 

wykonaną samodzielnie ozdobę bożonarodzeniową. Pozostałe dekoracje zostaną 

przekazane dla dzieci z Domu Dziecka. Organizatorką tego przedsięwzięcia była pani 

Beata Debich.             Emi  

NASZ PIES 

Los psów ze schroniska nie jest nam obojętny. Dlatego też od tego roku 

szkolnego nasze gimnazjum bierze udział w akcji ,, Adoptuj psa ze 

schroniska ''. Adoptowany przez nas pies wabi się Łapka. Jest to dwu- lub 

trzyletni mieszaniec z przednią prawą łapką w zaniku. Zobowiązaliśmy się 

do przekazywania 50 zł miesięcznie, zatem większośd uczniów i 

nauczycieli wspomogła akcję ,,symboliczną'' złotówką. Dzięki temu piesek 

będzie miał zapewnioną lepszą opiekę, a także poprawią się jego warunki 

bytowe. Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom oraz tym, którzy 

przyłączyli się do kampanii.  
Emi 

Wolontariat jest dobrowolną pracą. Każdy, niezależnie od wieku, może byd wolontariuszem. 
Pomaganie starszym osobom w domu starców, zbieranie pieniędzy - to tego przykłady.  

Co roku 5 grudnia odchodzimy Dzieo Wolontariusza (właściwie Międzynarodowy Dzieo Wolontariusza 
Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny, ale trzymajmy się krótszej nazwy). Z tej okazji 2 i 3 grudnia 
została zorganizowana akcja „Podziel się posiłkiem”, wspierana przez fundację „Szansa”. W markecie 
Carrefour zbierano jedzenie z długą datą przydatności oraz rozdawano ulotki. Wzięło w niej udział ok. 45 
uczniów naszej szkoły.  
Wolontariusze nie otrzymują żadnych korzyści materialnych ani zapłaty, jedynie satysfakcję z pomocy 
komuś... W przypadku szkolnych akcji uczestnicy mogą mied podwyższone oceny z zachowania, ale o tym 
chyba nie trzeba wspominad :) 
  

Effy 

Wrzucanie do puszki drobnych monet, przekazywanie jedzenia z długą 
datą przydatności do różnych fundacji - pomaganie innym naprawdę nie jest 
trudne, jeżeli się tego chce. Właśnie w grudniu, gdy zbliżają się święta, jest 
organizowane najwięcej takich akcji. Wtedy najwięcej myśli się o ludziach, 
którzy nie mają jak lub z kim spędzid świąt, gdyż są np. w szpitalu. 
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Świąteczne obyczaje i symbole 

Na wigilijnym stole 

To, ile potraw znajdzie się na wigilijnym stole, zależy 

od regionu i zamożności gospodarzy. 

Jest ich ogólnie 12 (tyle, ilu apostołów). 

Potrawy: 

-barszcz czerwony z uszkami lub zupa grzybowa                                          

-pierogi z kapustą i grzybami 

-łazanki                                                                                                 

-ryba(karp)  

-kutia-makiełki                                                                                               

-makowiec 

-chleb 

-wino 

-śledzie 

-kapusta z grochem i grzybami 

-opłatek 

Opłatek 

Pojawił się w XVIII wieku i od tego momentu 

zajmuje honorowe miejsce na wigilijnym stole. 

Przełamując się nim, wyrażamy gotowośd do 

dzielenia się chlebem. Gest ten ma jednoczyd 

wszystkich ludzi.  

Ozdoby na choinkę 

Dzwoneczki, orzechy i jabłuszka zawieszone na 

choince są symbolem powodzenia i dobrobytu. 

Dzwoneczki odstraszają złe duchy, orzechy 

dostatek, a jabłka zapewniają zdrowie. 

Jemioła 

Powieszona nad drzwiami wróży miłośd, 

pokój i domowe szczęście. Natomiast 

całując się pod nią, można zapewnid 

płodnośd i spełnienie marzeo. 
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Puste nakrycie 

Przy wigilijnym stole miejsce to jest przeznaczone dla zabłąkanego 

wędrowca, którego powinno się przyjąd jak członka rodziny. 

Kolędy 

Pięśni o  narodzinach Pana Jezusa są najlepszymi pieśniami 

religijnymi.Śpiewają je również chętnie ludzie niewierzący. 

Święty Mikołaj 

Urodził się najprawdopodobniej w III wieku w mieście Patara, w kupeickiej 

rodzinie. Poświęcił życie kapłaostwu, był biskupem. Zasłynął jako człowiek 

o wielkim sercu, który nosił pomoc potrzebującym.Chętnie obdarowywał 

dzieci i chorych. Był  uwielbiany przez dzieci, jak i również stał się 

bohaterem legend.  

Choinka 

Pojawiła sę w Polsce dopiero w XIX wieku.Zielone drzewko stało 

się symbolem rajskiego drzewa życia, stąd jego ozdobami były i są 

jabłka. Gwiazda zakładana na czubek przypominała o Gwieżdzie 

Betlejemskiej. Łaocuchy są odpowiednikiem węża i niewoli 

grzechu. Ozdabiano ją 24 grudnia w dniu imienin Adama i Ewy. 

Siano pod obrusem 

W czasach pogaoskich siano było ofiarą 

dla boga Ziemiennika, zapewniało 

dostatek. Służyło także wróżbom. Żeby 

sprawdzid, co nas czeka w przyszłym 

roku, trzeba wyciągnąd źdźbło. Zielone 

wróżyło zdrowie, z kłosami - dostatek, 

a suche - złe samopoczucie.  
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Święta i szkoła we Francji  

 

Język francuski - piękny , ale trudny. W naszej szkole uczą się go tylko trzy klasy. 

 Co do szkół we Francji, tam jest trochę inaczej niż w Polsce. Jeżeli chodzi o ilośd 

godzin spędzonych w szkole w ciągu tygodnia, zależne jest to od tego, czy jest to 

szkoła elementarna czy collège. W szkole elementarnej (trwającej 5 lat) – 

odpowiadającej naszej podstawówce – dzieci chodzą do szkoły w poniedziałki, 

Collège (trwający 4 lata) – odpowiednik naszego gimnazjum – z nim sprawa ma się trochę inaczej. Lekcje 

zaczynają się o 8, a kooczą o 17, przy czym od godziny 12 do 14 uczniowie mają przerwę obiadową – tak jest 

każdego dnia oprócz środy. W środę uczniowie w godzinach przerwy obiadowej mogą iśd do domu, a jeśli 

zostaną, to mają lekcje religii, ponieważ jest tam dużo ludzi różnych narodowości i byłoby niemożliwe ustalid 

religię w planie dla każdej klasy. Jeżeli jednak nie zostaną na lekcji, a zazwyczaj tak jest, to muszą przyjśd do 

szkoły w sobotę i odrobid swoją nieobecnośd do południa na innych zajęciach.  

Wakacje mają minimalnie krótsze od naszych. Zaczynają 1 lipca (a my w tym roku 29 czerwca ;)), a wracają do 

szkoły również w pierwszy poniedziałek września. Mają za to bardzo dużo ferii: Vacances de la Toussaint (12 

dni), Vacances de Noël (17 dni), Vacances d'hiver (16 dni) i Vacances de printemps (16 dni). Mimo że tam jest 

taka mieszanka kultur, każdy ma tam wolne na Boże Narodzenie oraz dzieci dostają prezenty. Francuzi jedzą 

wigilijny obiad, a nie kolację, jak u nas. Mają zupełnie inne potrawy: w Alzacji zwykle serwuje się gęś jako 

główny posiłek, gryczane naleśniki polane kwaśną śmietaną podaje się w Bretanii, w Burgundii popularne są 

indyk i kasztany, podczas gdy w Paryżu na wigilijnych stołach królują ostrygi. Francuskie Boże Narodzenie nie 

może się jednak obejśd bez tradycyjnego deseru Bûche de Noël (dosłownie „świąteczna kłoda”), które do 

złudzenia przypomina polską roladę, chod obecnie coraz częściej występuje w wersji z lodami zamiast kremu. 

Co do kolęd, to taka typowo religijna to „Cicha noc”, reszta raczej nie jest religijna. Również Francuzi nie 

mówią „Wesołych Świąt”, lecz „Wesołego Mikołaja”. A o to życzenia noworoczne i świąteczne w języku 

francuskim: 

    J o y e u x  N o è l  e t  B o n  N o u v e l  A n  2 0 1 2 !  

                                                              

Megan  

Naszą klasę tworzą 22 osoby o różnych  zainteresowaniach i zdolnościach. 

Lubimy sport, gry komputerowe, jesteśmy bardzo aktywni ( zwłaszcza podczas 

przerw!). Naszą wychowawczynią jest pani Agnieszka Jaworska, uczy nas języka 

polskiego. Co dzień staramy się lepiej poznawać, by stworzyć zgrany zespół. 

I d 
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    Prezenty 20- 40zł: 
-kosmetyki  

np.: Rimmel 2 mascary, 17,29zł; Faraona płyn do kąpieli minierem,26zł; Miracullum 2 kremy pianka do ciała 25zł; 

-dodatki 

np.: H&M broszka 19,90zł; Bijou Brigitte broszka 39 zł; Cropp portfel 39zł 

-biżuteria 

np.: Aldo pierścionek 40 zł; Cropp kolczyki 19,90zł; Reserved kolczyki 19,90zł 

-gadżety 

np.: Nici długopis 7,90 zł; Kukardka kubek 24,90zł; 

-książki 

np.: Epik od 29,90zł: Epik  audiobooki od 39,90zł 

 

    Prezenty 50- 100zł: 

 
-biżuteria 

np.: Apart pierścionki 49zł; W. Kruk bransoletki colores 69zł; W. Kruk  pierścionki colores 59zł; W. Kruk charmsy od 29zł; Yes wisiorek 
89zł 

-torebki 

np.: Diverse torebka 59,90zł; Reserved torebka 69,90zł; Fleq.pl torebka 39zł 

-zestawy do makijażu 

np.: IsaDora paleta pięciu cieni 83zł;PUPA  zestaw do makijażu 99,90zł 

 

    Z wyższej półki: 

 
-elektronika 

np.: Dell notbook 2299zł; Aple Ipod nano 599zł; Nikon aparat 779zł; Hannspree cyfrowa ramka 360zł; Logitech słuchawki 
79,99zł;Swarovski pendrive USB 295zł; Sony tablet 295 zł 

-kosmetyki 

np.:Marc Jacobs perfumy OH LOLA! 280zł; Gucci woda toaletowa260zł;Yves Saint Laureat 370zł; Sephora paleta do makijażu 199zł 

-biżuteria 

np.:Apart, Swarovski, Yes, W. Kruk, Pandora biżuteria 
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"Kamienie na szaniec" Aleksander Kamioski 
Książka, którą warto przeczytad… 

 
Grupa  harcerzy wśród nich Alek, Zośka i Rudy kooczą Liceum im. Stefana Batorego. Podczas wakacji, które 

spędzają w górach zastanawiają się, co mogą robid w życiu, komentują też wypowiedzi Hitlera na temat 
Polski. Po paru dniach od powrotu z wyprawy rozpoczyna się II wojna światowa. Książka przedstawia losy 
harcerzy, biorących udział w walkach z okupantem. 
Aleksander Kamioski bardzo dokładnie opisuje każdego z bohaterów. Pokazuje ich życie rodzinne oraz 

przywiązanie, jakim darzą przyjaciół. Razem z innymi harcerzami przystępują do konspiracji, początkowo 
jako członkowie Małego Sabotażu, później Grup Szturmowych. Grupy Małego Sabotażu walczyły bez broni. 
Zrywały flagi, wybijały witryny niemieckich sklepów czy też rysowały na murach symbole zachęcające do 
walki. Grupy Szturmowe to jednostki walki zbrojnej. Odbijały jeoców, pomagały podczas powstao 
Problemy  przyjaciół zaczynają się w momencie aresztowania Rudego. Zośka, mimo niechęci 

zwierzchników, podejmuje decyzję o odbiciu przyjaciela. W ten sposób doprowadza do tzw. Akcji pod 
Arsenałem. Dzięki niej uwolniono z rąk gestapo 20 więźniów politycznych. Wśród nich znalazł się także 
Rudy, ale zmarł on później w wyniku wycieoczenia torturami. Tego samego dnia umarł także Alek, który 
podczas akcji uwalniania przyjaciela został postrzelony w brzuch. Zośka zginął podczas akcji w  Sieczychach, 
gdzie Grupa Szturmowa miała za zadanie rozbicie strażnicy granicznej. 
Książka w sposób interesujący opowiada o działaniach harcerstwa podczas okupacji. Myślę, że warto ją 

przeczytad, ponieważ dzięki niej w przystępny sposób możemy poznad sporą częśd harcerskiej historii 
związanej z Szarymi Szeregami. Postacie występujące w książce mogą byd dla nas przykładem, jak należy 
postępowad i czym kierowad się w życiu. 

MaTTiS 

Zespół powstał w 1993 roku w Mississauga, w Ontario. 
Początkowo nazywał się The Other One, a potem Pezz. Pod tą 
właśnie nazwą nagrali swoją pierwszą płytę. Okazało się, że 
istnieje już zespół o tej nazwie. Wokalista wpadł więc na pomysł, 
żeby nazwad zespół Billy Talent. Wydali cztery albumy studyjne – 
Watoosh! (jako Pezz), Billy Talent I, II i III. Wokalista i perkusista 
zespołu mają polskie korzenie.  

Skład zespołu 
Ben Kowalewicz – wokal      Ian D'Sa – gitara, wokal wspierający    

Jonathan Gallant – gitara basowa, wokal wspierający  Aaron Solowoniuk – perkusja  

7 

Billy Talent 

Koncerty w Polsce 
 

19 czerwca 2008 roku Billy Talent wystąpił w Warszawie 
w klubie “Proxima", co było pierwszym w historii zespołu koncertem 
w Polsce. Drugi odbył się 13 lutego 2010 roku w warszawskim klubie 
"Stodoła". Trzeci 17 sierpnia 2010 roku róznież w Warszawie.  
 
 

 
Undefinable Revenge 
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26.11.2011 odbyła się premiera najnowszej solówki donGURALesko pt. 

„Zaklinacz Deszczu”. Gościnnie zaproszono najlepszych polskich raperów. W 

kawałku „Kolor Purpury” udział wzięli VNM, Fokus, Brahu, Wdowa, Kasta. W 

szpadyzornym remix’ie tej nuty zaśpiewali Rafi, Shellerini, Ry23, Koni i Qlop. Płyta 

cieszy się dużą sprzedażą. Kilka utworów tuż po opublikowaniu miało 1 000 000 

wyświetleo. 

Kto nie zakupił jeszcze płytki, niech żałuje. Serdecznie zapraszam do kupna na 

WWW. Szpadyzor.pl . 

Koncert   Koncert   Koncert 

9.12.2011 Gural wraz z  WSRH i Rafim zorganizowali koncert w Łodzi.  Do klubu Dekompresja zjechały tłumy fanów. 

Gural z  kumplami zagrali kawałki z „Zaklinacza”  oraz z nowej płyty Rafiego „200 Ton”.  Impreza zakooczyła się 

sukcesem. Po koncercie można było nabyd płytę z autografem DGE. 

Pod koniec lipca i na początku grudnia ukazały się nowe płyty, których autorami są: Juras, Zarys zdarzeo i Pih. 

I płyta to : 

 
„Droga wojownika” to drugi album Pokoju z Widokiem na Wojnę. Jest to solowy 

projekt Jurasa. Raper opowiada o swojej życiowej drodze, o doświadczeniach, 

które go ukształtowały przez ostatnie 10 lat. Utwory poruszają wiele wątków 

z życia Jurasa, pokazują, jak ważny w życiu jest wybór własnej drogi, ale z drugiej 

strony, jak wiele zależy od przypadku i szczęśliwych zbiegów okoliczności. 

Zarys Zdarzeo to hip-hopowy zespół, grupa przyjaciół z Lublina, których łączy wspólna pasja 

tworzenia muzyki.  Pierwsze kawałki powstały na początku 2000 roku. Zespół wtedy 

nagrywał pod nazwą SHIZ. W 2002 roku skład zmienił nazwę na Zarys Zdarzeo. Obecnie 

zespół tworzą raperzy Dymek, Kubaoczyk oraz Jozef. 

Na płycie oprócz członków zespołu pojawią się goście tacy jak: Sokół, Pono, Wigor, Diox, 

Junior Stress, Martita, Fat Matthew, Odgłosy Miasta, C.Z.S.T., SinSen, CBT oraz zagraniczni 

raperzy Jus G (Nowy Jork), Famille Ho-Style (Francja).  

Stroną muzyczną albumu zajęli się producenci: ZNA, Liso, 600V, Wojtek Kubica, Oz, Zdolny, 

Emesde, a skreczami Dj RazDwa oraz Dj DBT. 

II płyta to  : Zarys Zdarzeo – 2011 

Płyta ukazała się nakładem nowo powstałej wytwórni muzycznej Backstage 

Records przy współpracy z Fonografiką. Oficjalnym partnerem projektu jest Prosto, 

emitujące materiały promocyjne przez kanał PROSTO.TV. 

      III płyta to : Dowód rzeczowy nr 2 

W niespełna rok po premierze albumu „Dowód Rzeczowy Nr 1” kultowy białostocki raper 

PIH przygotował dla słuchaczy drugą częśd trylogii. Wyczekiwany przez rzeszę oddanych 

fanów krążek z numerem „2” ukazał się na rynku w grudniu. Już teraz w opinii dziennikarzy  

i krytyków muzycznych płyta jest najbardziej oczekiwaną pozycją w drugiej połowie 2012 roku. Nie ma w tym nic 

dziwnego, zważywszy na fakt, iż muzyk pracował na swoją pozycję przez ponad 15 lat, a zbliżające się wyróżnienie 

„Platynowej Płyty” za album „Kwiaty Zła” oraz status „Złotej Płyty” za „Dowód Rzeczowy Nr 1” jest najlepszą recenzją 

jego długoletniej kariery. 

Jaki materiał przygotował Adam „PIH” Piechocki tym razem? Przede wszystkim raper kontynuuje tematykę obroną 

w pierwszej części trylogii, zwracając jeszcze większą uwagę na warstwę tekstową i staranniej niż dotychczas 

dobierając podkłady muzyczne. Warstwa liryczna od zawsze była znakiem rozpoznawczym Piha; obok takich 

przymiotów jak niezwykła charyzma czy twardo ukształtowany pogląd na otaczający świat. Na drugiej części trylogii 

znajdziemy przemyślenia oraz fragmenty z życia rapera, ubrane w genialne metafory, będące domeną białostockiego 

muzyka. PIH, który dla wielu młodszych kolegów z branży jest autorytetem w kwestii tworzenia liryk, w czasie 

układania warstwy tekstowej na album „Dowód Rzeczowy Nr 2” sięgał w pamięci do zdarzeo sprzed lat, urozmaicając 

          w ten niecodzienny sposób materiał. 

Adamus i Ziomek   
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Losowanie EURO 2012 

02.12.2011 roku w stolicy Ukrainy, Kijowie odbył się historyczny moment EURO 2012. 

Przedstawiciele 16 federacji przyjechali zobaczyd losowanie przyszłorocznych Mistrzostw Europy.      

 Drużyny zostały podzielone na 4 koszyki. W 1.znajdowali się gospodarze turnieju oraz dwie 

najmocniejsze drużyny wg rankingu UEFA:  Hiszpania (mistrz świata) i Holandia (wicemistrz 

świata). W drugim, obok legendarnych drużyn: Niemiec, Włoch i Anglii, stanęli teoretycznie 

najsłabsi spośród wyżej wymienionych drużyn- Rosjanie. W następnym koszyku miejsce uzyskali: 

Chorwaci, Portugalczycy, Szwedzi i mistrzowie Europy z 2004 roku- Grecy. W ostatnim koszyku 

znaleźli się: Francuzi, Czesi, Irlandczycy i Duoczycy.  

Do grupy A, w której automatycznie znajdują się Polacy, dolosowano najsłabsze drużyny wg 

kibiców i ekspertów: Greków, Rosjan i Czechów. Z Grekami i Rosjanami zmierzymy się 

odpowiednio: 8 i 12 czerwca na Stadionie Narodowym. Ostatni mecz zagramy z naszymi 

południowymi sąsiadami, 16.06. we Wrocławiu. Według znawców, dla wszystkich drużyn było to 

korzystne losowanie, lecz lepiej, abyśmy tonowali nastroje, gdyż każda ekipa celuje w awans do 

dwierdfinału.  

W grupie B, zwanej grupą śmierci, zmierzą się: Holendrzy, Duoczycy, 

Niemcy i Portugalczycy.  

W grupie C, która będzie rozgrywad mecze w Gdaosku i Poznaniu, 

rozlosowano: Hiszpanów, Włochów, Irlandczyków oraz Chorwatów.  

W grupie D zagrają: Ukraiocy, Francuzi, Anglicy i Szwedzi.  

Puchar Świata Siatkarzy 
 

Na przełomie listopada i grudnia Polscy siatkarze sprawili nam bardzo miłą niespodziankę, zdobywając miejsce 

w pierwszej trójce Pucharu Świata, zakwalifikowali się do Igrzysk Olimpijskich. Warto też przypomnied, że ten turniej 

jest najmocniej obsadzony na świecie, nie znajdziemy tu kopciuszków z Afryki  lub z Australii, jak to się dzieje 

na Mistrzostwach Świata lub Olimpiadzie.  

Na otwarcie mierzyliśmy się z osłabionym wicemistrzem świata - Kubą. Polacy po fantastycznym meczu pokonali 

rywali 3:0. W następnych dwóch meczach spotkaliśmy się z jeszcze bardziej wymagającymi rywalami: Serbami 

(mistrzowie Europy) oraz z Argentyną (4.miejsce w ostatniej Lidze Światowej). Oba mecze przypominały bardziej 

dreszczowce, lecz kooczyły się naszymi wygranymi 3:1. Na rozpromienionych Polaków spadł jednak grom po 

sensacyjnej porażce z wielką niespodzianką turnieju - Iranem, 2:3. Dwa następne mecze rozgrywaliśmy z azjatyckimi 

rywalami: Chioczykami i Japonią. Te spotkania również zakooczyły się naszymi zwycięstwami, znów stosunkiem trzy do 

jednego. Na zakooczenie 3 z 4 cyklów mierzyliśmy się ze stałymi rywalami Polaków, niezwykle utytułowanymi 

Amerykanami, którzy po zakooczeniu reprezentacyjnej kariery przez Lloyda Balla nie grali tak, jak ostatnimi czasy. USA 

były w szoku, gdy patrzyły na fantastycznie dysponowanych Polaków, zwyciężających spacerkiem  3:0. Spotkanie z 

Egiptem również zakooczyło się takim samym stosunkiem. Na koniec jednak mierzyliśmy się z najsilniejszymi rywalami, 

na początku graliśmy z Włochami. To spotkanie miało zadecydowad o tym, kto jako trzeci awansuje do turnieju 

olimpijskiego. W pierwszych dwóch setach reprezentacja Italii zwyciężyła, lecz fantastyczne zmiany Andrei Anastasiego 

dało wygraną 3:2. Następny mecz rozgrywaliśmy z naszym najmniej wygodnym rywalem - Brazylią. Po zwyciężeniu 

dwóch setów i zapewnieniu miejsca w pierwszej trójce, Polacy rozluźnili się i ostatecznie przegrali w tie-breaku. Na 

zakooczenie turnieju graliśmy o pierwsze miejsce w turnieju z Rosjanami. Mecz był bardzo wyrównany i mimo pięciu 

piłek meczowych biało-czerwonych, Rosjanie zwyciężyli w ostatniej partii 15:17.  

Polacy turniej zakooczyli na drugim miejscu przed Brazylią, Włochami, Kubą czy też Amerykanami. W rankingu 

światowym, dzięki 90 punktom za Puchar Świata, awansowaliśmy z ósmego na czwarte miejsce ! Gratulacje.   
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SmaczneGO! 

SKŁADNIKI: 
 
1 kilogram mąki 
kostka masła 
6 dużych żółtek 
3 białka 
ekstrakt waniliowy (ok. 2 łyżeczek) 
3 łyżeczki proszku do pieczenia 
1,5 szklanki cukru trzcinowego 
300 ml jogurtu 

 
 

 

Przyprawy: łyżeczka kardamonu,  
2 łyżeczki cynamonu, łyżeczka imbiru,  
pół opakowania przyprawy do piernika,  
łyżeczka pieprzu 
200 ml miodu 
4 czubate łyżki kakao 
2 łyżki kawy rozpuszczalnej 
Na lukier: 
pół kilo cukru pudru i pozostałe białka 
ozdoby 

SKŁADNIKI: 
Składniki na ciasto: 
 
ok. 1 l mleka; 
2 jaja; 
ok 3 szkl mąki (szklanka = 250 ml); 
sól - płaska łyżeczka; 
cukier - łyżeczka; 
olej do smażenia.  

 
 
 
SPOSÓB WYKONANIA:  
 

Krokiety  

Naleśniki: 
 
        Składniki na ciasto zmiksowad i spróbowad, czy jest dobrze 
przyprawione, jeżeli nie, dosypad soli lub cukru.  Na patelnię 
teflonową wlewamy kilka kropel oleju, rozprowadzamy ciasto i 
smażymy z obydwu stron. Z podanych składników wychodzi 14 
dużych naleśników, średnicy 28cm. 
        
Dobre rady:  
    1. Mąki należy wsypad tyle, aby ciasto nie było za gęste ani za 
rzadkie. Gdyby naleśniki się rwały, to znaczy, że jest za mało 
mąki. Jak będą zbyt sztywne, to za dużo, należy wówczas dolad 
odrobinę mleka. 
     2. Po usmażeniu naleśników, zawsze przykrywam je drugim 
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Bożonarodzeniowe pierniczki  

Składniki na farsz: 
 
1 kg kiszonej kapusty; 
15-20 dag grzybów suszonych, np. podgrzybków 
lub ok. 30-50 dag pieczarek wcześniej obranych, 
pokrojonych i podsmażonych;  
cebula duża; 
przyprawy (liśd laurowy, ziele angielskie, pieprz 
ziarenka, sól, pieprz mielony, vegeta); 
smalec. 

Farsz: 
     Suszone grzyby dzieo wcześniej namoczyd, 
a następnie gotowad, aż zmiękną. Kiszoną kapustę 
dobrze wypłukad i gotowad do miękkości, dodając 
przyprawy (2 liście laurowe, 3 ziela angielskie i 5 
ziarenek pieprzu). Kapustę można gotowad w 
wywarze, który pozostał po gotowaniu grzybów - 
uzupełniając wodą. Następnie odcedzid, odcisnąd i 
pokroid na drobne kawałki. Cebulę pokroid w 
kostkę i obsmażyd na smalcu - ok. 1/2 kostki. Dodad 
kapustę i obgotowane pokrojone (lub zmielone) 
grzyby, ewentualnie pieczarki. Dusid ok. 30 min. i 
doprawid solą, pieprzem i vegetą. Zalecam dodad 
sporo soli i pieprzu. Farsz rozsmarowad na 
naleśnikach i zwinąd jak krokiety.  
      Jeżeli mamy czas i cierpliwośd, to panierujemy 
w jajku i bułce i dopiero podsmażamy. Natomiast 
gdybyśmy chcieli zamrażad, to lepiej bez panierki, 
którą można zrobid po rozmrożeniu. 
    Dusia  

Lukier 
Należy do białek dodawad cukier puder, aż 
całośd będzie gęstsza od śmietany, ale 
jednak nadal w miarę lejąca. Lukier 
nakładamy silikonowym pędzlem. Można 
do niego dodad barwników spożywczych, 
wtedy będzie w takim kolorze, jaki sobie 
wymarzyliśmy. Ozdabiamy według  gustu. 
 

Smacznego.  

Etapy przygotowania 
 
Zagotowad miód ze wszystkimi przyprawami i masłem. Dodad cukier, 
ostudzid. 
Do mąki z kakaem i kawą wlad mieszaninę. Ubid białka. Dodad do nich 
żółtka, ubid razem i wlad do miski z pozostałymi składnikami. 
W jogurcie rozprowadzid proszek do pieczenia, wlad całośd i zmiksowad. 
Takie ciasto wstawid do lodówki nawet na dwie doby, dopóki nie stężeje. 
Gdy już się będzie nadawało do wałkowania, podsypywad stolnicę mąką, 
wałkowad ciasto na pożądaną grubośd, wycinad kształty i piec w 180 
stopniach około 10 minut. 
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CHRISTMAS      SYMBOLS 

  Advent Wreath                 Angel 

   Christmas Tree        Christmas Stocking 

     Mistletoe      Santa Claus 

     Christmas Carols      Christmas presents 

  

 Merry Christmas and Happy New Year    

Oh, jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 
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http://www.google.pl/imgres?q=christmas+symbols&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=ILdFZ00Kx_buLM:&imgrefurl=http://www.wartgames.com/themes/holidays/christmassymbols.html&docid=M70Gq2rR70WxgM&imgurl=http://www.wartgames.com/themes/holidays/chris
http://www.google.pl/imgres?q=christmas+symbols&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=b0Md-zDiN7p04M:&imgrefurl=http://www.marcels-kid-crafts.com/christmas-symbols.html&docid=m6Sg87CqFh2c4M&imgurl=http://www.marcels-kid-crafts.com/image-files/christ
http://www.google.pl/imgres?q=christmas+tree&um=1&hl=pl&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=tn-8pG9n_yGbnM:&imgrefurl=http://www.morecoloringpages.com/christmas-tree_224.html&docid=g_BoomUT77hg-M&imgurl=http://www.morecoloringpages.com/coloring_pages/sm_color/chr
http://www.google.pl/imgres?q=christmas+stocking&um=1&hl=pl&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=1P1B1FY4zb8PrM:&imgrefurl=http://free-coloring-pages-kids.blogspot.com/2011/01/christmas-stocking-coloring-page-for.html&docid=BmxVEvwdgZcv9M&imgurl=http://3.bp.blogsp
http://www.google.pl/imgres?q=mistletoe&um=1&hl=pl&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=L5rhtbTnjzj08M:&imgrefurl=http://www.clipartspace.com/christmas-clipart.htm&docid=q3Z51BCnzqwNqM&imgurl=http://www.clipartspace.com/clipart/christmas/mistletoe-01.gif&w=550&h=5
http://www.google.pl/imgres?q=Santa+Claus&um=1&hl=pl&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=wA0szXqlnNcLsM:&imgrefurl=http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/santa-claus-is-chinese-1.html&docid=Ca3AxgfaGGzX3M&imgurl=http://media.treehugger.com/assets/imag
http://www.google.pl/imgres?q=christmas+carols&um=1&hl=pl&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=lqVqAZxBtEDVpM:&imgrefurl=http://devigirsang.blogspot.com/2006_12_01_archive.html&docid=Il2vG1QArfl1vM&imgurl=http://www.free-greetingcards.co.uk/christmas_coloring_pict
http://www.google.pl/imgres?q=christmas+gifts&um=1&hl=pl&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=NmJsHjdnVWE5eM:&imgrefurl=http://www.clipartguide.com/_pages/0060-0712-0313-4037.html&docid=oeW079mnOUP07M&imgurl=http://www.clipartguide.com/_named_clipart_images/0060-0
http://www.google.pl/imgres?q=christmas+star&um=1&hl=pl&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=dP9ETPZnShKNxM:&imgrefurl=http://www.marcels-kid-crafts.com/christmas-symbols.html&docid=m6Sg87CqFh2c4M&imgurl=http://www.marcels-kid-crafts.com/image-files/christmas-star
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Moda 

 i uroda  

Pojawił się także Michał Szpak, który uznał najwyraźniej, iż jest już tak wielką gwiazdą, że nie musi uczyd się słów 

śpiewanej piosenki. To, co wykonał na scenie miało byd zapewne jego własną wersją „ Don't stop the music Rihanny”. 

Nie obyło się oczywiście bez uroczych językowych wpadek Dżoany, która ogłosiła na przykład, że Anię „połowa 

widzów kocha, a połowa nienawidzi”... Można było zauważyd, że z prowadzeniem programów na żywo radzi sobie 

o wiele gorzej 

Jako pierwsza z wyścigiem o zwycięstwo pożegnała się Michalina, która chyba nie znała scenariusza, bo po 

ogłoszeniu wyników zamilkła i rozpłakała się. Później oczywiście zapewniała, że bardzo cieszy się, że doszła tak daleko, 

jednak widad było lekkie zaskoczenie i duże rozczarowanie.  

Po irytująco długim oczekiwaniu ogłoszono, że głosami widzów drugą polską Top Model została 19-letnia Olga 

Kaczyoska, faworytka Krupy i, jak można było wnioskowad po wyjątkowo żywiołowej reakcji, także reszty jury. Bardzo 

mocno ściskała ją wyjątkowo zadowolona Karolina Korwin-Piotrowska. Niestety, nie można było zobaczyd reakcji 

przegranej Ani, której jakoś kamera pokazywad w tym momencie nie chciała.  

źródło: PUDELEK.PL  

Jak myślicie, która z finalistek odniesie teraz większy sukces: Olga, Ania, czy Michalina ?SWOJE OPINIE MOŻECIE 

PISAD NA NASZ REDAKCYJNY NUMER GG :31298088  

Olinka 

Producenci „Top Model. Zostao modelką” 

tegoroczny finał postanowili zrobid jeszcze 

bardziej „na bogato” niż w roku ubiegłym. Lepsza 

scenografia, kilka pokazów - w tym otwierający 

z bieliznę Esotiq, wzorowany na Victoria's Secret -  

KONKURS !!! 
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dużo muzyki i tancerzy. Zaprezentowano również dwie reklamy z udziałem finalistek. 


