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Z dziennika Charliego

  Cześć. Nazywam się Karol, ale wszyscy mówią na mnie Charlie. Imię to wzięło się stąd, że kiedy omawialiśmy lekturę ,,Charlie i fabryka czekolady”, ktoś
zauważył, że Charlie w polskim wydaniu nazywa się Karol. Wszyscy zaczęli wołać: ,,Karol, byłeś w fabryce czekolady?”
Na początku to mnie złościło, ale z czasem się przyzwyczaiłem, no i teraz jestem Charlie.
Mam jedenaście lat i chodzę do czwartej klasy. Lubię filozofować, o czym jest ta opowieść. A także o tym, że filozofowie zdobywają sławę nie tylko w
starożytnej Grecji.
                                                                                                                                                              19 kwietnia 2017
- Ziemia do Charliego! Pytam cię o coś! – krzyknął Aleks.
Westchnąłem. Młodsi bracia mogą doprowadzić do szału. Z drugiej strony nie mogłem mu mieć tego za złe. Często zdarza mi się zamyślać i nawet nie
słyszeć, gdy coś do mnie mówi.
- Wybacz, zamyśliłem się – odpowiedziałem mu niechętnie.
- No, tyle to ja widzę. Pytałem, jak poszedł ci sprawdzian z polaka – powtórzył pytanie.
- Nie przypominaj mi. Dwanaście masakrycznie trudnych stron, z chłopakami podającymi liściki z napisami takimi jak: LOL, GŁUPOL, czy ZAWALISZ
SPRAWDZIAN – przypomniałem sobie.
Aleks zachichotał. Ale chyba postanowił dać mi spokój. Spojrzałem za okno pokoju. Stał tam nowiuteńki billboard z reklamą cukierków „Pyyyyychota!”.
Nienawidziłem tych cukierków.
Na różowym tle był napis:
CO TO JEST DOBRO?
OCZYWIŚCIE NASZE CUKIERKI!
Jednak moją uwagę przyciągnęło tylko pierwsze zdanie. Co to jest dobro? Hm, niezłe pytanie.
Dobro to sprawiedliwość. Ja przynajmniej tak myślę. Ale co to jest sprawiedliwość? Czy to znaczy, że każdy dostaje, to co chce? Czy to, na co zasługuje? A
może to, na co sam zapracuje?
To niby proste, ale sami się nad tym zastanówcie. Gdyby każdy dostawał to, co chciał, wszyscy byliby miliarderami. Czyli sprawiedliwość to nie to. Każdy
dostaje to, co powinien? Hm, zasadniczo tak, ale czy na przykład taki bogacz jest wart więcej niż biedak? Nie, tak nikt nie powinien twierdzić. Gdybym ja
projektował świat, dałbym każdemu człowiekowi tyle samo wszystkiego, czego potrzebuje. Doszedłem do wniosku, że świat chyba rzeczywiście został tak
stworzony, by każdy człowiek miał to, czego potrzebuje, ale ludzie poszli różnymi drogami. A od czego zależą te drogi? Od umiejętności? A właściwie, to od
czego zależą umiejętności? Każdy człowiek ma je wrodzone? Kolejna niesprawiedliwość. I znowu dochodzimy do tego, że świat stworzony przeze mnie,
byłby lepszy. Ja bym dał wszystkim ludziom takie same zdolności.
- No i co, każdy człowiek byłby taki sam? Wtedy każdy lubiłby to samo, każdy chciałby mieć to samo, każdy miałby taki sam zawód, wybuchłaby wojna.
Wojna, w której każdy byłby przeciw każdemu! – Zbeształ mnie za głupotę mój własny Rozum – Ty to tworzenie świata zostaw naturze!
Ech, no tak, z tym moim przemądrzałym Rozumem, co mi siedzi w głowie, nie można się spierać. Ale to oznacza, że to też nie jest prawdziwa
sprawiedliwość. Może spójrzmy na to inaczej? Może sprawiedliwość, to to, na co człowiek zapracuje…? Ale to zatacza takie koło: Jesteś biedny – nie
przyjmą cię do porządnej pracy. Bez porządnej pracy będziesz biedny. Taka biedota chyba przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jeżeli ktoś nie będzie miał
czym wyżywić dzieci, one nie będą miały czym wyżywić swoich, a one swoich i tak dalej. Uznałem, że to bez sensu. Czyli w ogóle nie istnieje nic takiego jak
sprawiedliwość! Mimo wszystko, wyjąłem notes i zapisałem:
Sprawiedliwość:
Pod tym wypisałem wszystko, co udało mi się ustalić. Postanowiłem, że będę to jeszcze kontynuować.

                                                                                                                                                                    23 kwietnia 2017 

Wracałem ze szkoły. Byłem kompletnie wykończony całym dniem nauki. W dodatku w moim ciele pojawił się Nowy. Do tej pory byli tam: Serce, Złośliwiec,
Rozum, Maruda, no i ja. Rozum i mnie, już poznaliście. Oni są moimi wcieleniami.
Ja sam lubię filozofować.
Serce lubi sprawiać rodzinie przyjemność.
Złośliwiec ma czasem wielką chęć wrzucić bratu robaka do zupy.
Rozum jest najinteligentniejszy z nas i myśli bardzo logicznie.
Maruda ciągle na wszystko narzeka, wykorzystując moje usta.
Nowy nazywał się Nastolatek z XXI wieku. Niezbyt go lubiłem. On czaił się tam pewnie od dawna, ale dopiero dzisiaj się przedstawił. On, kiedy przejmował
nade mną kontrolę, miał ochotę wsiąść na deskorolkę w bluzie z kapturem i T-shircie z czachą, przejechać się, a resztę dnia spędzić przed ekranem
telefonu. Powstrzymywałem go tylko myślą o tym, że nie umiem jeździć na deskorolce.
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 Z dziennika Charliego

- Dzisiaj ciągle próbował przejąć nade mną kontrolę. Kiedy wyjąłem notes, on niespodziewanie zaatakował, a ja naprawdę mocno musiałem z nim walczyć,
żeby nie wyrwać strony ze sprawiedliwością. Kiedy już się z nim uporałem, Serce zapytało, dlaczego to zrobił. On odpowiedział:
- Chciałem go zabezpieczyć przed kpinami i żartami w szkole. Uwierzcie mi, takie postępowanie nigdy nie kończy się dobrze.
Nagle mi ulżyło. Wszystkie filozoficzne myśli wyleciały mi z głowy. Po co się w tym niepotrzebnie paprać. Myślałem o tym i doszedłem do wniosku, że nie
istnieje sprawiedliwość. Lepiej zająć się pożytecznymi rzeczami, takimi jak zamieszczanie na YouTube  filmików ze śpiewającymi wiewiórkami. Notes
wyrzuciłem za okno, do ogrodu. Oby nie przeżył!
- He, He! – zaśmiałem się w myślach.
Kładąc się spać, niemal słyszałem Nastolatka z XXI wieku, mówiącego:
- A widzicie! Tak będzie lepiej! 
                                                                                                                                                                     24 kwietnia 2017

Dzisiaj do szkoły szedłem w świetnym nastroju. Nastolatek z XXI wieku zadowolił się rowerem, ale i tak obiecałem mu nauczyć się jazdy na deskorolce.
Może po szkole wstąpię do McDonalda? Kiedy jest się nastolatkiem z XXI wieku, nic nie wiadomo.
  Odkryłem słabość Nastolatka z XXI wieku: nienawidzi polskiego. Gdy tylko usłyszał o przypadkach, stał się słaby. Wykorzystałem to i przejąłem kontrolę,
ale od razu zrobiło mi się przykro. Nie ma sprawiedliwości. Nic u żadnego człowieka nie jest idealne… Nie ma żadnego skrótu do sprawiedliwości… co
oznacza, że jestem słabym filozofem, bo żadna moja hipoteza nie była prawdziwa…
Nagle coś we mnie podskoczyło tak, że straciłem równowagę i spadłem z krzesła, co wywołało śmiech wśród uczniów. To Rozum wydał z siebie zduszony
krzyk. Nie rozumiałem o co chodzi, bo tylko coś bełkotał. W tym momencie rozległ się dzwonek na przerwę. Wszyscy zaczęli się pakować i wychodzić z
klasy. Zapytałem mój Rozum, o co chodzi. Jak widać, odzyskał mowę, bo przejęty zaczął mówić:
- Rozwiązałem zagadkę! Sprawiedliwości faktycznie nie ma! Nie ma żadnego skrótu, tak jak mówiłeś! Sprawiedliwość to ja! Rozum! Sprawiedliwość to jest
to, czego potrzeba, aby zyskać rozum! Sprawiedliwość daje to, czego trzeba, aby mieć rozum, a rozum daje to, czego potrzeba do życia! Sprawiedliwość
jest wrodzona, ale nie po to, żeby ułatwić sobie życie, nie żeby zyskać sprawiedliwość dla siebie, ale po to, żeby za pomocą rozumu przekazywać ją innym
ludziom! 

                                                                                                                                                ***

                                                                                                                                                                       8 lutego, 2087

  W sali rozległy się brawa. Każdy z uczniów bił brawo. Po wygłoszeniu mowy o sprawiedliwości wszyscy byli zachwyceni. I pomyśleć, że to było słowo w
słowo to samo, co siedemdziesiąt lat wcześniej wygłosił mój Rozum na korytarzu przed klasą. Od tamtego dnia minęło tyle czasu… W moim ciele przybyło
trochę nowych mieszkańców:
Wzorowy Student Uczelni, Fajny Młodzieniec, Niezły Pisarz, Dobry Nauczyciel, Mąż, Ojciec, Stryj, potem… Człowiek Lubiący Dzieci, Miły Staruszek,
Dziadek…  A Nastolatek z XXI wieku z czasem stał się całkiem miły.
  Wracając ze Szkoły Etyki im. Sokratesa, (którą zresztą sam założyłem) spotkałem jakiegoś chłopaka. Miał miły wygląd.
- Uwielbiam pana! Też jak dorosnę, chcę być filozofem! – powiedział mi. Wydawał się naprawdę sympatyczny.
Spojrzałem przed siebie. Stał tam billboard, stary zniszczony i podarty, na którym był napis:
CO TO JEST DOBRO?
OCZYWIŚCIE NASZE CUKIERKI!

- Jeżeli chcesz być taki jak ja, spójrz na tamten billboard i zastanów się nad nim – powiedziałem, a potem oddaliłem się pośpiesznie, aby nie mógł mi zadać
związanych z tym pytań. Czułem, że spotkam jeszcze tego chłopaka. Może zapisze się do mojej szkoły? Pasowałoby mi to. Chyba go polubiłem. Może Wy
także zapiszecie się do tej szkoły, by szerzyć mądrość i dobro? Jeśli tak, czekam na Was!

                                                                                                                                             Jan Sobczyński - 
                                                                                                              laureat I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "Dzieci filozofują"

                                                                            
                                                                                                                                            Serdecznie gratulujemy!
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Czasopisma dla dzieci i młodzieży dawniej

   Od kilku miesięcy czytam magazyn dla dzieci „Świerszczyk”.  Zainteresowała mnie nim moja babcia,
która pewnego razu, gdy byliśmy w sklepie, pokazała mi gazetę, którą sama czytała jako dziecko. Był
to właśnie „Świerszczyk”.Przy okazji, dzięki informacjom jakie znalazłem w Internecie (w tym w
Wikipedii), okazało się, że kiedyś istniały też inne czasopisma dla dzieci i młodzieży. Chciałbym
opowiedzieć Wam troszkę o tym, czego się dowiedziałem się o ich historii.
   Pierwsze polskie czasopismo dla dzieci ukazywało  się krótko, bo od 1824 r. do 1828 r. Nosiło ono
nazwę „Rozrywki dla Dzieci”. Czasopismo to miało przede wszystkim uczyć. Następnie były
wydawane m.in.  „Dziennik dla Dzieci”, „Tygodnik dla Dzieci”, „Magazyn dla Dzieci”, „Przyjaciel Dzieci”,
„Promyk”. Czasopisma te były wydawane w trudnym okresie zaborów.
  Później, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, był wydawany m.in. „Płomyk”. Jako
ciekawostkę dowiedziałem się, że to czasopismo było wydawane przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego czyli ZNP. Następne czasopisma to m.in. „Świerszczyk”, „Miś”, „Płomyczek” i „Supełek”.
Najbardziej popularne czasopismo to „Świerszczyk”. Pierwszy numer tego pisma został wydany w
maju 1945 r. w Łodzi. W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu magazyn „Świerszczyk”
zastępował zniszczone podręczniki. Dzieci uczyły się z niego czytać i pisać. Czasopismo to
wydawane jest także obecnie. W czasach, gdy moja babcia była dzieckiem, okładka wyglądała inaczej,
ale też była kolorowa. „Świerszczyk” rozwijał wyobraźnię dzieci – szczególnie w czasach, kiedy nie
było tylu programów telewizyjnych i Internetu.
   Innym magazynem, który nie jest już wydawany był „Miś”. Przeglądając informacje na jego temat
okazało się, że był on wydawany do moich urodzin, czyli ostatni numer powstał w czerwcu 2010 r.
„Miś” był szczególnie dedykowany dla najmłodszych, którzy nie umieli czytać i pisać, bo było w nim
bardzo dużo ilustracji i zdjęć.
   Podałem tylko przykłady czasopism, jakie były albo są nadal wydawane. Mam nadzieję, że po
przeczytaniu tego artykułu sięgnięcie po jedno z wydawanych magazynów. Będzie to na pewno
ciekawe i przyjemne. Dla mnie czytanie czasopism jest wielką frajdą i z niecierpliwością czekam na
każdy nowy numer, a wszystko  zaczęło się od wyjścia do sklepu z babcią… 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                      Michał Polak

"Świerszczyk" dawniej

"Świerszczyk" obecnie
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Mac Tire Glaoch

 Parę miesięcy później... 

 Każdy ma swoje miejsce na świecie. Znaleziony w lesie wilczek o tym nie wiedział. Od decyzji o pozostaniu u leśniczego nazwano go Lapa Donn. Jak dotąd
do lasu nie było mu spieszno.
 Aine w duchu cieszyła się, że Lapa Donn wolał zostać wśród ludzkich przyjaciół. Radość wilka pokazywała, iż dobrze mu było we wsi, a pan Carol Foley nie
narzekał z powodu dodatkowych obowiązków, ale wdzięczność malowała się na jego twarzy, gdy Aine i Kasia przychodziły do jego chatki, by pomóc.
Pewnego razu dziewczynki siedziały na ganku domu leśniczego, gdy ten zapytał:
- Wiecie, będę musiał wyjechać na trzy tygodnie. Mam pewną sprawę do załatwienia. Czy któraś z was mogłaby się zająć Lapa Donnem?
Dziewczyny wymieniły spojrzenia.
- Ja niestety nie - stwierdziła Kasia - Moja mama ma uczulenie na sierść.
Przez chwilę milczeli, dopóki nie odezwała się Aine:
- Ja mogę.
Carol odrobinę się zdziwił.
- Eimear się zgodzi?
- Myślę, że ją przekonam.
Nie wydawał się być ukontentowany odpowiedzią.
- No dobrze - westchnął, a wilk podbiegł do nich i trącił pyskiem dłoń leśniczego. Carol podrapał go za uszami.
- Chcecie kompotu malinowego?
                
                                                                                             *** 

 Dalsze wydarzenia mijające jak burza, Aine opisała w swym pamiętniku.
    
                                                                                                                                                           3 czerwca 

Wczoraj wieczorem przyszedł pan Foley i długo rozmawiał z mamą, która wyraziła zgodę na przetrzymanie Lapy Donna. Po spotkaniu okazało się, że
rodzice wyjeżdżają do rodziny w Dublinie, kiedy zostanie tydzień do przyjazdu Carola. Dzisiaj padało cały dzień, więc nikomu nie chciało się wyjść na świeże
powietrze. 
 Dzień był nudnawy, ale nie mogę się doczekać, gdy zaopiekuję się Lapa Donnem.
   
                                                                                                                                                           14 czerwca  

 Dziś mija pięć dni odkąd Lapa Donn jest u nas. Niespodziewanie wpadła do naszego domu pani Cecelia Donovan wrzeszcząc, że zniknęła jej kura i to
pewnie sprawka tego przeklętego wilka! Wytłumaczyłam jej dość spokojnie, iż kurę mógł zjeść lis, a Lapa Donn nie jest przeklęty. Słyszałam o pani Donovan
pogłoski, że jest dziwaczna i impulsywna. Wyszła trzaskając drzwiami. Na odchodne stwierdziła: "Mówiłam Carolowi, że nic dobrego nie wyniknie z
trzymania tego stworzenia w domu. Jego miejscem jest las." Trochę się zaniepokoiłam tymi oskarżeniami.
 Ten dzień przyprawił mnie o lekkie dreszcze niepokoju. Mam nadzieję, że to wszystko kłamstwo.
     
                                                                                           ***

W kolejnym tygodniu pani Donovan rozniosła fałszywe plotki o Lapa Donnie, który nic nie zrobił.Przynajmniej Aine twierdziła tak uparcie. Inni mieszkańcy
albo wierzyli albo nie. Różnie było. Kolejna fala złości ze strony Cecelii przelała się na wilka i Aine, gdy zniknęła druga kura.
Pewnego dnia Lapa Donn gdzieś poszedł. Nie było go dwa dni. Aine zaczynała snuć wnioski, że przemądrzałe sąsiadki mogły mieć rację co do niego. Natura
wilka jest dzika i nieposkromiona.
Lapa Donn wrócił, ale był bardzo głodny i utykał na jedną łapę. Aine dała mu jeść, a jej tata stwierdził, że łapa jest zwichnięta. Kolejnego dnia pojechali do
weterynarza.
 Mimo tego, wilk nadal urządzał sobie samotne spacery. Zawsze wracał merdając ogonem, lecz jednej nocy przed przyjazdem pana Foleya, zaginął bez
śladu. Aine szukała go wszędzie, a w lesie nie było sensu, bo był taki wielki. W końcu zwierzę wybrało swój dom. Carol był niepocieszony, że jego jedyny
towarzysz go zostawił. Dziewczyny przychodziły często do niego bez powodu, ale nie poprawiły mu tym nastroju. One też były bardzo smutne. Przez te
kilka miesięcy zdążyły polubić radosnego Lapa Donna. Szkoda, że już pewnie nie wróci.
                   
           CIĄG DALSZY NASTĄPI...
                                                                                                                                                      Weronika Pietrasik
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W świecie książki

Mai podróże małe i duże

„OPOWIEŚCI Z AVONLEA” to zbiór zabawnych, a także wzruszających opowiadań. Ich autorką jest
Lucy Maud Montgomery, znana z serii „Ani z Zielonego Wzgórza”. W tej książce są opisane historie i
przygody mieszkańców Wyspy Księcia Edwarda, choć Ania Shirley też w niektórych z nich się pojawia.

W jednej dwunastoletni skrzypek opowiada muzyką niesamowite historie, w kolejnym w domu
Aleksandra Bennetta panuje kwarantanna. Czy w sercu Starej Damy kryje się coś poza dumą? A od
kogo Sylwia Gray dostaje podarunki?

Zachęcam wszystkich do przeczytania tej pozycji. Jest ona wręcz fenomenalna! Niezwykle ciekawe
opowiadania sprawiają, że tę książkę czyta się bardzo przyjemnie. Jej humor to charakterystyczny
element w książkach L. M. Montgomery. 

                                                                                                       Weronika Pietrasik

Myślę, że każdy z nas lubi podróże. Jedni wolą spędzać wolne chwile nad morzem, a inni w górach. Nasz kraj jest pod tym względem wyjątkowy,ponieważ
posiada przepiękne plaże, znajdujące się nad Bałtykiem oraz góry – niższe i wyższe w południowej części Polski. Ja chciałam Wam jednak opowiedzieć o
innym kraju, który jest równie piękny jak Polska. To Chorwacja.
Chorwacja jest państwem położonym na południu Europy, nad Morzem Adriatyckim. To państwo ma niesamowite, bardzo wysokie góry i czyste jak kryształ
morze.Czy możecie sobie wyobrazić, że Chorwacja ma 1185 wysp, wysepek i raf? Ja też nie mogłam w to uwierzyć… Chorwacja jest państwem, którego
linia brzegowa mierzy 5835 km, co oznacza, że właściwie każdy, spragniony słońca i ciepłego morza, turysta może znaleźć tam miejsce do letniego
wypoczynku.
W maju tego roku odwiedziłam Chorwację po raz 15. Podczas wszystkich moich podróży zwiedziłam wiele zakątów, miasteczek, miast oraz wysp, jednak
najpiękniejszy moim zdaniem region Chorwacji to okolice Riviery Makarskiej. Jednym z miasteczek należących do riwiery jest Brela. Jest to małe
miasteczko turystyczne, znajdujące się pomiędzy miastami Omiš i Makarska. Miasteczko to jest znane na całym świecie z przepięknych żwirowych plaż
oraz gęstego sosnowego lasu, łączącego się z plażami. Ogromne sosny nachylają swoje gałęzie w kierunku morza, dając tym samym cień w gorące, letnie
dni. Jedną z plaż tego urokliwego miasteczka jest plaża Punta Rata. Jest to plaża położona w rezerwacie przyrody, na cyplu porośniętym sosnowym lasem.
Od 2004 roku Punta Rata została zaliczona do grona 10 najpiękniejszych plaż świata. Punktem charakterystycznym plaży Punta Rata jest mała skała
zanurzona w morzu, porośnięta sosnami. Jest to tak zwany „Kamień Breli”, który jest symbolem tego miasteczka. Piękne plaże to jedna strona Breli. Drugą
stanowią wysokie góry z masywem Biokovo, będącym chorwackim parkiem narodowym. W parku tym można doskonale spędzić czas na pieszych
wycieczkach lub aktywnie, korzystając z tras dla rowerzystów.
Brela to nie tylko piękne plaże, morze i góry. To również doskonałe miejsce dla smakoszy lokalnej kuchni. Wyobraźcie sobie, że wybrałam się z tatą na mały
targ rybny, gdzie widziałam przepiękne, tęczowe ryby wyłowione z Adriatyku! Natomiast świeże małże, krewetki i kalmary są przepyszne! Podobnie zresztą
jak lody…
Brela to doskonałe miasteczko na letnie wypady. Rejsy po morzu, spacery po górach i kąpiele w ciepłym Adriatyku zachęcają do wypoczynku. Przepiękne
widoki wysp wynurzających się z głębin morza, delfinów skaczących nad falami, rozgwiazd i jeżowców pływających przy samym brzegu oraz krabów
spacerujących po kamienistych plażach sprawiają, że zawsze mam ochotę wracać do Chorwacji. Spróbujcie – wrażenia są niesamowite!
  
                                                                                                                                                               Maja Smolińska
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Kącik podróżniczy

  Tegoroczną majówkę spędziłam żeglując po mazurskich jeziorach. Wielkie Jeziora Mazurskie są połączone siecią kanałów i rzek tworzących  akwen o
wyjątkowych  walorach turystycznych. Decydują o tym liczne szlaki kajakowe i żeglarskie, wiele interesujących pod względem  krajobrazowym miejsc, a
także rezerwaty florystyczne i faunistyczne. 

  Główny szlak żeglarski, prowadzący z północy na południe, rozpoczyna się w Węgorzewie nad Mamrami i wiedzie przez jeziora: Święcajty, Mamry,
Dargin, Dobskie, Kisajno, Niegocin, Tałty i Śniardwy aż do Pisza. Żeglując, pokonujemy wiele cieśnin i śluz, przepływamy przez wąskie kanały, możemy
zawijać do wielu zatoczek i wpływać na boczne - ciche i senne -jeziora. Moim ulubionym jeziorem są Bełdany. Uwielbiam na nich podziwiać zachody słońca i
wpływać w szuwary.  Ciekawym miejscem do zobaczenia jest hodowla koników polskich, prowadzona przez naukowców w Popielnie od 1949 roku, która
może poszczycić się największą liczbą koników polskich. 

Jeśli chcecie poczuć się jak prawdziwi żeglarze, poznajcie kilka słów charakterystycznych dla terminologii żeglarskiej:
1.  Szanty - piosenki śpiewane na żaglowcach.
2.  Keja - nadbrzeże lub pomost w przystani lub niewielkim porcie.
3.  Fok i grot - typy żagla.
4.  Koja - łóżko na żaglówce w kajucie lub wspólnym pomieszczeniu.
5.  Knaga - element wyposażenia żaglówki, służący do mocowania różnego rodzaju lin jachtowych.

Zachęcam Was gorąco do spędzania wolnego czasu nad mazurskimi jeziorami!

                                                                                                                                                    Zosia Bogołębska
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Ciasteczkowe ślimaki

Składniki:

250g mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
125g cukru pudru
1 opakowanie cukru waniliowego
1 szczypta soli
1 jajko
125g masła
2 łyżki kakao
1 łyżka cukru pudru
1 łyżka mleka
2 białka

Potrzebne będą też:
mąka do posypania stolnicy
kubek z podziałką
sitko
miska
nóż
pędzelek kuchenny

SONDA

Nadeszła wiosna, a  wraz z nią różne zwierzęta, takie jak: dżdżownice, ważki i inne. Ja podam wam
przepis na ślimaki, ale ciasteczkowe.

Jak je zrobić?

1. Do miski przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia, dodaj cukier puder, cukier waniliowy, sól i jajko.
Wrzuć także pokrojone na kawałeczki masło.
2. Składniki zagniataj najpierw robotem z mieszadłami hakowymi, następnie przełóż ciasto z miski na
posypaną mąką stolnicę i zagniataj je rękami, aż stanie się gładkie.
3. Kakao wymieszaj  z przesianym cukrem pudrem i mlekiem. Połowę ciasta zagnieć z tą mieszaniną -
w ten sposób zabarwisz je na brązowo. Oba ciasta - jasne i ciemne - włóż do lodówki na godzinę.
4. Oba ciasta rozwałkuj na płaty jednakowej grubości. Jeden płat posmaruj cienko białkiem i połóż na
nim drugi płat. Wierzchni płat także posmaruj białkiem i zwiń w rulon.
5. Na kilka minut włóż rulon ciasta do lodówki i w tym czasie rozgrzej piekarnik do 180°C (z
termoobiegiem do 160°C)
6. Pokrój kawałek ciasta na plastry grubości 1-2 cm i ułóż je na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia.
7. Piecz ciasteczka na środkowym poziomie piekarnika ok. 15 minut

                                                          Smacznego!

                                                                                                              Hania Szpilka

     Redakcja "Wieści Dziwnej Treści" 
zapytała uczniów o to, jakiej muzyki
słuchają.
      Oto odpowiedzi!

Pop - 43
Rock - 9
Hip hop - 2
Heavy metal - 6
Blues - 1
Jazz - 4
Reggae - 1
Dubstep - 2
Disco polo - 11
Szanty - 1
Folk - 2
Techno - 1
Muzyka klasyczna - 2
Nie słucham muzyki -1
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