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Gaumarjos – restauracja gruzińska, którą warto
odwiedzić!  
GAUMARJOS – A worth visiting Georgian restaurant!

Restauracja Gaumarjos znajduje się przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 47 w Warszawie i w Piasecznie, przy
ulicy Siekierkowskiej 29. Jest to restauracja Gruzińska założona przez parę: Dawida 
i Lianę Gamtsemlidze. Szefem kuchni jest Lela Czcheidze zwana panią Leiko, która gotuje tam jak 
we własnym domu. Jest to moja ulubiona restauracja i przypadkiem dowiedziałam się też, że była tam
przeprowadzana Rewolucja Kuchenna Magdy Gesler.
Z menu najbardziej polecam: chaczapuri imeruli  czyli placek z serem gruzińskim, roladkę z bakłażana 
z musem orzechowym i granatem i pielemieni (mini pierożki z mięsem, podawane ze śmietaną).

                                                                                                                                                                   Nela

Logo .

Gaumarjo restaurant is located in Warsaw on Aleja Komisji Edukacji Narodowej 47 and in Piaseczno on
Siekierkowska 29 Street. It’s a Georgian restaurant founded by Dawid and Liana Gamtsemlidze. Lela Czcheidze
called Miss Leiko is the current chef. In the restaurant she cooks the same way like she does in her own house.
Gaumarjos is my favourite restaurant and I accidentally found out that there was a so-called “Kitchen revolution”
run by Magda Gesler.
From the menu I recommend: chaczapuri imeruli, which is a pancake with Georgian cheese, eggplant roulade
with nut whip, pomegranate and pielemieni – mini dumplings with meat inside served with cream.

http://www.gaumarjos.pl/

http://www.smakizycia.pl/restauracje/restauracje-
rekomendowane-polska-i-swiat/gaumarjos-
warszawa-i-piaseczno/
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Muzeum Polin – ważne miejsce na mapie Warszawy
Polin Museum – an important place on Warsaw’s map

I'm going to tell you something about Polin Museum. It
is a museum about Jewish history and culture. This
museum was founded in 2005 and it is technologically
well-developed.  You will find a bistro there so you can
have a snack after a long tour. Now, let me tell you
what the exhibition is about. It's the “passage” through
1000 years of incredible and interesting Jewish culture,
you'll find there a multimedia old city, an old school, a
cinema and you can watch a film there that is very
old. When it comes to the history, as I know, many
Polish people helped Jews, and one of them was
Janusz Korczak who helped children escape from the
Warsaw Ghetto. The museum was supported by many
countries, including the USA, Germany, and Great
Britain, but many people gave money on their own
account. You can go there to play with children and go
sightseeing with the whole family. I'm ten years old and
I loved it and my sister from class 3 was also with us.
She liked it but it is probably a matter of age. It is
interesting that you can organise a birthday party there.
I recommend this museum, it is amazing and I think I
am not the only positively surprised person!

Autor: .

Opowiem wam troszkę o Muzeum Polin. Jest to
Muzeum Historii Żydów Polskich. To miejsce powstało
w 2005 roku, jest ono bardzo rozwinięte
 technologicznie i wyjątkowe pod każdym względem.
Znajdziesz tam bistro,  żeby po długim zwiedzaniu na
koniec coś przekąsić. Sama wystawa  to „przejście”
przez 1000 lat niesamowitej i ciekawej kultury Żydów.
Odkryjesz też multimedialne stare miasto np., szkolę,
kino, w którym naprawdę jest wyświetlany film. A teraz
trochę historii…  Jak zapewnię wiecie wiele Polaków
wspierało Żydów w czasie okupacji. Jednym z nich był
Janusz Korczak, który pomagał dzieciom uciec z
getta. Muzeum dofinansowywało wiele krajów, w tym
USA, Niemcy i Wielka Brytania, dużo osób także
prywatnie przekazywało pieniądze. Możesz tam pójść
również  na zabawy z dziećmi oraz pozwiedzać z całą
rodziną. Ja mam dziesięć lat i  bardzo mi się podobało,
a mojej siostrze Neli, która chodzi do III klasy
"średnio", ale to  chyba kwestia wieku;) Ciekawostką jest,
że możesz urządzić tam nawet swoje urodziny.
Polecam to Muzeum – jest  niesamowite i myślę, że
nie tylko mnie tak pozytywnie zaskoczyło!
\

                                                                               Lea

Daniel Ciesielski

http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/pierwsze-
urodziny-muzeum-polin-poznalismy-
program,3509765,artgal,t,id,tm.html
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David Bowie – legenda muzyki rockowej
David Bowie – Rock legend

 David Bowie urodził się w 1947 r. w Londynie. Był
brytyjskim piosenkarzem, kompozytorem i aktorem.
Czasami również malował albo kolekcjonował obrazy.
Zawsze ubierał się inaczej niż inni ludzie, wygląd
bardzo oddawał jego cechy charakteru. Przeszedł do
historii jako jeden z artystów rockowych z największą
liczbą sprzedanych albumów w dziejach muzyki.
David Bowie w 1961 roku założył swój pierwszy
zespół, a wieku 15 lat zaczął grać na gitarze w
lokalnych grupach młodzieżowych i na weselach.
Najbardziej charakterystyczną cechą jego późniejszej
kariery była łatwość z jaką potrafił zmieniać swój
publiczny wizerunek dla potrzeb własnej muzyki i
sztuki. Jego pierwszym przebojem został w roku 1969
utwór „Space Oddity”, który został nagrany w czasie
pierwszego lądowania ludzi na księżycu. Przez kolejne
lata wydawał bardzo dużo albumów i interesował się
wieloma muzykami. Przyjaźnił się z Robertem
Smithem, który także jest moim ulubionym
piosenkarzem. Zmarł 10 stycznia 2016 roku, 2 dni po
swoich 69 urodzinach i premierze albumu Black Star,
18 miesięcy po zdiagnozowaniu u niego raka wątroby.

                                                                            Maia

 David Bowie was born in 1947 in London. He was a
British singer, composer and actor. Sometimes he also
painted or collected other paintings. He always dressed
differently than other people and his clothes expressed
his character traits very much. He went down in history
as one of the rock artists with the largest number of
albums sold in history.In 1961, David Bowie founded
his first band and at the age of 15 began to play the
guitar in local youth groups and weddings. The most
characteristic feature of his later career was the ease
with which he could change his public image for the
needs of his own music and art. His first hit was in
1969, the track "Space Oddity" which was recorded
during the first landing of man on the moon. Over the
years, he published a lot of albums and was interested
in many musicians. He was friends with Robert Smith,
who is also my favorite singer. David Bowie died on
January 10, 2016, two days after his 69th birthday and
the premiere of Black Star, 18 months after he was
diagnosed with liver cancer.

. .
https://popjunkielondon.wordpress.com/2009/07/29/so-
what-is-the-best-david-bowie-song/

http://www.designmag.cz/udalosti/50501-david-
bowie-vystavuje-svou-retrospektivu-v-
berline.html
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Hamlet – recenzja spektaklu / Hamlet – play review

Hamlet is a spectacle created on the basis of
Shakespeare's tragedy. The famous actor, Benedict
Cumberbatch, plays the main character. He is a British
television and theatre actor. The performance consists
mainly of two parts because in the middle there is a 20-
minute break just like in a real theatre. The
performance was played at the Barbican Theatre and
broadcasted to cinemas all over Europe. The action
takes place in the 17th century at the end of the
Renaissance. The story goes like this: in old times, old
Hamlet, the powerful king of Denmark, Hamlet's father,
dies. The crown is taken over by his brother Klaudiusz.
The widow of the king, Gertrude, Hamlet's mother,
quickly gives his hand to the usurper. Hamlet suspects
his uncle of conspiracy. As the country prepares for
war, the prince's family falls apart. Forced to avenge
his father's death and, at the same time, paralyzed by
the task before him, Hamlet opposes his position,
acting against his reason and the country's security.
I liked the show very much because I like stories that
are very dramatic and happening in other times. I highly
recommend this great performance. Now you can see
them at the cinema;)

. .

Hamlet to spektakl stworzony na podstawie tragedii
Szekspira. Głównego bohatera gra Benedict
Cumberbatch. Jest on brytyjskim aktorem filmowym i
telewizyjnym. Przedstawienie składa się głównie z
dwóch części, ponieważ w środku następuje 20-
minutowa przerwa, tak jak w prawdziwym teatrze.
Przedstawienie zostało zagrane w Barbican Theatre i
transmitowane do kin w całej Europie. Akcja dzieje się
w XVII w. pod koniec renesansu. Historia toczy się
następująco: w niewyjaśnionych okolicznościach
umiera stary Hamlet, potężny król Danii, ojciec
Hamleta. Koronę przejmuje jego brat Klaudiusz.
Wdowa po królu, Gertruda, matka Hamleta, szybko
oddaje swoją rękę uzurpatorowi. Hamlet podejrzewa
stryja o spisek. Gdy kraj przygotowuje się do wojny,
książęca rodzina się rozpada. Zmuszony, by pomścić
śmierć ojca, a jednocześnie sparaliżowany stojącym
przed nim zadaniem, Hamlet sprzeciwia się swojemu
położeniu, działając wbrew rozsądkowi i
bezpieczeństwu kraju.Te przedstawienie bardzo mi się
podobało, ponieważ lubię dramatyczne i dziejące się w
innych czasach historie. Bardzo polecam te wspaniałe
przedstawienie. Teraz można je zobaczyć także w
kinie;)       
                                                                           Maia
                                                       

http://www.kino-sokol.pl/film,1796,hamlet---
retransmisja-przedstawienia-z-barbican-theatre-
w-londynie.html

http://www.zamojska.pl/wiadomosci/2253,hamlet-
z-benedictem-cumberbatchem-retransmisja-spe
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The author of the book is Agnieszka Tomczyszyn – a
graduate of the business and law language Department
of University of Opole. Observer of life, human
psychology and human nature. She is inspired by art,
travel and conversations. Her literary debut was
Ezotero. The daughter of the wind.
Jonah is a sixteen year old boy who’s spending all the
time in the basement playing games or playing in his
band who doesn’t like his name. His parents sent him
to an English camp on Corsica a French island on The
Mediterranean Sea. First he’s skeptical but he changes
his mind when he meets some peer: Athletic Ariel that
attends about six camps a year. Withdrawn into his
own world, Dominic that no one knows. Smart Bean
that is a very strong woman. Crazy Ann that has her
own Bucket list and a well-hidden secret. Together they
are trying to make some memories this summer. Will
they succeed? Can they handle with the problems that
are coming?
I think that it’s a book for kids that are more than ten
because younger kids may not understand everything.
I really like this book and I suggest reading it more than
once. Personally I like to read it at green school at 7.00
AM:)

. .

Recenzja książki Prawo pierwszych połączeń
The right of the first connections – book review

Książkę napisała Agnieszka Tomczyszyn –
absolwentka języka biznesu oraz prawa.
Obserwatorka życia, psychologii człowieka i ludzkiej
natury. Inspirują ją sztuka, podróże i rozmowy.
Zadebiutowała powieścią Ezotero. Córka
wiatru. Rodzice wysłali Jonasza, szesnastoletniego
chłopaka, który ciągle spędzał czas w piwnicy lub grał
w swojej kapeli i nie lubił swojego imienia, na angielski
obóz na Korsyce – francuskiej wyspie położonej na
Morzu Śródziemnym. Chociaż na początku jest do niej
sceptyczne nastawiony, jednak potem poznaje na niej
kilku nastolatków, którzy zmieniają jego nastawienie –
wysportowanego  Ariela, który jeździ na około sześć
obozów rocznie, zamkniętego w sobie Dominika,
którego nikt dobrze nie zna, mądrą Bean, która jest
naprawdę silną kobietą, szaloną Ankę, która ma
własną listę Becketa i dobrze ukryty sekret. Razem
próbują sprawić, by te wakacje były warte
zapamiętania. Czy uda się im? Czy poradzą sobie z
problemami, które nadchodzą?Uważam, że ta książka
jest przeznaczona dla dzieci powyżej dziesiątego roku
życia, ponieważ młodsze mogą nie zrozumieć
pewnych treści. Bardzo ją lubię i myślę, że można ją
przeczytać w każdej chwili i więcej niż raz. Ja
najbardziej lubię ją czytać na zielonej szkole o 7.00 nad
ranem:) 
                                                                           Kalina

http://www.kraina-ksiazka-
zwana.pl/2017/01/prawo-pierwszych-poaczen-
agnieszka.html

http://ksiazkowa-
przystan.blogspot.com/2016/06/30-prawo-
pierwszych-poaczen-agnieszka.html
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Na poprawę humoru… dowcipy ;) Jokes

1. W salonie mody:
 - Najpierw sukienka, teraz płaszcz! Kobieto do czego
ty chcesz nas doprowadzić?! - mówi mąż.
 - Do stoiska z butami.

2.Dwóch mężczyzn wypłynęło na środek jeziora, aby
łowić ryby. Wyciągają piękne sztuki jedna za drugą, ale
po pewnym czasie przychodzi wieczór i jeden
z nich mówi:
 - Słuchaj, musimy jutro wrócić w to samo miejsce, bo
świetnie biorą ryby.
 - Nie ma problemu - mówi drugi, po czym bierze kredę
i na dnie łódki rysuje kółko.
 - Co ty robisz?! Skąd wiesz, że jutro przypłyniemy tą
samą łódką?

3.  Babcia do Jasia:
 - Jak będziesz grzeczny to pójdziesz do nieba, a jak
będziesz niegrzeczny to pójdziesz do piekła ...
 - Babciuuuuuuu! A jakim trzeba być, aby pójść do
kina?!

                                                                                         
                                                                   Marysia

1. In fashion salon:
 - First dress, now coat! Where will this get us to?! –
asked the husband 
 - To the shoe stand…

2. Two men sailed to the middle of the lake, to fish.
Suddenly one starts to talk:                                         
 - We must come back to this place tomorrow,
because we got a lot of fish.
 - No problem - responds the second one, he takes
chalk and draws a circle on the bottom.
 - What are you doing?! How do you know that we are
going to take the same boat?

3. Grandma is talking with  John:
 - If you are going to be good, you will go to heaven and
if you are going to be bad you will go to hell
...
 - Grandmaaaaaa! Who do I have to be, to go to the
cinema?!

. .q=u%C5%9Bmiech&hp=&image_type=all&order=&cat=&min_width=&min_height=
https://pixabay.com/pl/%C5%9Bmiech-joy-
zabawa-detskijsmeh-1369402/
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Niewidzialna wystawa – miejsce, które trzeba odwiedzić!
Invisible exhibition

Cała idea tej wystawy jest taka, aby postarać się
zrozumieć osoby niewidome i poczuć się nimi
fizycznie i psychicznie oraz dowiedzieć się, jak można
im pomagać w rozmaitych sytuacjach.
Gdy byłam tam pierwszą myślą, która mi przyszła do
głowy to: „creepy”. Może to wszystko trochę
przerażało, ale gdy weszliśmy do pierwszego pokoju,
moje wrażenia były nie do opisania i czułam się jakoś
dziwnie, ale zarazem byłam bardzo podekscytowana 
i dumna, że umiem się poruszać się w ciemności.
Mieliśmy bardzo miłego Pana Przewodnika, który
sprzedał nam później gumy i inne smakołyki.
Opowiedział też swoją historię. Mówił o swoim psie,
który jest  z Nim już od kilku dobrych lat, podobno jest
do Niego bardzo przywiązany. Gdy kończyliśmy
zwiedzać całą wystawę, zaczęłyśmy się
przysłuchiwać odgłosom i można było usłyszeć jakby
skomlenie psa.
Gdy wychodziliśmy z ciemnej części, blask światła
nas oślepił. Po chwili widziałyśmy wszystko tak, jak na
początku i przeszłyśmy na „widzialną” część wystawy.
Przewodnik zaprezntował nam alfabet Braille’a i
pokazał nam jak niewidomi korzystają z smartfona
bądź  komputera. To była niezapomniana
 i pouczająca przygoda...

                                                                              Ola

The whole idea of this exhibition is to understand
people that are blind and to help them, and the most
important thing to become them for a while mentally
and physically.
When I was there for the first time my initial thought
was “creepy”. Or maybe it was a little too much, but
when we went to the first room I didn’t know how to
describe my feelings and I felt strange. After 5 minutes
I was happy that I can walk in a completely dark place.
We had a very nice guide.  He told us his history. He
was talking about his dog that was been with him for
the last couple years. Later on he also sold us chewing
gum and other sweets.
When we were going out of the dark part the glare
blinded us. When we get used to the light we went to
the “visible” part of this exhibition. The tour guide
showed us the Braille alphabet and how to use
smartphones or a computer.
It was an amazing adventure and everyone should go
there...

źródło: źródło:niewidzialna.pl https://niewidzialna.pl/galeria



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 2 06/2018 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWYSkok

Podróże duże i małe…Dubaj
Travels - Dubai

The city is located in the United Arab Emirates. There
are 9.5 million people living in this city.Their currency is
the dichramy, and the capital is Abu Zabi. There is the
most expensive hotel in the world '' Atlantis the Palm ''.
The main religion is Islam (76%). The official language
is Arabic. What’s worth visiting: Dubai mall, the Dubai
fountain, Burj al Arab, Burj Khalifa and more. In Dubai
there are only a few days a year when it's raining so it's
hard to find bad weather. Visiting Dubai, remember to
not forget to visit only the most important places
because you will not have enough time (unless you
come for two months).

. .

To miasto znajduje się w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Mieszka tam 9,5 miliona ludzi. Ich waluta to
dichramy ,a stolica to Abu Zabi . Mieści się tam
najdroższy hotel świata ‘’Atlantis the Palm’’. Główna
religia tam panująca to islam (76%). Językiem
urzędowym jest arabski. Warto tam zwiedzić m.in.:
Dubai mall, the Dubai fountane, Burdż al-Arab,Burdż
Chalifa i wiele innych. W Dubaju jest tylko kilka dni 
w roku, które są deszczowe, wiec trudno trafić na złą
pogodę. Zwiedzając Dubaj trzeba uwzględnić
najważniejsze miejsca, ponieważ na obejrzenie
wszystkiego może nie wystarczyć wam czasu. Chyba
że przyjeżdżacie na dwa miesiące – do czego gorąco
zachęcam! :)

                                                                          Zosia

http://www.przewodnikpodubaju.pl/zjednoczone-
emiraty-arabskie/dubaj

http://podroze.onet.pl/ciekawe/jak-sie-zyje-w-
dubaju-obalamy-10-popularnych-mitow/243z8
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Przepis na domowe lody jagodowe:)
Recipe for homemade blueberry ice cream:)

Ingredients:
300 ml cream 36%
1\2 cup water
1\4 cup sugar
250 grams blueberries
1\2 vanilla pod

We cook water with sugar and vanilla until the sugar
melts. We add blueberries until water boils. Then we
cool it down. We have to whisk cold cream till it is fluffy.
Gradually we add blueberry juice constantly stirring it.
Then pour the mixture into the plastic cast and put it to
the freezer for 4 hours. We can also mix it a few times
when it is in the process of freezing.
Enjoy it!

źródło: .

Składniki:
300 ml śmietanki 36%
1\2 szklanki wody
1\4 szklanki cukru
250 gramów jagód
1\2 laski wanilii

Wodę gotujemy z cukrem i wanilią, aż cukier się
rozpuści. Dodajemy jagody, dalej gotując, dopóki
jagody się nie rozpadną. Studzimy. Schłodzoną
śmietankę ubijamy na puszysta masę. Stopniowo
dodajemy jagodowy sok, cały czas mieszając.
Przekładamy do plastikowej foremki i wkładamy do
zamrażarki na około 4 godziny. Opcjonalnie lody
możemy zamieszać kilka razy podczas mrożenia.

                                                                        Anika

http://kotlet.tv/lody-jagodowe/ http://ugotuj.to/ugotuj/175559083/lody+jagodowe/p/
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