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 Siedemnastka 

DRODZY CZYTELNICY! 

Witamy Was serdecznie! 

               W tym numerze proponujemy Wam: recenzję ciekawego filmu, 

humor, ciekawostki, opowiadanie oraz przepis na kruche ciasto z 

rabarbarem.Miłej lektury.          REDAKCJA-( Natalia Brzezińska, Amelia 

Piech, Kamilla                                                                                                                                                                           

Khisamutdzinava, Maja Krzywdzińska, Ala Szmyt, Adela Gabrusiewicz) 

A teraz trochę humoru.. 

Wchodzi zapłakana blondynka do baru i żali się barmanowi: 

- Dlaczego wszyscy się ze mnie śmieją, że jestem taka głupia? 

- Nie martw się - mówi barman- znam kogoś, kto jest głupszy. Woła siedzącą obok rudą i 

mówi: 

- Idź do domu i sprawdź czy cię tam nie ma. 

Po 10 minutach przychodzi ruda i mówi: 

- Nie, nie ma mnie tam. 

A blondynka się śmieje: 

- JAKA GŁUPIA! JA BYM ZADZWONIŁA!  

Do kawiarni wchodzi klient i zamawia małą słabą kawę. 

Kelner niosąc na tacy zamówienie, potyka się i wylewa zawartość filiżanki na gościa: 

- Ależ... Ależ pan wylał na mnie kawę! 

- To nie ja. Była taka słaba, że sama się przewróciła.  

− Kiedy wy dziewczyny, mówicie "nie" to czy naprawdę macie to słowo na myśli? 

− Nie.      

Do windy, w której stoi już blondynka, wchodzi pewien facet. 

- Na drugie? 

- Iwona. 



Polecam ten film - recenzja  

Dziś polecamy film oparty na faktach -"Teoria wszystkiego". Opowiada o brytyjskim astrofizyku i 

kosmologu, który zakochuje się w pewnej dziewczynie. W dalszej części filmu dowiadujemy się, że 

główny bohater jest nieuleczanie chory, nie jest w stanie samodzielnie jeść, pić i się poruszać. 

Zdrowy zostaje jednak umysł. Steven mimo wszystko pragnie stworzyć zapisaną w języku 

matematycznym ostateczną teorię wyjaśniającą sens i cel wszystkiego. Czy mu się uda? Musicie 

dowiedzieć się sami      Osobiście film przypadł mi do gustu. Oglądając go,bardzo się wzruszyłam. 

Uważam, że jest on dojrzały, opowiada o tym ,co jest najważniejsze i najtrudniejsze w życiu. 

Serdecznie polecam. 

Przepis na kruche ciasto z rabarbarem i bezą 

z łatwością zrobicie je sami 

Składniki : 

2 i 1/2 szklanki mąki pszennej (najlepiej pół na pół tortowa i krupczatka) ,250 g zimnego masła (może być 

margaryna),2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,1/4 szklanki cukru,4 żółtka, ew. 1 łyżka kwaśnej 

śmietany 

nadzienie: 

500 g rabarbaru,1 słoik dżemu truskawkowego (370 g)),2 łyżki mąki ziemniaczanej 

1 łyżka pasty waniliowej (można zastąpić ekstraktem waniliowym lub ziarenkami wyskrobanymi z laski 

wanilii) 

beza: 

4 białka w temperaturze pokojowej,3/4 szklanki drobnego cukru,1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,1 łyżeczka 

białego octu winnego 

Przygotowanie dania kruche ciasto z rabarbarem i bezą 

Składniki na ciasto posiekaj i szybko zagnieć na jednolite ciasto (gdyby trudno było zagnieść ciasto 

to dodaj łyżkę śmietany). Można to szybko zrobić w malakserze. Uformuj dysk, zawiń w folię 

spożywczą i włóż do zamrażarki na 30 minut, ale chłodzenie można pominąć. Piekarnik nagrzej do 

180 stopni Celsjusza (góra-dół, bez termoobiegu). Ciasto możesz rozwałkować lub wygnieść nim 

spód i boki foremki. Rant nie musi być wysoki. Ciasto nakłuj widelcem i wstaw do nagrzanego 

piekarnika na 15 minut (ma być złote).W tym czasie przygotuj nadzienie. Rabarbar umyj i pokrój 

na plasterki szerokości 1 cm (nie musisz go obierać). Wymieszaj z dżemem truskawkowym, pastą 

waniliową i mąką ziemniaczaną. Białka wlej do dużej miski, ubijaj mikserem lub robotem na 

najwyższych obrotach aż będą sztywne. Kiedy już będą ubite, dodawaj po łyżeczce cukier, po 

każdej porcji starannie mieszając. Białka na końcu powinny być sztywne i lśniące. Wsyp na nie 

łyżkę mąki ziemniaczanej i wlej ocet winny, wymieszaj. Na podpieczony spód (nie musi być 

wystudzony) wyłóż nadzienie rabarbarowo-truskawkowe, przykryj bezą. Włóż do nagrzanego do 

180 stopni piekarnika i od razu zmniejsz temperaturę do 150 stopni. Piecz 45 minut. Beza 

powinna mieć chrupiąca skorupkę. Ciasto zostaw do ostygnięcia w lekko otwartym piekarniku. 

Możesz podawać z lodami lub bitą śmietaną, ale one jest tak genialne w smaku, że nie potrzebuje 

już żadnych dodatków :) 



 

,,Magiczne spotkanie”- opowiadanie 

                         Pewnego poranka Zuzia wybrała się na plażę , aby obejrzeć wschód słońca. Kiedy 

doszła na miejsce, nagle ujrzała na piasku piękny kamień, który odbijał bardzo mocno promienie 

wschodzącego słońca. Zaciekawiona  dziewczynka schyliła się i podniosła tajemniczy okaz, 

którego  światło było tak mocne, że Zuza zamknęła oczy. Po chwili otworzyła je i zobaczyła coś 

niesamowitego.  

                          Na magicznym kamieniu siedział stworek, wielkości orzecha włoskiego. Był 

okrągły, miał krótkie nóżki i rączki, ale bardzo bujną czuprynę. Dziewczynka wystraszyła się i 

niechcący upuściła kamień. Jeszcze przez chwilę przyglądała się stworkowi z daleka, ale w końcu 

usiadła obok niego i zapytała: 

- Kim jesteś? 

- Ja?- zapytał równie zdziwiony... Jestem Toffik, ale lepiej powiedz mi kim ty jesteś i co tu robisz? 

- Nazywam się Zuzanna, przyszłam tutaj zobaczyć wschód słońca. A ten piękny kamień jest 

twój?- zapytała. 

-To nie kamień, to mój dom.- odparł. 

-Dom, jak to? 

-Wystarczy, że wypowiem odpowiednie słowa, a drzwi się otworzą. 

-A to dziwne światło? 

-To właśnie światło z mojego domu tak Cię oślepiło. 

Chwilę później Toffik zaproponował Zuzi zwiedzenie jego dom. Jednak dziewczynka zdziwiła się 

,mówiąc: 

-Ja jestem za duża, jak mam się tam zmieścić? To niemożliwe. 

-Spokojnie, ja to załatwię. 

Chwilę potem Toffik wypowiedział jakieś dziwne słowa i kamień powiększył się. Następnie 

wypowiedział jeszcze bardziej niezrozumiałe słowa i otworzyły się drzwi prowadzące do wnętrza 

domu Toffika. 

-Zapraszam do mnie.- rzekł. 

Po chwili namysłu Zuzia postanowiła skorzystać z zaproszenia. 

-Dobrze, chodźmy! 

Jeszcze nigdy czegoś tak pięknego nie widziała, była bardzo zadziwiona.  

Co wydarzyło się dalej? 

Napisz... 

Wyślij swoją propozycję do Pani Anny Sadowskiej, najciekawszą opublikujemy. :) 

 



Sławne osoby, które pochodzą z Gorzowa Wielkopolskiego: 

 

 Dawid i Michał Kwiatkowscy. Są to bracia, którzy śpiewają i komponują piosenki. Dawid 
jest jednym z jurorów w programie The Voice of Kids ,natomiast Michał mieszka we 

Francji i tam zajmuje się muzyką. 

 

 Tomasz Kucharski jest polskim wioślarzem, dwukrotnym mistrzem olimpijskim oraz 
pięciokrotnym medalistą mistrzostw świata. 

 

Bartosz Zmarzlik jest aktualnym mistrzem Polski na żużlu. Jeździ on oczywiście w 
drużynie z Gorzowa czyli Stali Gorzów. W styczniu tego roku został wybrany  najlepszym 

żużlowcem 2019 roku. 
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