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          KLUB ANGLOFANA  
 

 

 

 

 

Dowiemy się, komu można w prezencie podarować torbę, 

taką, jak ta oto tutaj! 

Czyli dla bohatera naszego wywiadu, a także dlo wszyjskich 

babów, kiere niy mogom słuchać jak wto fulo gupoty.  

 

WSCHODZĄCA 

 GWIAZDA 

polskiego  

tenisa!!! 

Wszystkiego najlepszego  

w 2016 roku.  

Zespół Redakcyjny ! 

WESOŁE  

JEST  

ŻYCIE STARUSZKA!! 

ZRÓB TO SAM !!! 

MY + WY + ONI 
To ogromne 

MY 
Z integracją zaPanBrat 

 

Roczniki Kulinarne Długosza – niespodzianka !! 



Redakcja Gazetki Szkolnej „Szkolne wieści różnej treści”  

w składzie Zosia 2g, Krzysiu 2g i Marysia 2c  

miała zaszczyt gościć w swoim prywatnym studio niezwykle ważnego gościa …  

Przekonajcie się sami, kto to taki …  

       

 

  

 

 

Witamy serdecznie Panią.. 

                                                     Katarzynę Długosz. 

₰ 

Zanim rozpoczniemy ogień pytań, 

takie małe zapytanko: mówimy czy godomy? 

₰ 

Noo.. mówimy, 

ale pogodać też sobie możemy.. 50 na 50.. 

 

My, co prawda potrafimy tylko troszka godać,   

ale z przyjemnością sprawdzimy swych sił, no i posłuchomy 

slonskiej godki.  

₰ 

Kim Pani jest w naszej szkole? 

 

Kim jestem w naszej szkole.. 

Jestem nauczycielem historii w pierwszej kolejności,  

Nauczycielem świetlicy klas pierwszych.  

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego 

oraz członkiem różnych zespołów powołanych  

w naszej szkole. 

₰  

Wiela roków robi Pani już w tej budzie? 

 

Ło matko! 

Wiela roków? Czekejcie, czekejcie!  

12 lat już będzie odkąd pracuję w tej budzie. 

₰ 

 

Nie lada talentem 

pedagogicznym może Pani się 

poasić! 

 

Hahaha! No gryfnie żeście 

pytania ułożyli! 

 

Po kim erbnońć mogła Pani taki 

talent? 

 

Hmmm.. 

cóż tu powiedzieć! To chyba 

w genach będzie osadzone,  

 

 

ponieważ talent muzyczno - 

taneczny mam zdecydowanie 

po mamie, natomiast 

pomysłowość i robienie czegoś 

z niczego zawdzięczam 

swojemu tacie, który od zawsze 

dbał o to, żebym była sprawna 

wśród wielu śrubokrętów. 

A w połowie, to myślę, że palec 

Boży odbił swoje piętno. 

₰ 

 

Mo Pani swoje bajtle? 

 

Mam swojego bajtla,  

5-cio letniego Gabrysia. 

₰ 

Jak reaguje Pani na niewłaściwe 

zachowanie bajtli? 

 

No nie mogę zdradzić mojego 

złotego sposobu.  Powiem 

szczerze, a nieskromnie może, 

że zawsze szybciej udaje mi się 

nawiązać kontakt z urwisami. 

Mam taką smykałkę, 



 

że urwisy lubię szczególnie. 

₰   

Jest Pani bardzo zaangażowana 

w pracę szkoły! Co takiego 

szczególnego w ostatnim czasie 

udało się Pani osiągnąć i 

zrealizować? 

 

Hmmm.. ostatnio z sukcesem 

zakończyliśmy Górę Grosza. 

Prawie 1000zł z samych groszy 

uzbieraliśmy. Dni Śląskie były 

bardzo miłą niespodzianką! 

Szczególnie cieszyliśmy się 

z wizyty Kabaretu Młodych 

Panów. A reszta - to już 

przeszłość … 

₰ 

Co interesuje Panią najbardziej? 

 

Bardzo pasjonuję się swoją 

profesją – historią. Staram się 

czytać dużo książek. 

Uwielbiam słuchać muzyki od 

klasycznej do współczesnej, 

lubię oglądać filmy – jestem 

fanką Gwiezdnych Wojen. 

Moim idolem jest Mistrz Yoda, 

ideał niedościgniony. 

 

Bo tak historią to chyba cały czas 

żyć się nie da, co? 

 

No, nie da się historią żyć cały 

czas, chociaż historia 

towarzyszy nam każdego dnia, 

ponieważ każdy dzień miniony 

przechodzi do historii. 

₰ 

Jak to się stało, że rozpoczęła 

Pani przygodę z regionalizmem 

oraz całym tematem Śląska? 

 

Moje początki związane są                               

z postacią, która pracowała w 

naszej szkole, z pania Mariolą 

Przebieracz, której wśród nas 

już nie ma. 

 

Tak się złożyło, że kiedy pani 

Mariola odeszła z naszego 

grona, to znalazłam się wśród 

osób, które tym regionem 

interesowały się – historia 

Śląska jest częścią historii, 

którą uczę. Poza tym zawsze 

podobał mi się festiwal 

piosenki śląskiej, prowadzony 

przez panią Mariolę                       

i panią Jolę. Postanowiłam 

dołączyć do grona osób 

propagujących tradycje 

regionu. 

₰ 

Chcielibyśmy przedstawić Pani 

TopListę słówek śląskich?  

Zna je Pani? 

 

Hołzyntrejgi? Szelki oczywiście! 

Karnonć się? Przejechać się 

rowerem 

Pszinco? Pszinco? O, tego nie 

wiem, co to może oznaczać! 

Pszinco, to nic innego jak, figa z 

makiem!  

Klopsztanga? 

Trzepak – moje dzieciństwo  

Laćki ? Kapcie 

Na beztydziyń? - Oj .. chyba nie 

spotkałam się z takim hasłem. 

Ok, to mała podpowiedź,  

coś może być na niedziela, a coś 

na beztydziyń. 

Aaa, dzień powszedni 

Teraz, to nie będzie na poważnie: 

Patrz się stracić!? 

Hahahaha! Skąd 

wyciągnęliście takie hasła!  

To prawie jak egzamin z gwary 

śląskiej! Nie mam pojęcia! 

Podpowiedz panie redaktorze.. 

Ok!  już tłumaczymy, ale jak 

powiedziałem, proszę nie brać 

tego do siebie: 

Patrz się stracić to zejdź mi z 

oczu! Zmykaj!  

Hahahhaa! Dobre! 

 

Ok to może czas na małą 

zagadkę. Co to takiego: 

 

W prawdziwym śląskim domu 

jest albo w kuchni, bo siedząc na 

niej obiera się kartofle, albo w 

antryju, bo bez niej nie sposób 

ubrać butów. 

Co to takiego? 

 

Wiem już: ryczka! 

 

Wie Pani, dlaczego ryczka? 

Nie… 

Proszę przesunąć ją po posadzce, 

to sama się Pani przekona..   

₰ 

Ma Pani jakieś ulubione śląskie 

powiedzeni? 

Tak! Moje ulubione to:  

Niy strzimia! Albo: 

Ty pieroński giździe!  

₰ 

W jakim TalentShow zgodziłaby 

się Pani wziąć udział 

– Mam Talent, The Voice of 

Poland czy Master Chef? 

 

Hmmm..  

Głosu do śpiewania raczej nie 

mam.  Bardzo lubię gotować, 

więc Master Chef, choć na 

pewno nie mam umiejętności 

jakie posiadają tam startujące 

osoby. Myślę, że gdyby był 

jakiś program, gdzie potrzeba 

umiejętności aktorskich to 

chętnie podjęłabym wyzwanie.. 

Bo moje niespełnione marzenie 

to być aktorem.. 

₰ 

Serdecznie dziękujemy Pani  

za wywiad. Życzymy Pani 

dalszych sukcesów i radości z 

wykonywanej pracy. 

 

 

Słowniczek: 

poasić (pochwalić) 

erbnońć (odziedziczyć) 

bajtel (dziecko) 



 

 

 

 

 

Remembrance Day (Dzień Pamięci) to święto obchodzone w krajach Wspólnoty Narodów na cześć 

poległych żołnierzy w wojnach, obchodzone 11 listopada. W ten dzień o godzinie 11 cześć poległym 

oddawana jest w formie dwóch minut ciszy. Każdy z obywateli, o ile ma sposobność, przystaje na tę 

chwilę. Święto upamiętnia podpisanie rozejmu kończącego I wojnę światową 11 listopada (o godzinie 

11 nastąpiło zawieszenie broni).Dzień ten nazywany jest także Poppy Day (Dniem Maku), z uwagi na 

zwyczaj noszenia w tym dniu sztucznych maków, sprzedawanych przez Brytyjską Legię Królewską. 

SOMETHING FUNNY 

 

  

 

 BREAKING NEWS!  

Od grudnia 2015 rozpoczęliśmy współpracę 

zagraniczną ze szkołą z Rzymu w ramach eTwinning. 

Tytuł naszego projektu to „ePals”. Poznajemy się 

wzajemnie wykorzystując platformę TwinSpace. Możemy 

porównać naszą znajomość języka angielskiego z 

naszymi rówieśnikami Włoch. 

 

 

 Na blogu językowym można sprawdzić wyniki 

miesięczne E-MAIL ENGLISH, a 5 LUTEGO pojawi się 

kolejne pytanie. 

 

W tym miesiącu kolumnę zredagowała Ewa Misztal (6d). 

 

 

KLUB ANGLOFANA 
 

 Odwiedź nas na  

blogu językowym 
 KLUBU ANGLOFANA: 

www.sp1anglofanwordpress.com 
lub 

www.zsp5gliwice.pl  
KLUB ANGLOFANA 

 

  Napisz do nas: 

sp1anglofan@gmail.com 
 

Colour the corn 

poppy. 

http://www.sp1anglofanwordpress.com/
http://www.zsp5gliwice.pl/
mailto:sp1anglofan@gmail.com


 

 

 

  

Dzisiaj prezentuję Wam 

PINGWINKA 

wydzierankę z kolorowego papieru. 
 

Do wykonania pracy potrzebne Wam będzie: 
1.  

 

 

 

2. 

 

Wykonanie: kolorowy papier drzemy na 

kawałki i wyklejamy kontur naszego 

pingwinka, następnie dodajemy ozdoby w 

zależności czy ma być to chłopiec czy 

dziewczynka  
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam do działania 

Asia Gliniecka  

Jak Pingwinki  to i zima .. 

 

Damian Najda 2g 

 

  

  

 

 

 

Kącik plastyczny 

Znajdź 8 różńic 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

W zdrowym ciele zdrowy duch.  

Zimowe szaleństwa klasy 1g 

Śnieg to niesamowita frajda  

dla każdego, jednak zawsze  

należy pamiętać  

o zachowaniu podstawowych  

zasad bezpieczeństwa. 

Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze. 

W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu,  

dbajmy o aktywność fizyczną. 

Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny. 

Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych 

miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub 

stawie. 

Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy  

w miejscach niedozwolonych.  

Bądźmy widoczni na drodze. 

Nie strącajmy zwisających z dachów sopli. 

Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu. 

Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz 

zbiorników wodnych.  

W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną 

odległość między sankami.  

Nie doczepiajmy sanek do samochodu.  

Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego 

śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie 

celujmy w twarz drugiej osoby. 



Olivia Bergler z klasy IVc w tenisa gra od 5 roku życia. 

Odkąd zaczęła współzawodniczyć dominuje na kortach 

wygrywając wszystkie znaczące turnieje. Od 4-rech lat 

regularnie wygrywa Mistrzostwo i Puchar Śląska w swojej 

kategorii wiekowej. Jest tegoroczną Mistrzynią Gliwic w 

kategorii wiekowej do lat 10-ciu. 

 W poszukiwaniu wyzwań startuje też z sukcesami 

w turniejach zagranicznych, które mają ją 

przygotować mentalnie do rywalizacji na 

światowym poziomie. 

W grudniu Olivia skończyła 10 lat i wchodzi bardzo trudną 

dla niej kategorię wiekową skrzatów tj zawodniczek do 12-

ego roku życia, gdzie często warunki fizyczne pozwalają 

na zdominowanie gry przez zawodników wcześniej 

dojrzewających. 

Tym bardziej cieszy nas pierwszy znaczący 

sukces na ostatnich Mistrzostwach Śląska w 

Bielsku Białej. 

Sukces jest okupiony oczywiście systematyczną i ciężką 

pracą. Swój pierwszy trening Olivia zaczyna już o godzinie 

7.00 rano na kortach sąsiadujących z naszą szkołą. Uczy 

się w klasie sportowej gdzie w ramach codziennego WF-u 

rozwija swoją ogólną sprawność fizyczną. 

Prosto ze szkoły udaje się do Bytomia na kolejny 

trening tenisowy, obiad je w drodze z termosów 

na tylnym siedzeniu samochodu. Około 18.00- 

18.30 wraca do domu, odrabia lekcje i po kolacji w 

granicach 22.00 udaje się spać aby wstać już o 

6.00 rano.  

W niektóre dni ma jeszcze lekcje pływania, zajęcia 

kompensacyjne czy konsultacje z psychologiem 

sportowym. Weekendy zarezerwowane są na zawody 

sportowe a leniuchowanie przed telewizorem czy przy 

komputerze ogranicza się do kilku wolnych weekendów w 

roku.  

 

 

 

 

Postępy Olivii można śledzić na jej facebookowym profilu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

WSCHODZĄCA GWIAZDA 

polskiego tenisa!!! 

Zima w pełni, a ferie za pasem. Nadszedł czas na 
podsumowanie rozgrywek reprezentantów naszych klas 

sportowych. KOLEJARZ W LICZBACH! 
 

1. Liga Młodzików - klasa sportowa VIc 3 miejsce 
2. Liga Młodzików - klasa sportowa Vc 4 miejsce 

3. Liga Orlików - klasa sportowa IVc 4 miejsce w swojej 
kategorii wiekowej. 

 
Od 30 stycznia startują rozgrywki Halowej Ligi 

Podokręgu Zabrze.  
 

HLPZ to usystematyzowane rozgrywki o Halowego 
Mistrza Podokręgu Zabrze w poszczególnych 

kategoriach wiekowych począwszy od najmłodszej 
grupy Żaków (dzieci z rocznika 2007 / 08) po seniorów. 

Zawody rozgrywane będą na różnych halach 
sportowych, natomiast turniej finałowy odbędzie się na 

hali MOSiR w Zabrzu.  
W IV edycji turnieju Komunikacyjny Klub Sportowy 
KOLEJARZ Gliwice reprezentować będzie, aż osiem 

zespołów. 
 

Już dziś chcemy was serdecznie zaprosić na 
Międzyszkolny Noworoczny Turniej Piłki Nożnej 
Halowej dla klas V i VI, który odbędzie się w naszej 
szkole 11.02.2016. 

 
 Do zobaczenia! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

SAMORZĄD  

UCZNIOWSKI  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Wesołe jest życie Staruszka 

Jeden dzień w roku to zbyt mało. By 
okazać Wam miłość, wdzięczność 

i życzliwość. 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka  

Samorząd Uczniowski  

w ramach Klasy na Medal  

zorganizował dzień tematyczny 

pt. Wesołe jest życie Staruszka. 

 

Tego dnia nauczyciele i uczniowie 

mieli dopasować swój strój  

do hasła przewodniego.  

Jak widać zabawa była wspaniała,  

a pomysłowość ogromna  

 

Dziękujemy za włączenie się w akcję. 
 

Tak wiele by Wam się powiedzieć 

chciało 

lecz słów nie znajdujemy. 

 

Niech te płonące serca najlepiej 

wyrażą co czujemy. Babciu, 

Dziadku za wszystko! 

Wam dziękujemy. 
 

Szkolne Nowości od Młodszego SU dla 

najmłodszych  

Chcąc urozmaicić najmłodszym czas w trakcie przerw Młodszy 

SU zaprasza na taneczne przerwy, 

które będą się odbywały w każdy  

wtorek i czwartek po 4 godz. lekcyjnej (11.30-11.40). 

 

Będą tańce, ćwiczenia ruchowe, zabawy z chustą animacyjną. 
 

Gorąco zapraszamy, 

im nas będzie więcej, 

tym zabawa będzie lepsza. 

 

Młodszy Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. 
 



RÓŻNI, ALE TACY SAMI 
czyli z integracją za pan brat! 

  
 

 Nosimy różne ubrania, mamy różne fryzury, różny kolor 

włosów, skóry. 

 Mówimy w inny sposób, mamy różne głosy. 

 Co innego nas śmieszy i różnie się śmiejemy. 

 Nosimy buty w różnych rozmiarach. 

 Jedni lubią matematykę, inni jej nie cierpią. 

 Każdy ma inne odciski palców. 

 Różnie się zachowujemy. 

 Jedni są sprawni, inni są niepełnosprawni. 

 Jedni widzą dobrze, drudzy potrzebują okularów. 

 Jedni słyszą, inni nie. 

 

  

 Wszyscy mamy ciało, serce, mózg, głowę  

i dwie dziurki w nosie. 

 Każdego dnia jesteśmy starsi. 

 Wszyscy oddychamy powietrzem, mamy nos,  

 Może lubimy te same rzeczy.  

 Mieszkamy w tym samym państwie. 

 Wszyscy jesteśmy tyle samo warci. 

 Wszyscy możemy wybrać między dobrem a złem. 

 Wszyscy lubimy wygrywać. 

 Możemy się bardzo lubić. 

 Wszyscy mieszkamy na ziemi, potrzebujemy słońca i deszczu i widzimy ten sam 

księżyc. 

 Wszystkim można pomagać tak, żeby dla wszystkich było tyle samo. 

 Wszyscy jesteśmy tak samo różni, a w ten sam sposób tak samo podobni! 

 

 

 

 

 

 

C  z  a  s  a  m  i     

pewnie się zdziwisz .. 

Kiedy uświadomisz sobie, 

że nie wszyscy  

są tacy sami jak TY .. 

 

W czym jesteśmy różni? 
 

W czym jesteśmy podobni? 
 

Tolerancja = 

Akceptowanie inności. 

Szacunek dla tego,  
czego nie mogę zmienić, 

i dla tego,  
co mi nie zaszkodzi! 

N i e t o l e r a n c j a 
to niechęć do wszystkich                   

i wszystkiego,  
co jest inne niż my. 

ZŁOTA REGUŁA 
 

Nie rób drugiemu, 
Co tobie niemiłe.  
Postępuj tak, jak 

chciałbyś, 
Żeby inni z Tobą 

postępowali. 
 

Nie jesteś na świecie sam! 

Sam nie zdziałasz za wiele! 

Istnieje mnóstwo  

fantastycznych osób. 

MY + WY + ONI 

To ogromne 

MY 
 



Pani Sówka wita wszystkich w Nowym Roku i serdecznie  

zaprasza zabawy oraz zdobywania  SUPER NAGRÓD !!!    

NAJPIERW WYKREŚL, POTEM ZJEDZ 

W każdym wierszu diagramu znajdują się litery 

tworzące nazwę jednego z siedmiu owoców 

znajdujących się na talerzu. Pokoloruj kratki z tymi 

literami a dowiesz się, jak nazywa się miejsce  

z którego pochodzą (jest to także hasło ). 

 
 

Hasło KONKURSOWE: _____________________________ 

A C Z I Ą E R E Ś Ą N I A T 

J I O A P B O S Ł A K B S O 

B K U Z O A I E N O A I E N 

K Ś L C A I S T W E K S W A 

T E K C L Y T R Y L N J Z A 

M I K O I R I L E I L I L A 

R G R P A U W E S A Z K A Ł 

 ZAGADKOWE 

WAŻENIE 

Odpowiedz proszę na 

pytanie: ile garnuszków 

waży dzbanek? 

ODP:___________ 

Po co babci okulary? Czerwony Kapturek był spostrzegawczy, bo łatwo odróżnił 

zębatego wilka od babci. A Ty? Czy dostrzeżesz 10 różnic? 

 

 

NA bocznej ścianie skrzynki można umieścić w różny sposób 

kilka klocków. Sztuką jest wybranie takich klocków, aby suma liczb 

na nich zapisanych była jak największa. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mudrhamplova.cz/Dulezita-upozorneni.html&ei=cKQAVZ6WLsP7UsXLg8gK&psig=AFQjCNGxUpp9cbPBMoV9V3Lb4GrV2VB0Kw&ust=1426191832548996


 

Zagadki ze starej chatki 

Dawno, dawno temu, gdy nie było 

jeszcze radia, telewizji i 

komputerów, jedną z ulubionych 

rozrywek dzieci (oprócz pasania 

gąsek) było odgadywanie zagadek, 

zadawanych zwykle przez babcie i 

dziadka... 

1. Nie jest mu zimno, 

a wciąż się grzeje, 

wciąż innych karmi,  

a sam nic nie je. 

 

2. Chwyć za ucho, 

Głowę skłoni.  

Ileż wtedy łez uroni! 

3. Nie zegar, a bije; 

Bije, a nie żyje; 

Kto do niego przyjdzie, 

Nie boi się - pije. 

 

4. W nocy nie spała, 

Perły sypała, 

A słonko wstało i 

wyzbierało. 

Kupon należy dostarczyć do 10.02.2016 r. 

 

KUPON konkurSOWY 

Imię:___________________ Nazwisko:_______________ 

Klasa:__________________ 

HASŁO: ___________________________________________________ 

 
                                                  

 

Roczniki 
Kulinarne Długosza 

W Nowym Roku 2016 chciałabym życzyć wszystkim 

masterchefom nowych doznań kulinarnych oraz wielu 

ciekawych przepisów. Karnawał w tym roku jest krótki, 

a jak tradycja nakazuje trzeba pamiętać o pączkach na 

tłusty czwartek. W dzisiejszym numerze Niespodzianka 

!!! Moi drodzy dzisiejszy przepis będzie kontynuacją 

kolumny regionalnej  

Wtoś kiejsik pedzioł, że kiej sie w tyn dziyń niy zjy 

żodnego krepla, niy bydzie sie szczynśliwym. A 

szczyńściu trzeja pomóc, toż dzielymy sie z Wami 

swojskom recepturom na kreple, kiero my erbli, po 

takij fest ślonskij kucharce. 

Co potrzeja?  

50 dag mołki 

PO ŚLONSKU 

 strona dla Hanysów i Goroli 

Nowy Rok !!! 

 
Styczeń, nazywany po slonsku – STYCZYŃ to 
czas w kerym jest moc świont kościelnych,  
ale tyż i dużo fajerof we rodzinie takich choćby 
Dzień Starki i Dzień Starzika. 
To co sie robi na Ślonsku we dziyń Nowego 
Roku, mo przyniść szczyńście, dostatek i co by 
nom natura boła przichylno. A trodycje, kere 
som zwionzane z fajerowanym u nos 21 i 22 
stycznia świyntym Starek i Sarzików richtich 
fest trzimiom do kupy cołko familio, bez to tyż 
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5 dag drożdży 

1 szklonka mlyka 

6 żółtek 

2 dag cukru 

cukier puder 

2 łyżki cukru 

5 dag masła 

1 paczka cukru waniliowego 

3 kostki szmalcu abo liter łoleju 

1 łyżka szpyrolu 

20 dag marmulady 

troszka soli 

Bierymy sie do roboty 

 Mlyko lekutko zagrzoć, rozrobić w nim drożdże,                    
2 dag cukru i 2 łyżki mołki. Łostawić do 
wyrośniyńcio. 

 Żółtka utrzić z cukrym waniliowym i dwoma 
łyżkami cukru. 

 Mołka przesioć do miski i wloć tyn roszczyn i te 
utrzone żółtka. Troszka posolić i dobrze wyrobić 
ciasto. 

 Na koniec dodać 5 dag rozpuszczonego masła                                    
i łyżka szpyrytusu i jeszcze roz wyrobić i łodstawić 
do wyrośniyńcio. 

 Rozwałkować ciasto ale coby było rube. Bo kiej 
bydzie ciyńki, to sie Wom wszyjstko rozlezie. 
Wykrować szklonkom kółka i dać na nich 
marmulady. 

 Potym zaś fajnie ich zawinyć i ukulać w rynce. 
Trzeja se to dobrze polepić, bo potym Wom może ta 
marmulada uciyc. 

 W miyndzy czasie rozgrzoć łolyj abo lepij smalec. 
Ale niy w za szyrokim gornku, lepij jak je głymboki. 
Powinny wlyź kaś ze 3 kostki smalcu abo z liter 
łoleju. Niy moze być abo za mało abo za dużo. Olyj 
musi być dobrze rozgrzony ale niy za fest. 

 Wciepywać po pora tych krepli do tego łoleju i co 
jakiś czas, łobrócić na drugo strona. 

 Kiej bydom już taki fajne, wyciongnyć na talyrz                        
i abo złonaczyć lukier abo posuć cuktym pudrym. 

Gryfnie.pl  

winszujemy wszyjstkim Starzikom dugich lot 
życia. 

 

Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami.                     

Te laurki pełne kwiatków są dla wszystkich babć                      

i dziadków. A dziadkowie wraz z babciami już 

czekają przed domami. Przez lornetki patrzą w dal 

wystrojeni jak na bal. Miłości po kres i radości do 

łez, Promyków słońca i bukietów róż bez końca, 

Mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń  

                                        

 

 

 

 

 
 

                                      

                                      

 

 

 

 

Dlo wszyjstkich starek, omów, babków na 

cołkim świecie. Coby wiedzieli, że jim przajom 

i ło nich pamiyntajom wszyjstki wnuki                             

i wnuczki. 
Życzymy Redakcja gazety 

                                                 Katarzyna Długosz 

                                                   Jolanta Kolbusz   

 


