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Kilka słów od redakcji
Witamy na łamach trzeciego,
wydania szkolnej gazety Reymont
Time!
Jak ten czas szybko biegnie! Jeszcze chwila
i nadejdą Święta Wielkanocne, a zaraz po nich
pożegnamy
tegorocznych
maturzystów.
W międzyczasie planowany jest także wyjazd na
praktyki zagraniczne do Grecji, więc jak widać na
brak atrakcji nasza szkolna społeczność nie
narzeka. A od ostatniego wydania dużo się
wydarzyło. Chcecie sobie przypomnieć co
takiego? Zapraszamy na łamy naszego nowego
numeru, gdzie jak zwykle zaprezentujemy skrót
z aktualności oraz niezwykle ciekawe artykuły
i felietony. Zatem zaczynajmy!
Redakcja

Aktualności…

się uzmysłowić, jak proste i błahe przyczyny
mogą prowadzić do fatalnych druzgocących
skutków. Program przez niego prowadzony nie
był tylko pogadanką profilaktyczną, ale także
wydarzeniem kulturalnym. Jego myślą przewodnią było wskazanie młodzieży pozytywnych stron
życia, zadowolenia z odnajdywania własnych
pasji i twórczej samorealizacji.

Studniówka 2020
Zegar tyka, kalendarz bezlitośnie odlicza dni
do maja, na kiedy zaplanowano matury. Zanim
jednak uczniowie złapią pióra w dłoń, koniecznie
muszą się wyszaleć. W sobotę, 8 lutego
maturzyści naszej szkoły bawili się na swoim
balu studniówkowym. Zgodnie ze staropolskim
zwyczajem bal rozpoczął się tradycyjnym
polonezem, który znakomicie wypadł, a i w walcu
można było zaobserwować uśmiechnięte
i dumne twarze. Słowa do tegorocznych
maturzystów skierował pan Robert Wieczorek,
dyrektor szkoły.

…czyli co się działo i co dziać się
będzie
Koncert profilaktyczny
Dnia 31.01.2020 r. uczniowie klas
pierwszych liceum i technikum wzięli udział
w koncercie profilaktycznym w wykonaniu
Włodka Dudka pt. „Twoje decyzje to Twoje
życie”. Włodek Dudek to gitarzysta, muzyk, jeden
z najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów sceny
bluesowej w Polsce. Na scenie od prawie 40 lat.

Na swej długiej i bogatej drodze artystycznej
współpracował z wieloma zespołami i artystami.
Podczas autorskiego programu artysta porusza
problemy dotykające dzisiejszą młodzież, stara

zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. A potem
wspaniałe przyjęcie i tańce do białego rana.

Sukcesy w tenisie stołowym
W dniu 30.01.2020 r. w hali Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej
Podlaskiej odbył się Finał Powiatu Bialskiego
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt
i Chłopców – Licealiada.

Zawody zostały rozegrane systemem
pucharowym (radzieckim) do dwóch wygranych
setów. Uczniowie naszej szkoły Krzysztof
Kruczek i Dawid Wołosiuk zostali zwycięzcami
zawodów, natomiast dziewczęta w składzie
Natalia Siemionek i Klaudia Ostapczuk zajęły
drugie miejsce Obie drużyny, zarówno męska jak
i żeńska uzyskały awans do zawodów
rejonowych, gdzie będą rywalizowali ze
zwycięzcami pięciu innych powiatów.
oprac. Anna Szewczuk

Słowa uznania i wiary w siły młodzieży popłynęły
też od gościa, wójta Gminy Terespol
pana Krzysztofa Iwaniuka. Wśród gości obecna
była radna powiatowa pani Elżbieta Iwaniuk,
władze gminy w osobach Przewodniczącego
Rady Gminy i byłego dyrektora naszej szkoły
pana Mieczysława Romaniuka, wicewójta pana
Bogdana Daniluka oraz grono pedagogiczne i
rodzice. Salę balową udekorowali sami
uczniowie. Młodzież skierowała serdeczne słowa
podziękowań do dyrekcji, wychowawców,
nauczycieli oraz rodziców, którzy przyczynili się
do organizacji balu. Były kwiaty, miłe gesty
i ciepłe słowa. W trakcie tego niezwykłego
wieczoru nie zabrakło również okazji do

Rzecz o historii…
Europa, czyli o tym, gdzie my
właściwie żyjemy

„Europa to pojęcie stosunkowo nowe.
W wyniku złożonego procesu umysłowego, który
toczył się od XIV do XVIII wieku, zastąpiło ono
stopniowo wcześniejsze pojęcie świata
chrześcijańskiego”. To zdanie, napisane w latach
90. ubiegłego stulecia przez brytyjskiego
historyka Normana Daviesa jest kluczowe, by
w ogóle rozpocząć rozważania nad naszym
kontynentem. Na Europę można patrzeć
wszechstronnie. Bodaj najpopularniejszym
sposobem na jej określenie w konkretnych
ramach jest analiza geograficzna. W niniejszym
tekście
pragnę
zaproponować
jednak

perspektywę zgoła odmienną, spojrzeć na
Europę przez pryzmat jej kulturowego
dziedzictwa.
Owo dziedzictwo zostało zbudowane na
dwóch potężnych fundamentach: spuściźnie
antyku i religii chrześcijańskiej. Już na początku
warto oddać głos św. Janowi Pawłowi II,
teologowi i filozofowi, który o początkach Europy
mówił tak: „Szerzenie wiary na kontynencie
sprzyjało tworzeniu się poszczególnych narodów
europejskich, zasiewając w nich ziarna kultur
o różnorakich rysach, ale powiązanych
wspólnym dziedzictwem wartości zakorzenionych w Ewangelii. W ten sposób rozwijał się
pluralizm kultur narodowych na fundamencie
wartości uznawanych na całym kontynencie”.
Frapującym wątkiem w historii Europy jest fakt
nieustającej rywalizacji elementów chrzęścijańskich i pozachrześcijańskich. Kult starożytności w renesansie czy natury w romantyzmie,
a na przykład ekonomii czy sportu współcześnie
nie ma praktycznie żadnego wspólnego
mianownika z dziedzictwem chrześcijaństwa.
„Główny problem polega dziś na tym, aby
zdecydować, czy siły odśrodkowe XX wieku
zamieniły to dziedzictwo w bezkształtną kupę
gruzów, czy też nie”. Zdania na ten temat są

podzielone.
Przełomem w nomenklaturze Starego
Kontynentu była wczesna faza oświecenia. Jak
nakreślił profesor Davies: „[…] po latach
konfliktów religijnych […] rozdarta podziałami
wspólnota narodów czuła się zażenowana, kiedy
jej przypominano o wspólnej chrześcijańskiej
tożsamości; termin „Europa” zaspokajał potrzebę
wprowadzenia określenia o bardziej neutralnych
konotacjach.” Pod koniec XVIII wieku pojęcie
„Europy” jako nazwy kontynentu było już
ostatecznie uświadomione
Istnieją jeszcze co najmniej dwa bardzo
ciekawe, a zarazem ważne elementy, które
wydają się obowiązkowymi do poruszenia
w tekście omawiającym Europę jako taką.
Jednym z nich jest kwestia wpływu islamu na
dzieje świata chrześcijańskiego. Chodzi
konkretnie o wiek VII i VIII, kiedy to podboje
muzułmańskie niejako ułatwiły scharakteryzowanie się przyszłej Europy. Do ich czasu świat
chrześcijański obejmował także takie miasta, jak
Jerozolima, Aleksandria w Egipcie czy Antiochia.
Sądzę, iż można by postawić tezę, że na tamtym
etapie dziejów działania wojsk muzułmańskich,
które okroiły terytoria chrześcijańskie – choć
bolesne z punktu widzenia zasięgu i możliwości
oddziaływania religii – umożliwiły ostatecznie
zdefiniowanie przyszłej Europy jako świata
chrześcijańskiego. Nie można w tym miejscu
zapomnieć o wielkich zasługach jakie położyło
Bizancjum, które było w stanie powstrzymywać

dalszą ekspansję islamu i zapobiec jego
wkroczeniu w geograficzne ramy Europy aż do
połowy XV wieku, wytrzymawszy mnóstwo
oblężeń
swej
legendarnej
stolicy
– Konstantynopola.
Drugim istotnym dla postrzegania Europy
elementem jest kwestia Rosji. Wielu zadawało
i nadal zadaje sobie pytanie, czy należy ją
włączać do kręgu państw europejskich czy też
nie. W okresie nowożytnym autokratyczna,
zacofana i ekspansywna Rosja wydawała się nie
pasować do całości. Kraj ten był i jest jednak
prawosławny. Kultywacja greckiej odmiany
chrześcijaństwa na jej terytorium, a także
zamieszkiwanie (przynajmniej zachodniej jej
części) przez Słowian wydają się jednak
przemawiać za uznaniem Rosji, jako państwa
europejskiego. Zapewne jeszcze na długo
pozostanie to sprawą sporną.

Zbliżając się wielkimi krokami ku końcowi,
warto ponownie oddać głos Normanowi
Daviesowi. Jest to o tyle ważne, że ten wielki
historyk ujmuje w kilku zdaniach sedno
europejskiej różnorodności, tej prawdziwej, a nie
tej, której uczy wszechobecna dziś poprawność
polityczna. „[…] ponieważ Europa nigdy nie była
zjednoczona pod względem politycznym
– różnorodność jest bez wątpienia jedną z jej
najtrwalszych cech. Widać ją w bogactwie
odmiennych reakcji na każde ze wspólnych
doświadczeń. Utrzymuje się niezmiennie
w państwach narodowościowych i w obrębie
kultur, które współistnieją w łonie europejskiej
cywilizacji. Można ją dostrzec w zmiennych
rytmach wzlotów i upadków. Pionier historii
Europy Francois Guizot nie był jedynym, który
sądził, że różnorodność jest podstawową cechą
charakterystyczną Europy”.
Źródła cytatów zamieszczonych w tekście: Davies N.,
Europa. Rozprawa historyka z historią, Wyd. Znak, Kraków
2010.; Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na
przełomie tysiącleci, Wyd. Znak, Kraków 2005.

Mateusz Wasiluk

Felieton
Epitafium dla Kaczmarskiego

Jacek Kaczmarski napisał w listopadzie
1980 roku, zdaje się, najtrudniejszy do
wykonania ze swoich utwór – „Epitafium dla
Włodzimierza Wysockiego”. Pod względem
artystycznym zawdzięczał on Rosjaninowi
bardzo wiele, a piosenka, którą stworzył dla jego
upamiętnienia jest niesamowita. Zresztą,
podobnie jak cała twórczość polskiego poety
i piosenkarza, który mimo, że potrafił upamiętnić
wielkie wydarzenia i postaci historii, to nadal nie

doczekał
się
wystarczająco
godnego
upamiętnienia dla swojej osoby.
Jacek Kaczmarski (22 III 1957-10 IV 2004)
został zapamiętany w świadomości zbiorowej
jako bard Solidarności. Stało się tak głównie ze
względu na pieśń „Mury”, która została
wypaczona. W pierwszym numerze został już
poświęcony temu tematowi jeden z artykułów.
Moim zdaniem jednak, o wielkości tego twórcy
decydują inne utwory.

Chodzi tu, na przykład o „Obławę” lub
„Przejście Polaków przez Morze Czerwone”,
które opowiadają o czasach rządów
komunistycznych w Polsce i stanie wojennym.
Dzieła Kaczmarskiego sięgają jednak znacznie
dalej. Napisał wiele wybitnych piosenek
opowiadających o czasach II wojny światowej.
Szczególnej uwagi wymagają: „Ballada
wrześniowa”, gdzie opowiedziany został atak
ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku; „Katyń”,
który przypomina o zbrodni dokonanej na
Polakach w lesie katyńskim w 1940 roku i „Jałta”,
lekko humorystycznie przedstawiająca realia
konferencji z lutego 1945 roku. Poza tym Jacek
Kaczmarski
śpiewał
także
o
historii
wcześniejszej, nawiązywał szeroko do literatury,
poświęcił wiele utworów czasom renesansu
i baroku w zachodniej Europie, dziejom Rosji
i sprawom społeczno-politycznym.
W epoce, kiedy, napisał we wstępie do
„Boskiej komedii” Dantego Paweł Lisicki:
„odczucie braku sensu, braku głębszego
znaczenia przenika całą literaturę współczesną”,
liryka Kaczmarskiego jest jak nadzieja. Ona
bowiem jawi się jako potężny bastion, który
broniąc wartości i historii, opowiada o rzeczach
sensownych, potrzebnych, często kluczowych.
Nie jest to muzyka popularna, a słowa nie
wyróżniają się lekkością. Nie nadają się jego
piosenki na dyskoteki ani na leniwe, nie
hołdujące umysłowi piątkowe wieczory, lecz
bezwzględnie wymagają pamięci. Swym
przesłaniem, a także rolą, jaką odegrały
i nadal winny odgrywać dla całego narodu, aż
proszą się o wstęp na strony podręczników do
języka polskiego dla szkół średnich. Przecież
w twórczości Mickiewicza, Słowackiego,
Krasińskiego, Wyspiańskiego czy Baczyńskiego,
poza oczywistym talentem autorów, chwalimy
przede wszystkim ich znaczenie dla narodu
polskiego. Doceniamy, że umiejętności swe
poświęcili w dużej mierze sprawie polskiej
podczas zaborów i w ostatnim przypadku,
okupacji wojennej. Ich znajomość i pamięć o nich
traktujemy jako elementarz wychowania
świadomego obywatela. Jestem przekonany, że
analizując dzieła Jacka Kaczmarskiego każdy
doświadczy, jak wielkie ma on znaczenie dla
pamięci i kultury w naszym kraju. A poza tym,
w jego twórczości historycznej ujawnia się

ogromny
talent
autora.
Nietuzinkowa
umiejętność umieszczania w kilkuminutowej
pieśni sensu wydarzeń, bogactwo metafor
i wielki bagaż słownictwa, które delikatnie zostało
dopasowane do każdego z wielkich utworów.
Gdy zainteresujemy się jego biografią,
dostrzeżemy, że także jego życie osobiste – co
najmniej nie stanowiące wzoru do naśladowania
– łączy go uporczywie z gronem wielkich
artystów na przestrzeni dziejów. W „Epitafium dla
Włodzimierza Wysockiego” autor śpiewał
w imieniu swojego autorytetu: „Pamiętajcie wy
o mnie co sił! Co sił! / Choć przemknąłem przed
wami jak cień”. Jak cień przemknął także sam
Jacek Kaczmarski, który zmarł w wieku zaledwie
47 lat. Pamiętajmy o nim co sił! Co sił!
Mateusz Wasiluk

Rynek pracy
Rzecz o współczesnym rynku pracy

Zapewne nie wiesz jeszcze do końca co
chciałabyś robić po ukończeniu szkoły
– szczególnie jeśli jesteś uczniem klasy
pierwszej. Ci ze starszych klas już być może
mają bardziej sprecyzowane preferencje
zawodowe, ale… właśnie pojawia się to „ale”
i kilka pytań typu: czy ja na pewno chciałbym
robić w życiu to, do czego przygotowuje się
w szkole? Ja jednak chciałabym drogi uczniu
abyś wiedział, że jeśli wybrałeś technikum
– z miejsca jesteś o krok do przodu niż
uczniowie szkół ogólnokształcących. Dlaczego?
Bo współczesny rynek pracy potrzebuje młodych
specjalistów – nie osób z tytułami magistrów,
licencjatów i inżynierów. Nie po „ogólniaku”, ale
właśnie tych z tytułem technika, tych którzy zaraz
po ukończeniu szkoły będą w stanie podjąć
pracę.
Duże potrzeby – ogromna szansa!
Współczesny rynek pracy coraz bardziej
staje się rynkiem pracownika. Co to oznacza dla
Ciebie jako absolwenta? Mniej więcej tyle, że
zaraz po ukończeniu szkoły to praca będzie
czekała na Ciebie i co więcej, będziesz mógł
wybierać spośród zapewne licznych ofert
zatrudnienia – a im bardziej specjalistyczną
wiedzę posiądziesz, tym lepsze stanowisko
będzie w Twoim zasięgu. Wystarczy teraz się
odrobinę przyłożyć.
Poza tym nie wiem, czy wiesz, drogi uczniu,
ale co roku na początku lutego, Ministerstwo
Edukacji Narodowej obwieszcza zestawienie
zawodów potrzebnych na rynku pracy. Stało się
tak i w tym roku. Zestawienie to, to pewna
prognoza zapotrzebowania na pracowników
w zawodach szkolnictwa branżowego, a tegoroczna kształtuje się niezwykle interesująco, bo
potwierdza to, że w naszej szkole kształcą się
naprawdę potrzebni specjaliści.
Potrzeby rynku pracy w województwie
lubelskim
Ponieważ nasza szkoła położona jest na
terenie województwa lubelskiego, a także
większość naszych uczniów pochodzi z tego
województwa, warto przyjrzeć się dokładniej
jakie profesje są obecnie pożądane właśnie na

tym terenie. Prognoza ta jasno ukazuje, że
wszystkie z zawodów, w których obecnie
w naszej szkole kształci się młodzież znalazły się
na liście profesji, w których istnieje istotne lub
umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników.
Jako najistotniejsze pod kątem rynku pracy
okazały się aż 4 z 5 zawodów w jakich kształcą
się nasi uczniowie i są to: technik eksploatacji
portów i terminali, technik transportu kolejowego,
technik informatyk oraz technik pojazdów
kolejowych. Piąty zawód – technik automatyk
sterowania
ruchem
kolejowym
został
sklasyfikowany jako zawód o umiarkowanym
zapotrzebowaniu.
Potrzeby krajowego rynku pracy
Troszkę inaczej ukształtowało się zbiorcze –
krajowe zestawienie prognozy zapotrzebowania
na pracowników w zawodach szkolnictwa
branżowego. Tu wśród 24 zawodów uznanych
za najistotniejsze i szczególnie ważne pod kątem
znaczenia dla rozwoju państwa oraz te, na które
jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie
na pracowników na krajowym rynku pracy,
znalazły się nasze kierunki kolejowe tj. technik
automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz
technik transportu kolejowego.
Moc jest z nami!
Powyżej przedstawione prognozy to
niezwykle ważna informacja dla naszej szkoły
oraz dla Ciebie drogi uczniu, który wybrałeś
właśnie jeden z 5 kierunków kształcenia
w naszym technikum. I tak jak powiedziałam na
początku, że jesteś o krok do przodu przed
uczniami – przyszłymi absolwentami „ogólniaka”,
to teraz mogę powiedzieć jesteś nawet o dwa lub
trzy kroki właśnie przed nimi. Ten ranking, ta
prognoza powinna utwierdzić Cię w słuszności
wyboru jaki dokonałeś wybierając szkołę średnią,
a grono pedagogiczne niech utwierdza
w konieczności i zasadności kształcenia
w zawodach z naszej oferty.
Więcej na temat zawodów potrzebnych na rynku pracy na
stronie MEN: www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebnena-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

M. T-Ż.

Co nas obecnie nurtuje?
W koronie mam nie do twarzy!
Odpowiedź na pytanie z nagłówka jest
chyba jedna – koronawirus czyli SARS-Cov-2
wywołujący chorobę COVID-19. To może tyle
z niezrozumiałych szerokiej publice nazw.
Generalnie jednak koronawirus to niechlubny
bohater ostatniego miesiąca paraliżujący
większość – o ile nie wszystkie sfery życia. Ma
ogromną moc sprawczą – odwołuje nawet te
największe imprezy masowe, zamyka szkoły,
potrafi odciąć od świata pół kraju (patrz Włochy)
znacząco odbijając się na jego gospodarce
opartej na turystyce, która obecnie prawie nie
istnieje szczególnie w strefach „czerwonych”.
Tego nie potrafią chyba żadne rządy, żadna
władza ani służby. Ale czy faktycznie jest się
czego bać? Wydaje się, że tak, jednak jedno jest
pewne – nie wolno panikować!
Kilka dni temu obwieszczono, że „nareszcie”
jest
pierwszy
przypadek
zarażenia

koronawirusem w Polsce. Celowo użyłam tu
określenia „nareszcie” bowiem prędzej czy
później musiało się to stać, bo jednak Polacy to
dość mobilny naród i w końcu ktoś musiał „to”
jakoś do nas przywieść. I powiem szczerze, że
czekałam na ten moment, bo byłam ciekawa
dalszego rozwoju sytuacji i tego jak zmobilizują
się różnorodne służby – poczynając od tej
zdrowotnej przez polityczne i mundurowe.
Z resztą, jeśli ktoś kiedyś pomyślał, że jakimś
cudownym trafem SARS-Cov-2 ominie Polskę, to
proszę wybaczyć, ale ten ktoś postradał zmysły.
Choć faktycznie zastanawiające jest to, że
jednak wirus ten zdiagnozowano w Polsce dość
późno.
Co tak naprawdę powinniśmy wiedzieć
o SARS-Cov-2?
Na pewno to, że skoro jest to wirus, to
w zasadzie nie ma na niego antidotum – tak jak
na grypę, której przyczyną jest także wirus.
I chyba to jest głównym powodem paniki – nie
mamy panaceum tak jak na wszystkie inne
dolegliwości.
Kolejną kwestią, o której musimy wiedzieć,
to to, że mimo wszystko na świecie są inne
choroby z powodu których umiera więcej osób
– patrz wspomniana grypa, a dokładniej to
powikłania pogrypowe. Zatem przesadna panika
nie jest tu wskazana...
Następny fakt jest taki, że z powodu
koronawirusa umierają osoby, które albo mają
bardzo niską odporność, są w złej kondycji
zdrowotnej albo cierpią na inne schorzenia co
powoduje, że ich organizm nie jest aż tak
wytrzymały w walce. Ba, co więcej prawdopodobnie (jak twierdzą niektórzy naukowcy) przy
zakażeniu
wirusem
grypy
organizm
wspomnianych osób także by sobie nie poradził.
Chyba ostatnią rzeczą, której należy mieć
świadomość, jest to, że wirus przenosi się drogą
kropelkową. I w zasadzie to wszystko z takich
elementarnych informacji o SARS-Cov-2, bo tak
naprawdę chyba bardziej przyda nam się wiedza
na temat tego jak nie paść ofiarą tego
samozwańczego króla wirusów.
Tylko higiena nas uratuje!
Na tym w zasadzie można byłoby
zakończyć, ale niestety, mimo że mamy XXI wiek
i postęp cywilizacyjny jakiego świat nie widział, to
nadal z higieną jesteśmy na bakier. I to na
bardzo duży bakier! Z tego powodu warto sobie
przypomnieć nauki z przedszkola jak dokładnie
myć ręce i to, że ręce myjemy mydłem, a także
to, że należy je myć po każdym kontakcie
z przedmiotami dotykanymi przez innych czy też
po każdej wizycie w toalecie! To elementarne
podstawy podstaw – a jakże często łamane
i niestety przez takie zachowania takie „stwory”
jak koronawirus paraliżują największe potęgi
światowe.
Sojusznikiem higienicznych zachowań
w obecnej sytuacji będzie także dezynfekcja oraz
ograniczenie kontaktów towarzyskich do tych
koniecznych. Dodatkowo należy przy kaszlu lub
kichaniu zakrywać usta i w ogóle, jeśli się źle
czujemy to nie zgrywać bohaterów tylko odleżeć
swoje w domu. Bynajmniej nie chodzi tu o to, że
jesteśmy zarażeni SARS-Cov-2, tylko o to, że

wspomniany wirus mutuje i jeśli zdarzy się, że
spotkamy osobę zarażoną koronawirusem to jest
duża szansa na wspomnianą mutację – i chyba
to właśnie to, w tym niechlubnym bohaterze
ostatniego czasu jest najgroźniejsze.
Moja rada jest zatem taka: nie bagatelizujmy
niczego, ale podchodźmy do tematu z odrobiną
krytycyzmu. Jest to oczywiście trudne, gdyż
media także podsycają i tak już napiętą
atmosferę i w zasadzie, gdzie się nie obejrzymy
to tematem numer 1 jest „on”. Jednak spróbujmy
z dystansem spojrzeć na wszystkie doniesienia
medialne i… myjmy ręce! A… i jeszcze jedno…
maseczki powinni nosić chorzy, a nie zdrowi –
wtedy będą działać.
M. T-Ż

-180 g czekolady, gorzkiej pół na pół z mleczną,
roztopionej
-250 ml śmietany kremówki 36%, schłodzonej
-1,5 łyżki cukru pudru
-4 średniej wielkości banany
kakao do oprószenia

i nadjeżdżający pociąg?
- Dawałbym sygnały.
- Czym?
- Chorągiewką
- Nie ma pan chorągiewki...
- To latarką.
- Latarka jest zepsuta...
- Rozpaliłbym ognisko przy torze.
- Nie ma pan zapałek...
- Więc pobiegnę naprzeciw pociągu, zdejmę but
i rzucę nim w kabinę lokomotywy.
- Nie ma pan butów...
- Taaak? To ja dziękuję za taką pracę!
Mem wyrazi więcej niż tysiąc
słów…

Kącik kulinarny
Karmelowe muffinki
Składniki na około 20 muffinek:
-300 g mąki pszennej,
-1 łyżeczka proszku do pieczenia,
-2 jajka,
-150 g cukru,
-1 opakowanie cukru waniliowego,
-50 g roztopionego masła,
-1 szklanka maślanki,
-1 łyżeczka cynamonu do dekoracji,
-6 łyżek masy kajmakowej do ciasta

Sposób przygotowania:
Zmieszaj wszystkie suche składniki, dodaj jajka,
masę kajmakową i masło następnie dokładnie
wymieszaj mikserem. Przełóż ciasto do papilotek
umieszczonych na formie do muffinek do ¾
wysokości. Piecz w piekarniku rozgrzanym do
180 stopni Celsjusza przez około 25 minut.
Ostudzone muffinki dekoruj kleksem masy
kajmakowej i cynamonem.
Smacznego!
Banoffee czekoladowe
Składniki:
-250 g ciastek digestive, w mlecznej lub gorzkiej
czekoladzie
-70 g masła, w temperaturze pokojowej

Sposób przygotowania:
Ciasteczka wraz z masłem zmiksować
w malakserze do otrzymania konsystencji
mokrego piasku (alternatywnie można ciastka
włożyć do mocnego woreczka i pokruszyć
uderzając wałkiem, następnie wymieszać
z roztopionym masłem).
Masą ciasteczkową wyłożyć dno i boki formy na
tartę o średnicy 20 cm (można również
wykorzystać tortownicę, boki wykładamy do
wysokości 3,5 cm). Schłodzić w lodówce.
Masę kajmakową zmiksować lub wymieszać
z roztopioną czekoladą. Masę wyłożyć na
schłodzony spód, schłodzić przez kolejne
4 godziny.
Śmietanę kremówkę ubić, pod koniec dodając
cukier puder. Banany pokroić w plasterki. Do
ubitej śmietany wmieszać połowę bananów. Bitą
śmietanę z bananami wyłożyć na schłodzony
wierzch tarty. Udekorować pozostałymi
bananami, oprószyć kakao.
Smacznego!

Ciekawe co mają
w głowie nasi
zawodowcy?

Humor
Randka z chłopakiem:
Dziewczyna spóźniła się na randkę ponad pół
godziny:
- Kochanie dużo się spóźniłam?
- Drobiazg, najważniejsze, że data się zgadza
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-400 g kajmaku z puszki, w temperaturze
pokojowej

Kandydat na dyżurnego ruchu zdaje egzamin.
- Co by pan zrobił widząc pękniętą szynę

