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W marcu jak w garncu. W tym roku sprawdzone powiedzenie. Mam nadzieję, że nie złapała się 

Was żadna choroba. Za nami Dzieo Kobiet i wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc, a co za tym 

idzie - wiosna. W koocu będzie można założyd lżejszą kurtkę i zrobi się cieplej. Już nie mogę się 

doczekad :)             Kala 

                                                                                                              

SPRZEDAM/KUPIĘ/ZAMIENIĘ 

UWAGA!! 

W kolejnych wydaniach gazetki szkolnej będziesz mógł sprzedad, kupid lub zamienid daną 

rzecz, która nie jest ci potrzebna lub chcesz zarobid parę groszy. Zainteresowane osoby mogą 

przynosid swoje ogłoszenia do Redakcji (sala nr 3). Nie zapomnijcie dopisad numeru 

telefonu. 

 

  
Informacje dotyczące przyszłego miesiąca od SU: 

1. W kwietniu obchodzid będziemy Dzieo Praw Dziecka. 
2. Organizujemy również akademię oraz akcję promującą Dzieo bez Papierosa 
3. Organizowad będziemy również Dzieo Zdrowia. 

  

Zakręcona 

 

Hit miesiąca! 

W tym miesiącu przeprowadziliśmy ankietę w śród uczniów. Wszyscy wspólnie wybrali hit tego 
miesiąca. Ankieta przeprowadzana będzie co miesiąc, by wybrad najbardziej lubianą piosenkę. 
Wyniki ankiety: 

Cleo- Łowcy Gwiazd 

Smolasty feat.Otsochodzi- Uzależniony 

Imagine Dragons- Next To Me 

Marshmello & Anne-Marie – FRIENDS 

Steve Aoki,Daddy Yankee,Play N Skillz & 
Elvis Crespo- Azuki 

Post Malone Feat. Ty Dolla Sign- Psycho 

Kygo- Stranger Things ft.OneRepublic 

Afromental- Zaufaj 
 

Zakręcona  

 



 

Weekend w Lubochni po angielsku i niemiecku 

   W dniach 16-17 marca odbył się rajd członków szkolnych kół PTSM w Lubochni. Cel był jak 
zawsze ten sam: spotkad się z rówieśnikami z innych szkół, dobrze sie bawid, a przy okazji pochwalid 
się swoją znajomością języka angielskiego i niemieckiego. 
Po oficjalnym powitaniu uczniowie wzięli udział w szkoleniu dot. pierwszej pomocy medycznej w 
wersji polsko-angielskiej. Dla wielu z nich było to jedynie przypomnienie ogólnych zasad. Po obiedzie 
przyszedł czas na popisy aktorskie. Kilkanaście drużyn ze szkół w Komorowie, Lubochni, Czarnocina, 
Kleszczowa, Brzustowa i Łaznowa zaprezentowało swoje umiejętności teatralno-wokalne w języku 
angielskim i niemieckim. Z powodu niesprzyjającej pogody nocny spacer został odwołany. W zamian 
zorganizowano dyskotekę, a kiełbaski upieczono w piekarniku. Noc była również pełna wrażeo. 
Nazajutrz niektórym nocnym markom trudno było wstad, by wziąd udział w podsumowaniu rajdu i 
ogłoszeniu wyników konkursów. W konkursie wiedzy o Lubochni Weronika Dębiec zajęła I m-ce. W 
konkursie prezentacji w języku angielskim Seweryn Pawełkiewicz, Martyna Drzazga, Julia Purtak, 
Karolina Szewczyk, Weronika Dębiec oraz Wiktoria Bielas zajęli I m-ce. Zaś w języku niemieckim 
Jagoda Początek i Martyna Drzazga zajęły II m-ce. Opiekę nad uczniami sprawowały panie Agnieszka 
Smejda oraz Sylwia Przybyłek. 

 
VI Powiatowy Konkurs Recytatorski w Językach Obcych 

 16 marca w II LO w Tomaszowie Maz. Uczennica klasy III  gimnazjum - Martyna Drzazga zdobyła 
wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim. Zaprezentowała wiersz Johanna Wolfganga 
von Goethego pt.  "Erlkönig" (Król olch). Martynie na konkursie towarzyszyły młodsze koleżanki, 
siódmoklasistki Zuzanna Kośka oraz Jagoda Początek. Dziewczynom gratulujemy. 

 

 

Podsumowanie Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018 

Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pjongczang 2018 zdobyliśmy dwa medale w skokach 

narciarskich. Pierwszy złoty zdobył Kamil Stoch, a drugi brązowy zdobyliśmy w konkursie 

drużynowym. Najwięcej medali zdobyli Norwedzy: 14 złotych, 14 srebrnych i 11 brązowych, w 

sumie 39. Na drugim miejscu byli Niemcy, którzy zdobyli 31 medali: 14 złotych, 10 srebrnych  i 

7 brązowych. Trzecie miejsce zajęła Kanada, która zdobyła 29 medali: 11 złotych, 8 srebrnych i 

10 brązowych. Największą niespodzianką tych igrzysk była Alina Zagitowa, olimpijka z Rosji 

zdobyła złoty medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich          w łyżwiarstwie figurowym mając 

zaledwie 15 lat. Rosjanie zdobyli hokejowy złoty medal. Rosja zdobyła 17 medali: 2 złote, 6 

srebrnych i 9 brązowych. 

                                                                         Bartosz                                                                   



 

   DOMOWE PEELINGY 

Peeling cukrowy z dodatkiem miodu i oliwy z 

oliwek. 

Ten peeling pomoże ci w usunięciu zrogowaciałego 

naskórka. Ten rewelacyjny, domowy zabieg sprawi, 

że twoja skóra będzie gładka i odżywiona. Jest 

bardzo łatwy w przygotowaniu, a składniki bez 

wątpienia znajdziesz w swojej szafce kuchennej. 

Nie podrażnia skóry, a pachnie wprost nieziemsko. 

Dzięki niemu poczujecie się jak w SPA. Poniżej 

znajdziecie wskazówki, które pomogą wam w jego 

wykonaniu. 

Rzeczy, których potrzebujesz 

* cukier 

* miód 

* oliwa z oliwek 

* olejek eteryczny rozmarynowy 

* olejek eteryczny z nagietka 

1. W pojemniku z przykrywką wymieszaj 4 łyżki 

oliwy z oliwek, 2 łyżki miodu, 10 kropli olejku 

eterycznego z nagietka i 5 kropli olejku 

rozmarynowego. Dobrze zakręd pojemnik i 

wstrząsaj nim, dopóki cała zawartośd dokładnie 

się nie wymiesza. 

2. Teraz dodaj pół szklanki cukru. Dobrze zakręd 

pojemnik i energicznie wstrząśnij. 

3. Peeling stosuj na oczyszczoną, wilgotną skórę. 

Najlepiej używad go pod prysznicem. Gorąca 

para z prysznica sprawi, że zawarte w peelingu 

olejki i miód łatwo zostaną zaabsorbowane 

przez skórę. 

4. Pamiętaj, żeby najpierw sprawdzid, czy nie jesteś 

uczulona na składniki peelingu. Test najlepiej 

przeprowadzid na wewnętrznej stronie 

nadgarstka. 

5. Resztę peelingu pozostaw do późniejszego 

użycia. Sporządzona przez ciebie porcja powinna 

wystarczyd na kilka razy. 

Kawowo - miodowy peeling do ciała z 

dodatkiem oliwy 

 

Kawowo-miodowy peeling do ciała z 

dodatkiem oliwy jest niezawodny w 

walce ze zrogowaciałym naskórkiem. 

Doskonale odżywi cerę i pobudzi wasze 

zmysły. Taki domowy peeling może 

stanowid alternatywę drogiego zabiegu 

w salonie kosmetycznym, dlatego warto 

spróbowad. Jego dodatkowym atutem 

jest to, że jest całkowicie naturalnym 

sposobem pielęgnacji skóry. Wasza skóra 

będzie gładka jak nigdy wcześniej. 

Poniżej znajdziecie instrukcje, które 

pomogą wam przygotowad świetny 

peeling do ciała. 

 

Rzeczy, których potrzebujesz 

* 3-4 stołowe łyżki mielonej kawy, 

* 2 stołowe łyżki płynnego miodu, 

* 2-4 łyżeczek oliwy z oliwek lub 

dziecięcej oliwki. 

 

1.Wszystkie składniki przełóż do miseczki 

i dokładnie wymieszaj. 

2.Zwilż ciało ciepłą wodą. Za pomocą 

dłoni lub miękkiej szmatki wmasuj 

peeling w całe ciało. Więcej czasu 

poświęd na łokcie, kolana i pięty. Tam 

naskórek najbardziej rogowacieje i skóra 

często jest przesuszona i poszarzała. 

2.Zmyj dokładnie letnią wodą, osusz i 

wetrzyj balsam. Ciesz się piękną skórą aż 

do następnego razu. 

 

 



Scrub do ciała z grejpfrutem i rozmarynem. 

 

Ten scrub nie tylko doskonale złuszcza skórę, ale 

również nawilża ją dzięki zawartości oliwy z oliwek. 

Dzięki niemu twoja skóra nawet w najbardziej 

niesprzyjającą pogodę zachowa aksamitną gładkośd 

i świeżośd. Zapach grejpfruta i rozmarynu doda ci 

energii i pobudzi zmysły. Za taki eko scrub 

musiałabyś zapłacid majątek. Poniżej przekonasz 

się, że jego przygotowanie w domu wcale nie jest 

kosztowne. 

 

Rzeczy, których potrzebujesz 

2 szklanki oliwy z oliwek, 2/3 szklanki miodu, ½ 

łyżeczki grejpfrutowego olejku eterycznego, ¼ 

łyżeczki rozmarynowego olejku eterycznego, 3 

szklanki soli (polecam sól koszerną lub morską), 

cukier (opcjonalnie), 2 krople czerwonego 

barwnika spożywczego 

 

1.   W miseczce zmieszaj oliwę z oliwek, miód, 

olejek grejpfrutowy i rozmarynowy. 

2. Stopniowo zacznij dodawad sól, po ½ 

szklanki naraz. Najłatwiej będzie wymieszad ją z 

pozostałymi składnikami rękoma. 

3. Mieszaj wszystkie składniki do czasu, aż sól 

w maksymalnym stopniu wchłonie całą wilgod. 

Uzyskasz bardzo gęstą papkę z wylewającą się 

miejscami oliwą. Jeśli scrub po kilku minutach 

„wyrabiania” nie tworzy spójnej pasy, dodaj więcej 

soli lub cukru (nie więcej, niż po pół szklanki naraz), 

aż do otrzymania konsystencji papki. 

4. Dodaj do scrubu 2 łyżeczki czerwonego 

barwnika spożywczego. Dobrze wymieszaj całośd. 

W razie potrzeby zwiększ ilośd olejków 

eterycznych, jednak nie więcej, niż ¼ łyżeczki naraz. 

5. Peeling przełóż do małych słoiczków (np. po 

konfiturach). Powycieraj gwint słoików przed 

zakręceniem, ponieważ sól mogłaby spowodowad 

korozję metalowej nakrętki. 

 

6. Sposób użycia: nałóż łyżkę scrubu na 

wilgotne dłonie i rozcieraj w nich do czasu, aż 

poczujesz, że scrub ma konsystencję ziaren piasku. 

Okrężnymi ruchami wcieraj go wówczas w twarz i 

ciało, do czasu aż większośd kryształków soli się 

rozpuści. Dobrze spłucz scrub. 

 

 

                Uwaga! 

*sprawdź wcześniej czy nie jesteś uczulony na 

którykolwiek składnik peelingu. 

 

 

                KUPON 

Zwalniający z odpowiedzi ustnej 

Kupon obowiązuje do 15.04.2018 

 

 



  

WIELKA BRYTANIA  

Anglicy z okazji świąt mają aż cztery dni wolnego. Z reguły czas ten wykorzystują na zakupy i wyjazdy za 

miasto. Na wyjazdy przygotowuje się ogromne kosze z przysmakami. Tradycją już jest rozdawanie przez 

królową pensów. W Wielki Piątek królowa brytyjska obdarowuje ludzi specjalnie na tę okazję wybitymi 

monetami. W niedzielny poranek dzieci raczone są dużą ilością czekoladowych jajek, często z różnego 

rodzaju nadzieniem. Tak samo jak w Ameryce, tak na wyspach do tradycji należą zawody w turlaniu jajek 

czyli Egg Rolling, a turyści mogą podziwiać występy kapel ludowych. 

NIEMCY I AUSTRIA  

Święta w Niemczech to przede wszystkim symbol świątecznego zająca, który zostawia prezenty. 

Poszukiwanie ukrytych prezentów w postaci jajek, słodyczy i drobiazgów stanowi świetną zabawę, nie 

tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Ponadto przyjęło się dekorować domy w świąteczne drzewka, na 

których wiesza się kolorowe jajka. Mniej popularne, ale wciąż praktykowany jest zwyczaj palenia ognisk i 

zbierania się przy nich w celu pożegnania zimy a przywitania wiosny. 

W Austrii z kolei warto zwrócić uwagę na świąteczne menu. Tam na wielkanocnych stołach pojawiają się 

naleśniki, ciasteczka anyżowe oraz delikatna legumina z sosem truskawkowym. 

CZECHY  

Czechy są krajem, w którym przeważają ateiści, więc ciężko jest tu mówić o tradycjach religijnych. 

Wielkanoc obchodzona jest jako pierwszy dzień wiosny i z tym dniem wiąże się kilka zwyczajów. W 

Wielkim Tygodniu Wielki jest tylko piątek a kolejne dni mają swoje kolory. I tak poniedziałek jest 

niebieski, czwartek zielony a sobota biała. Czeskie pisanki robione są za pomocą różnych technik, a 

zwyczajem panujących w większości domów są donice ze zbożem, głównie pszenicą. W tradycję wpisują 

się również ciasta w kształcie baranków oraz tzw. „Judasze” czyli ciastka drożdżowe z miodem. 

WŁOCHY 

Wielka Niedziela obchodzona jest w gronie rodzinnym, gdzie najważniejszy jest uroczysty obiad. Jako, że 

Włosi zwracają dużą uwagę na posiłki, świąteczny obiad obfituje w wymyślne dania z jagnięciny, 

baraniny, przystawki czy wielkanocną Colombę czyli placek, który po złożeniu przypomina lecącego 

ptaka. Symbolem świąt jest baranek, Włosi nie przywiązują wagi ani do ozdabiania jajek, ani święconki. 

Po niedzieli obfitującej w spotkania rodzinne i delektowanie się przysmakami, wyruszają za miasto na 

pikniki lub trochę dalsze podróże na południe kraju. 

 

http://polki.pl/wielkanoc,drobne-prezenty-na-zajaczka,10330815,galeria.html


  

              Koktajl z kiwi 

Składniki: 

 4 dojrzałe kiwi, 

 2 łyżeczki cukru waniliowego, 

 4 kostki lodu, 

 2 szklanki kefiru, 

 2 szklanki mleka 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki razem zmiksowad. Koktajl podawad od razu po przyrządzeniu w wysokich 

szklankach ozdobionych plasterkiem kiwi. 

   

Pełnoziarniste kanapki z pomidorową salsą z oliwkami i bazylią 

 

(porcja dla 4 osób) 

Składniki: 

· pieczywo pełnoziarniste, kromki - 4 sztuki 

· Rama 100% Roślinna - 20 gramów 

· pomidory - 2 sztuki 

· cebula czerwona mała - 1 sztuka 

· czosnek ząbek - 1 sztuka 

· kilka zielonych oliwek 

· kilka czarnych oliwek 

· kapary - 1 łyżeczka 

· oliwa z oliwek - 1 łyżka 

· świeża bazylia kilka listków 

· pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta 

Sposób przygotowania: 

1. Pomidory umyj i osusz, następnie przekrój na dwiartki, wykrój gniazda i pokrój w kostkę 0,5 

x 0,5 cm. 

2. Cebulę pokrój w kostkę, oliwki w krążki, a czosnek posiekaj. W miseczce połącz pokrojone 

pomidory, oliwki, cebulę, czosnek, kapary oraz oliwę. Wszystko razem wymieszaj i dopraw do 

smaku szczyptą pieprzu. 

3. Kromki pieczywa posmaruj Rama 100% Roślinną, na każdą z nich nałóż porcję pomidorowej 

salsy. Kanapki udekoruj listkiem świeżej bazylii i podawaj. 

Seweryn 



 

Przed świętami wielkanocnymi zajączek 
odwiedzając niedźwiedzia wręczył mu 
wielkanocną pisankę. Gdy misiek wziął ją w 
łapy, pisanka wybuchła i wybiła mu 
wszystkie zęby. Zajączek patrzy na 
niedźwiedzia i mówi: - Co tak gębę 
otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś kinder-
niespodzianki? 
 

Zajączek wchodzi do baru i mówi: 
- Kto mi pomalował rower na zielono?! 
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi: 
- Ja, bo co?! 
A zajączek mówi: 
- Chciałem się zapytad jak długo schnie 
farba 
 

 

Przychodzi zając do jeża fryzjera i mówi: 
- Poproszę na jeża. 
Na to jeż odpowiada: 
- No to wskakuj. 
 
 
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i 
mówi do krowy: 
- Mudka, powiedz co! 
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.  
 
 
 

Nauczycielka do Jasia: 
-Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi! 
-Skąd pani to wie? 
-Bo obok ostatniego pytania ona napisała: 
"nie wiem", a ty napisałeś: "ja też". 
 
 
Mama do Jasia: 
- Wiesz, ta dziewczyna, którą 
przyprowadziłeś, jest bardzo ładna i miła, 
ale wysyłając cię po osiemnastkę, miałam 
na myśli śmietanę. 
 
 

Ksiądz do Jasia na lekcji religii: 

- Powiedz, Jasiu, kto wszystko widzi, 

wszystko słyszy i wszystko wie? 

- Nasza sąsiadka! 

 

Jasiu przychodzi do szkoły z obrzękniętym, 

czerwonym nosem. Nauczycielka go pyta, 

co się stało. On odpowiada: 

- Miałem katar i ciągle siąpiłem nosem. 

Ojciec się wkurzył, wziął odkurzacz i cały ten 

katar ze mnie wyciągnął. 

- Oryginalna metoda leczenia... 

- No, a opowiadałem jak tydzieo temu mój 

braciszek miał zatwardzenie? 

       Zuza  

 

 



 

Każdego dnia 16-letnia Rhiannon pragnie prawdziwej miłości, ale jej 

związek wystawiany jest na ciągłe próby. Wszystko zmienia się, gdy poznaje chłopaka, który 

dzieli się z nią niezwykłą tajemnicą. Nastolatek każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. 

Nie ma wpływu na to, kim będzie nazajutrz, więc stara się nie pozostawiad po sobie śladu w 

życiorysach innych osób. Jego zasady przestają mied jednak znaczenie, gdy poznaje Rhiannon. 

Młodych kochanków łączy niezwykle silne uczucie i przekonanie, że są w stanie pokonad 

wszelkie przeciwności. Mimo to, pod wpływem pewnych wydarzeo, zaczynają wątpid czy 

wspólna przyszłośd jest możliwa. Ich miłośd jest bezgraniczna, lecz czy odważą się podjąd 

ogromne ryzyko, by pozostad razem? Moja recenzja to 9/10 bardzo lubię takie filmy. 

Jaskiniowiec W zamierzchłych czasach, gdy nie było facebooka, prądu i 

ciepłej wody, a w zagrodzie za jaskinią pasły się dinozaury, rozgrywa się pełna szalonych 

przygód historia dzielnego Duga, który musi zjednoczyd swą jaskiniową ferajnę przeciw 

nadchodzącemu zagrożeniu. W tym świecie szykują się kłopoty. Moja recenzja na ten film to 

7/10  

Czerwona jaskółka Ekranizacja bestsellerowej książki 

byłego agenta CIA Jasona Matthewsa. Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) zmuszona 

zostaje do przyjęcia roli „jaskółki”, specjalnie szkolonej uwodzicielki na usługach rosyjskich 

służb specjalnych. Uczy się używad swego ciała jako broni i robi wszystko, by nie utracid 

własnego „ja” w trakcie szkolenia, które zaprzecza godności człowieka. Udaje jej się stawid 

czoło niesprawiedliwemu systemowi i staje się bezcennym nabytkiem dla swych 

przełożonych. Jej pierwszym celem okazuje się Nate Nash (Joel Edgerton), agent CIA, który 

prowadzi ściśle tajną infiltrację rosyjskiego wywiadu. Dwoje młodych agentów wpada w 

pułapkę namiętności i kłamstw, która zagraża ich przyszłości, międzynarodowym sojuszom i 

bezpieczeostwu obu mocarstw. Moja recenzja tego filmu to 8/10. 

Pogromca filmów 



  

  

W tym numerze gazetki, chciałabym Wam przedstawid książki, które nie służą do czytania, 

lecz służą do niszczenia. 

1. Zniszcz Ten Dziennik, autorstwa Keri Smith:  

To książka inna niż wszystkie, które dotąd widzieliście. To dziennik, który pozwala 

przekształcid destrukcję w kreację, uruchomid wyobraźnię i wyrazid swoje emocje! 

Wykorzystując pomysłowo, lecz osobliwie zilustrowane szablony, uznana artystka Keri Smith 

zachęca do dokonywania aktów destrukcji i eksperymentów w dzienniku, aby rozbudzid 

prawdziwy proces tworzenia. Ideą dziennika jest jego kreatywne „zniszczenie”, 

„pobrudzenie”, „postarzenie” poprzez dowolną, bardzo osobistą, czasem abstrakcyjną, ale 

zawsze twórczą interpretację zadao zaproponowanych na jego stronach. Polecenia te mogą 

wydawad się niekonwencjonalne: dziurawienie stron, malowanie dłoomi, zalewanie kawą, 

zgniatanie kartek czy zabranie dziennika pod prysznic - nie należy jednak rozumied ich zbyt 

dosłownie, ale jedynie jako podpowiedzi mające na celu wykorzystanie własnej wyobraźni i 

utrwalenia swoich stanów ducha, wrażeo i obserwacji z otaczającego świata. Każdy dziennik 

jest niepowtarzalnym dziełem jego twórcy oddając jego osobowośd i postrzeganie 

rzeczywistości. 

 

2. To Nie Książka, autorstwa Keri Smith: 

Kolejne dzieło Keri Smith, autorki bestsellera "Zniszcz ten dziennik". Artystka przesuwa 

granice naszej strefy komfortu jeszcze dalej. To nie jest książka, gdyż powstaje z udziałem 

czytelnika. Wyłącznie od niego zależy, co się w niej znajdzie i jak będzie wyglądał produkt 

koocowy.  Celem Nie - książka jest przekraczanie barier własnego umysłu i uruchomienie 

wyobraźni. Jeśli to nie książka, to co to jest? Odpowiedź należy do każdego użytkownika. „To 

nie książka” uczy myśled nieszablonowo, używad wyobraźni i stawid czoło wyzwaniom. Składa 

się z zadao, które należy wykonad, aby wyrazid siebie poprzez uczucia, emocje i stosunek do 

otaczającego świata. Polecenia mają charakter artystyczny, eksperymentalny i performerski.  

Możesz je wykonywad indywidualnie lub w grupie. Zaryzykuj zostawiając książkę na noc na 

dworze i zostao artystą wywieszając swoje prace w miejscu publicznym. 

Jadzia 



Język niemiecki, chod jeden z najpopularniejszych 

w Europie, ma swoje tajemnice. I mimo że każdy z nas potrafi powiedzied w nim 

przynajmniej parę słów, warto poznad pułapki i ciekawe fakty o języku niemieckim. 

1. Niemcy darzą czas niezwykłym szacunkiem. Słysząc halb drei w odpowiedzi na pytanie „która jest 

godzina” zakładamy, że aktualny czas to 3:30/15:30. Tymczasem użytkownik języka niemieckiego ma 

na myśli 2:30 (lub 14:30). 

2. Zabawny fakt — w przeszłości McDonalds w Niemczech sprzedawał nie Big Maca, tylko Big Mäc.  

Wraz w postępującą anglicyzacją przestało to mied sens, a umlaut całkowicie zniknął w 2007 roku. 

3. Aż 13 laureatów nagrody Nobla pisało w języku niemieckim. Wraz z językiem francuskim znajduje się 

ex aequo na drugim miejscu. 

4. W Internecie krąży legenda, że podobno język niemiecki miał zostad drugim językiem oficjalnym w 

USA. Informacja ta wynika stąd, że w XIX wieku osadnicy pochodzenia niemieckiego wysłali petycję do 

rządu USA ws. publikacji ustaw również w języku niemieckim. Pozostała ona jednak bez odpowiedzi. 

5. Język niemiecki oraz język angielski należą do tej samej grupy językowej, co tłumaczy spore ich 

podobieostwo. Liczne niemieckie słowa (60%) nie dośd, że brzmią jak angielskie, ale też mają podobną 

pisownię i oznaczają te samo. Jeśli znamy język angielski, nauka języka niemieckiego staje się bardzo 

łatwa. Dla porównania — język angielski i francuski mają już tylko 27% wspólnych słów. 

Które słowa brzmią podobnie po angielsku i po niemiecku? Podajemy przykładowe pary: 

Haus = house (dom), Maus = mouse (mysz), Buch = book (książka), Finger = finger (palec), Hand = 

hand (ręka), Name = name (imię), Mutter = mother (matka), schwimmen = to swim (pływad), singen = 

to sing (śpiewad), kommen = to come (przychodzid), blau = blue (niebieski), alt = old (stary), windig = 

windy (wietrznie). 

W następnym numerze kolejne ciekawostki… 

A teraz odpowiedź na nasze pytanie w lutowym numerze: Który land niemiecki jest najludniejszy i 

dlaczego? Na odpowiedzi czekaliśmy, ale się nie doczekaliśmy. Wbrew pozorom nie chodziło o Bawarię, 

która jest największym landem powierzchniowo, a o Nadrenię Północną Westafalię. Kraj ten pod względem 

obszaru znajduje się dopiero na czwartym miejscu, ma jednak wysoką gęstośd zaludnienia szczególnie w 

Zagłębiu Ruhry). Największym miastem jest Kolonia.  

Powierzchnia: 34 110 km² Ludnośd: 17,7 mln Stolica: Düsseldorf 

http://veroling.pl/jezyki/jezyk-niemiecki/


KULINARNE CIEKAWOSTKI 

 Owoce Morza Północnego 

Nadrenia Północna-Westfalia to region dobrze 
zaopatrzony w owoce morza. Typowe, regionalne 
danie tamtego obszaru to zatem Muscheln nach 
rheinischer Art – mule z Morza Północnego. 
Przygotowuje się je dusząc razem z włoszczyzną i 
doprawiając zielem angielskim, liściem laurowym 
oraz czosnkiem. Najlepiej jest spożywad mule w 
zestawie z żytnim chlebem i koniecznie z 
nadreoskim białym winem! 

  

Nadreoskie przekąski 

W tym samym regionie bardzo popularnym 
daniem jest stek Krüstchen. Najczęściej podajemy 
go na toście lub kromce żytniego chleba, z jajkiem 
sadzonym, a także w zestawie z popularną sałatką 
ziemniaczaną, frytkami lub pieczonymi 
ziemniakami. W odżywianiu Niemców dużą rolę 
odgrywa chleb. Dlatego też inną często spotykaną 

w Nadrenii Północnej-Westfalii przekąską jest 
Kottenbutter – kanapka z żytniego chleba z 
wędzonym salami, cebulą i musztardą. 

  

Co na obiad?  

Popularną odpowiedź na to pytanie stanowi 
Döppekooche – czyli pewnego rodzaju 
ziemniaczana babka. To potrawa, która dawniej 
jedzona była tylko przez tamtejszych biedaków. 
Döppekooche przygotowuje się ze startych 
ziemniaków, boczku, a także pora. Podaje się do 
niego kiełbasę, a także mus jabłkowy! To danie, 
które najlepiej smakuje w chłodne, jesienne 
wieczory. 

  

Na deser w Nadrenii 

Jeśli szukacie słodyczy charakterystycznych dla 
tego regionu Niemiec nie możecie przeoczyd 
pierników z Akwizgranu. Aachner Printen były 
dawniej symbolem dobrobytu i wysokiego statusu 
społecznego, a wyrabiano je tylko raz do roku. Dziś 
pierniki przygotowywane są przez cały rok, a ich 
najbardziej znanym producentem jest firma  
Lambertz, wywodząca się od małego zakładu 
Henry’ego Lambertza, którego historia sięga XVII 
wieku. Ten słodki przysmak doczekał się nawet 
swojego muzeum! W centrum miasta odwiedzid 
można Akwizgraoskie Muzeum Pierników. 

Kulinarna różnorodnośd to bez wątpienia ogromna 
zaleta Nadrenii Północnej-Westfalii. Do wyboru 
mamy kuchnię charakterystyczną dla całych 
Niemiec –dania mięsne i ziemniaczane. Z drugiej 
strony region ten daje nam możliwośd spróbowad 
owoców Morza Północnego czy też słodkości w 
postaci pierników. Dla każdego coś smacznego! 

Nasze kolejne pytanie brzmi: Które miasto niemieckie nazywane jest "Małym Paryżem"? na odpowiedzi czekamy do kooca marca. 



 

 

 


