
,,Bez tytułu” 

Od redakcji…  

Ostatnio mieliśmy małą 

przerwę w wydawaniu gazet-

ki. Wszystko dlatego, że 

postanowiliśmy wydać jeden 

obszerny numer. Będzie on 

dotyczył tylko wydarzeń 

z naszej szkole. Od listopa-

da bardzo dużo się działo. 

W tym numerze przeczyta-

cie o konkursach międzykla-

sowych, sukcesach w spo-

rcie, olimpiadach, ale nie 

tylko.  Przypomnicie sobie 

w jakich akcjach wzięliśmy 

udział i jaki przyniosły sku-

tek. Przeczytacie  także 

rozmowę z naszymi gośćmi: 

Samuelem oraz Arthurem, 

którzy przez dwa tygodnie 

opowiadali Wam o swoim 

życiu. Co jeszcze dla Was 

przygotowaliśmy? Sprawdź-

cie sami. 

Redakcja  

 

Jak pewnie zauważyliście 
w naszej szkole kilka tygo-
dni temu, gościliśmy wolon-
tariuszy: Arthura z Gruzji 
i Samulela z Chin. Są oni 
studentami i spędzają 
w Polsce okrągły miesiąc. 
Mają za zadanie pokazy-
wać swoją kulturę i jej 
obyczaje. 

Dziennikarz: Podoba Wam 

się Polska? 

Samuel: ,,Ja kocham Polska” 

Dz.: Byłeś już kiedyś 

w Polsce? 

S.: Nigdy, to jest mój pierw-

szy raz. 

Dz.: Chciałbyś tu jeszcze 

wrócić?  

Arthur: Z pewnością wrócę.  

S.: Jeśli będę mieć czas, 

wrócę. 

Dz.: Co sądzicie o Pola-

kach? 

A.: Macie dużo pięknych 

dziewczyn. 

S.: Polacy są bardzo mili 

i pomocni. 

Dz.: Jak Wam się podoba 

nasza pogoda? 

S.: Nigdy nie widziałem śnie-

gu. Jest bardzo zimno, ale 

już się przyzwyczaiłem. Je-

stem w Polsce od miesiąca. 

Dz.: Czy język polski jest 

dla Was trudny? 

S.: Bardzo, bardzo trudny, 

skomplikowany, zwłasz-

cza ,,r”. W języku chińskim 

nie mamy takiego dźwięku.  

A.: Dla mnie nie jest trudny. 

Nie znam polskiego, ale cza-

sami rozumiem co mówicie, 

bo znam rosyjski.  

Dz.: Czy znacie jakieś 

polskie wyrazy? 

S.: Hmm, wydaje mi się, że 

Arthur nauczył się więcej 

niż ja.  

A.: Znam ,,zimno”, ,,dzień 

dobry”, ,,dobry wieczór”, 

, , j a k  s i ę  m a s z ” , 

,,proszę” ,,dziękuję”, ,,piwo”.  

Dz.: Próbowaliście polskie-

go jedzenia? Smakowało 

Wam? 

W 
 tym 

numerze 

W jedenastce 

najlepszych 

2 

Wygrać kon-

kurs w dwa dni 

3 

Szlachetna 

paczka! 

4 

Młodzieżówka 

znowu w akcji  

4 

Świąteczna 

rywalizacja 

5 

Tydzień Kultury 

Chrześcijań-

skiej 

6 

Kolejni laureaci 7 

K 
alendarium:  

23 lutego —

Dzień bez 

łapówki; 

24 lutego — Dzień 

niespodziewanego 

całusa;  

1 marca — Dzień 

puszystych; 

3 marca —

Międzynarodowy 

dzień pisarzy; 

5 marca — Dzień 

teściowej; 

8 marca — Dzień 

kobiet; 

12 marca — Dzień 

matematyki; 

21 marca — Dzień 

wagarowicza; 

1 kwietnia — Prima 

aprillis. 

Rozmowa z naszymi gośćmi — Samuelem oraz Arthurem 

(specjalnie dla Was w języku polskim ;D)  

Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych  

im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

Luty 2017 rok 

Rok 2, numer 4 



A.: Najlepsze są pierogi z kapustą. 

S.: I dużo ziemniaków… wszędzie 

(śmiech).  

Dz.: Jakie macie zainteresowania?  

A.: Interesuje się nowymi technologia-

mi i samolotami.  

S.: Interesuję się językami.  

Dz.: Co Wam się podoba w naszej 

szkole?  

S.: Jest fajna. Niektórzy uczniowie 

przychodzili do nas do internatu, żeby 

porozmawiać, żeby nam pokazać miasto. 

Pokazali nam zamek, zrobiliśmy sporo 

zdjęć.  

Dz.: Więc lubicie nas? 

A.: Oczywiście, mam ponad 100 nowych 

przyjaciół na facebooku! 

Podobno każdy człowiek jest w czymś 

dobry. Jedni ładnie malują, inni 

śpiewają, grają na instrumentach… 

W naszej szkole, są również tacy, 

którzy mają głowę do historii. 

,,Ziemia zbliża się do mnie. Generał 

Elżbieta Zawacka ,,Zo” i Cichociemni”— 

to pod takim hasłem Instytut Pamięci 

Narodowej w Łodzi postanowił spraw-

dzić wiedzę uczniów na temat II wojny 

światowej. Konkurs składał się z dwóch 

etapów. Pierwszy z nich polegał na 

przygotowaniu gazetki szkolnej. 

Uczniowie mieli miesiąc na jej wykona-

nie i wbrew pozorom, nie jest to dużo 

czasu. Natomiast finał konkursu odbył 

się 24 listopada w Łodzi, polegał na 

wypełnieniu testu wielokrotnego wybo-

ru. 

Ekipa z ,,Reya” w składzie: Luiza Wie-

czorek, Michał Kozieł oraz Michał Po-

trzebowski starali się jak najlepiej 

reprezentować naszą szkołę. (specjalny 

numer gazetki, dzięki któremu dostali 

się do finału, mogliście obejrzeć na 

stronie szkoły). Niestety ostatecznie 

nie udało im się zdobyć tytułu. Jak sami 

mówią, zabrakło odrobiny szczęścia, 

a w zasadzie dwóch punktów. Nie zapo-

minajmy jednak o tym, iż był to konkurs 

ogólnopolski i byli jedną z 11 najlep-

szych drużyn w kraju! Zawsze mogło 

być lepiej, ale wspólnie spędzonego 

czasu, wspomnień i zdobytej wiedzy, 

nikt im nie odbierze :) Gratulujemy 

24 listopada — W jedenastce najlepszych!  
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Nasze wspomnienia zaczniemy od listopada... 

1 grudnia — Odwiedziny gwiazd ostatniej dekady! 

 

 

 

 

 

 

O tym konkursie było głośno. Już 

sama nazwa wzbudzała zainteresowa-

nie uczniów. Każdego ciekawiło, czy 

pomysł będzie podobny do telewizyj-

nego show. Chociaż emocje już opa-

dły my postanowiliśmy wrócić do tego 

wydarzenia. 

Na ten fenomenalny pomysł -

zorganizowania szkolnej edycji popular-

nego programu ,,Twoja twarz brzmi 

znajomo” - wpadła klasa I a. W wyda-

rzeniu mogli wziąć udział wszyscy 

uczniowie z naszej szkoły. Jak to w 

prawdziwym programie i u nas nie za-

  



brakło jury.  Uczniów oceniała Pani Ane-

ta Miśkiewicz, Pani Urszula Mazurkie-

wicz, Pani Wioletta Karpińska, Pani 

Bogusława Szumieł oraz przewodniczą-

cy szkoły - Paweł Piątkowski. Śmiechu 

było co niemiara. Wszyscy bawili się 

doskonale podśpiewując do znanych 

utworów. Jury miało ogromny problem z 

wyborem zwycięzcy. Po długich nara-

dach zdecydowano, że trzecie miejsce 

przypadnie klasie II Ta , która wykona-

ła piosenkę P. Rubika Niech mówią, że 
to nie jest miłość. Na drugim uplasowała 

się klasa II a, śpiewając piosenkę Sou-

nd’n’grace Dach. Bezkonkurencyjny 

okazał się jednak Szymon Stefański ze 

swoimi „tancerkami” jako Zenon Marty-

niuk. Przyznać trzeba, że klasa I b, 

piosenką Przez twe oczy zielone podbiła 

serca wszystkich. Moi drodzy, życzymy 

sobie więcej takich wydarzeń, prawda? 

W tym roku odbyła się już V edycja 

Powiatowego Konkursu Języka Rosyj-

skiego. Jak co roku, wzięli w niej udział 

uczniowie z pobliskich szkół ponadgim-

nazjalnych. Zmagania konkursowe  były 

podzielone na dwa etapy. Najpierw 

część pisemna w szkołach, później ustna 

w ,,Reymoncie”. Do ścisłego finału za-

kwalifikowało się ośmioro uczniów. Tutaj 

rywalizacja była bardzo zacięta. Jury 

miało ogromny problem z wyłonieniem 

zwycięzcy. Ostatecznie bezkonkuren-

cyjni okazali się: Hubert Nienałtowski 

z naszego LO oraz Dymitr Borszczyk 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych     

im. Baczyńskiego w Białej Rawskiej. Dru-

gie miejsce zajęła Agata Potrzebowska 

również ze szkoły w Białej Rawskiej. Na 

trzecim miejscu uplasowała się Aleksan-
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2 grudnia — Jak w dwa dni wygrać konkurs powiatowy? 

W grudniu wiele się działo... 

dra Wosiek. Jednak to nie wszyst-

ko. Całość uświetniły jeszcze wy-

stępy naszych uczniów, którzy 

śpiewali rosyjskie szlagiery, mie-

dzy innymi: Kanikuły, czy Biełyje 

rozy. Były też rozkosze dla podnie-

bienia, czyli  smażony słonecznik — 

przysmak Rosjan. Gazetki okolicz-

nościowej również nie zabrakło. 

Poniżej przedstawiamy Wam krót-

ką rozmowę ze zwycięzcą. 

L.W.: Spodziewałeś się wygranej? 
 

H.N.: Z niedowierzaniem wstałem 

po odbiór nagrody. Bardzo się stre-

sowałem w czasie swojej wypowie-

dzi i nie spodziewałem się, że zo-

stanie tak dobrze oceniona. 
 

L.W.: Jak długo przygotowywałeś 

się do konkursu? 
 

H.N.: Do etapu ustnego uczyłem się 

przez 2 dni. 
 

L.W.: A do pisemnego? 
 

H.N.: Do pisemnego uczyłem się 

kilka godzin lekcyjnych w szkole. 
 

L.W.: Gratuluję wygranej i życzę 

powodzenia w następnym etapie. 
 

H.N.: Dziękuję. 

2 grudnia — Zarosło się od Mikołajów i reniferów :) 



Konkurs „Żołnierze Wyklęci” organizo-

wany jest co roku. Niezmiennie od 

kilku lat biorą w nim udział uczniowie 

z naszej placówki. 8 grudnia odbył się 

pierwszy etap konkursu. Każdy 

uczestnik miał za zadanie wypełnienie 

testu wielokrotnego wyboru. Po 

sprawdzeniu prac i przeliczeniu 

wszystkich punktów nadszedł czas na 

ogłoszenie wyników. Bezkonkurencyjny 

okazał się Michał Kozieł z liczbą 26 

punktów. Drugie miejsce zajął Mate-

usz Biskupiak – 25 punktów, zaś na 

trzecim uplasował się Michał Potrze-

bowski z wynikiem 24 punktów. Wi-

dać, że mamy w szkole fascynatów 

historii. Kolejny etap odbędzie się 

10 lutego w Opocznie, już teraz ży-

czymy panom powodzenia. 

,,Szlachetna paczka” — o tej akcji sły-

szymy już od szkoły podstawowej. 

Przyzwyczailiśmy się, że co roku poma-

gamy przynosząc produkty żywnościo-

we, ubrania, przybory szkolne, prezen-

ty — wszystko to, co potrzebne do 

życia. 

W tym roku nasza szkoła przygotowy-

wała paczkę dla czteroosobowej rodzi-

ny. Są to ludzie, którzy trudności prze-

żywają z powodu choroby syna. Mimo 

to, nie poddają się i cieszą każdą 

wspólną chwilą. 

Nie mieli wygórowanych pragnień, 

chcieli tylko najpotrzebniejsze 

rzeczy. Nasi uczniowie nie zawie-

dli. Wspólnymi siłami udało im się 

zebrać imponująca paczkę, złożo-

ną z siedemnastu ogromnych pu-

deł. Rodzina była bardzo szczęśli-

wa i wzruszona. Nie spodziewała 

się, że otrzyma taką pomoc od 

młodzieży. Gratulujemy Wam 

i dziękujemy, że nie jesteście obojętni 

na drugiego człowieka.  

,,Bez tytułu” 
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8 grudnia — Historycy znów na podium 

9 grudnia — Pomagamy! 

10 grudnia — Młodzieżówka znowu w akcji 

Dla Młodzieżowej Rady Powiatu Raw-

skiego nie ma rzeczy niemożliwych. Po 

nieco dłuższej przerwie w działaniach, 

postanowiliśmy zrobić coś naprawdę 

wyjątkowego. W sobotę 10 grudnia, pod 

hasłem ,,Pokoloruj marzenia”, reprezen-

tacja MRPR odnawiała internat w Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowaw-

czym, znajdującym się w naszym mie-

ście. Już od rana dziewczyny dzielnie 

z pędzlami w dłoniach wzięły się do 

malowania. Pomagali także wychowanko-

wie SOSW- u. Pracy było dużo, jednak 

to nikogo nie zniechęciło. Wszyscy od-

nawiali pokoje z uśmiechem i radością. 

Oczywiście, na tym się nie skończyło. 

Młodzieżówka miała jeszcze jedną nie-

spodziankę dla młodzieży. Po malowaniu, 

wszyscy wybrali się na pizzę. Rozmów, 

zdjęć, żartów nie było końca. Nikt nie 

miał ochoty wracać do domu… W gło-

wach młodych ludzi narodził się więc 

nowy pomysł – bieg! Wszyscy żwawym 

krokiem ruszyli nad zalew, by tam 

spalić zbędne kalorie. Wychowankowie 

ośrodka, stanowili nie lada konkuren-

cje dla opiekuna stowarzyszenia, któ-

ry od kilku lat biega zawodowo. Pogo-

da była nieważna. Deszcz nie popsuł 

tak wspaniałego spotkania. Mogę śmia-

ło powiedzieć, jako uczestnik tej - 

nazwijmy to - imprezy integracyjnej, 

że warto było spędzić z nimi ten czas. 

Dzięki tym ludziom, w naszych gło-

wach narodziło się wiele nowych po-

mysłów na akcje. Drodzy czytelnicy 

pamiętajcie: ,,Dobro - im więcej go 

dajesz, tym więcej dostajesz...”. Za-

praszam do obejrzenia fotorelacji. 



Przygotowania do bożonarodzeniowego 

świętowania, stały się pretekstem do 

spotkania młodzieży Reymonta z pod-

opiecznymi Zespołu Placówek Specjal-

nych. Razem z nimi postanowili zrobić 

kartki świąteczne. Dzieci bardzo cie-

szyły się z naszych odwiedzin. Chętnie 

z nami pracowały. Dziękujemy za wspa-

niałe przyjęcie :) 

 

Konkurs kolęd jest już tradycją w na-

szej szkole. Wydarzenie rokrocznie 

przyciąga wielu uczniów łasych na za-

szczyty, uznanie i przede wszystkim, 

ogromny tort ufundowany przez Pana 

Dyrektora – Andrzeja Romańczuka. 

Kolędy, pastorałki, a nawet własne 

utwory mogliśmy usłyszeć 22 grud-

nia holu szkoły. W tym roku do konkur-

su przystąpiły prawie wszystkie klasy. 

Rywalizacja była zacięta. Każdy miał 

jakąś niespodziankę w zanadrzu. In-

strumenty, stroje, a nawet serpentyny 

- tym często zaskakiwana była publicz-

ność.  Wybór był bardzo trudny, jednak 

po długich naradach zdecydowano, że 

zwycięzcą zostaje klasa III c, która 

wykonała pastorałkę, napisaną przez 

swoją wychowawczynię Panią Grażynę 

Król. Gratulujemy!  

Rok 2, numer 4 
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19 grudnia — Wspólnie robimy kartki! 

20 grudnia — Turniej siatkówki o Puchar Dyrektora   

21 grudnia — Świąteczna rywalizacja 



Jak co roku w naszej placówce, odbyła 

się zbiórka karmy dla schroniska 

w Boguszycach Małych. Wspólnymi siła-

mi udało się zebrać pokaźną jej ilość. 

Pomoc materialna, to jednak nie 

wszystko. Uczennice z klasy I c posta-

nowiły poświęcić trochę swojego czasu 

i zawieźć karmę do schroniska. Oprócz 

tego miały okazję pobawić się z przeby-

wającymi w tym miejscu psami. Zoba-

czyły w jakich warunkach żyją te stwo-

rzenia. 

A może i Ty masz ochotę, czas i chęci 

na zabawę z czworonożnym przyjacie-

lem? Zapraszamy do schroniska :) 

W ramach projektu edukacyjnego 

z podstaw przedsiębiorczości uczniowie 

z klasy I Ta, przy wsparciu Pana Krzysz-

tofa Dziąga, zorganizowali szkolne mi-
strzostwa w tenisie stołowym dla 

uczniów klas pierwszych. Zawody odbyły 

się 13 stycznia w małej sali gimnastycz-

nej. Po zaciętej rywalizacji niepokona-

nym okazał się Mateusz Biskupiak z kla-

sy I b LO, II miejsce wywalczył Piotr 
Siejkowski a na trzecim uplasował się 

Bartosz Wójciak. Gratulujemy! 

To już IV Tydzień Kultury Chrześcijań-

skiej w naszej szkole. Jego głównym 

organizatorem jak zawsze była Pani Ane-

ta Miśkiewicz, której serdecznie dzię-
kujemy. Przez cały tydzień na lekcjach 

religii prowadzone były interesujące 

rozmowy. Oglądaliśmy także filmy. Od-

był się biwak, na którym nie zabrakło 

integracji, śmiechu, tańców, śpiewu. 

Wspaniale było choć na chwilę oderwać 
się od telefonów. Praca w grupie dała 

nam możliwość poznania nowych ludzi, 

a zadania dały wiele do myślenia. Nowo-

ścią był koncert zorganizowany w MDK-

u, na którym młodzież śpiewała, recyto-

wała wiersze. Apel do naszej nauczyciel-

ki religii: Poprosimy o więcej takich wy-

darzeń! ;) 

 

,,Bez tytułu” 
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4 stycznia — Pomagamy  zwierzętom 

Czas na styczeń... 

13 stycznia — Gramy w tenisa! 

13 stycznia — Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

grała w tym roku 25 raz! W naszym 

mieście mogliśmy uczestniczyć w finale 

akcji, która odbyła się 15 stycznia na 

targowisku miejskim. Jaką rolę odegrali 

w tym przedsięwzięciu nasi uczniowie? 

Od samego rana, zbierali oni pieniądze 

dla najbardziej potrzebujących. Mróz, 

śnieg nie były im straszne. Dzielnie 

i z uśmiechem na twarzy zatrzymywali 

przechodniów i pytali, czy nie zechcą 

wesprzeć WOŚP-u. Ogromna większość 

z nich z chęcią wrzucała pieniądze do 

puszek. Oczywiście akcję wspierać 

można nadal, licytując przedmioty, czy 

wpłacając pieniądze na konto.  

Jako jedna z wolontariuszy WOŚP-u, 

mogę śmiało powiedzieć, że było warto. 

Nie sądziłam, że ludzie aż tak zaanga-

żują się w akcję. Byłam świadkiem nie-

zwykle miłych i budujących zdarzeń, 

gdy na przykład ktoś zatrzymywał swój 

samochód, tylko po to, by wrzucić 

banknot. Bycie wolontariuszem dało 

także wiele innych plusów, miedzy 

innymi możliwość rozmowy po koncer-

cie z gwiazdami występującymi na kon-

cercie WOŚP-u, czy zabawę w specjal-

nie wyznaczonym miejscu przed sceną. 

Każdy z wolontariuszy mógł także po-

krzepić się ciepłym posiłkiem, czy na-

pić gorącej herbaty. W przyszłym 

roku, jeśli będzie organizowany finał 

orkiestry w naszym mieście, nawet 

przez chwilę, nie będę zastanawiać 

się, czy zostać wolontariuszem. Warto 

pomagać. 

 

Orszak Trzech Króli przeszedł przez 

nasze miasto już czwarty raz. Do tej 

uroczystości przygotowywano się długo 

wcześniej. W piątek (3 lutego) odbyła się 

Gala podsumo-

wująca Orszak. 

Zostały wręczo-

ne podziękowa-

nia oraz nagro-

dy.   

Jak co roku, dla szkół ponadgimnazjalnych 

był zorganizowany konkurs na wideorepor-

taż. Zadaniem uczestników było wykonanie 

filmu nie dłuższego niż 10 minut. Miło nam 

poinformować, że Luiza Wieczorek zosta-

ła laureatką w konkursie. Warto wspo-

mnieć, iż w ubiegłym roku nasza uczennica 

również zajęła najwyższe miejsce na po-

dium. Gratulujemy i życzymy pierwszego 

miejsca za rok. 

Rok 2, numer 4 
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Diana i Agnieszka reprezen-

towały naszą szkołę w Rejo-

nowej Licealiadzie Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Teni-

sie Stołowym Dziewcząt. 

Przeszły etap powiatowy 

i rejonowy i zajęły V miej-

sce w województwie. Ser-

decznie gratulujemy! :) 

15 stycznia — Razem Gramy 25 raz! 

10 lutego — Laureatów ciąg dalszy 

Idzie luty, kuj buty…  

16 lutego — V miejsce w łódzkim! 16 lutego — Przeszli do finału!  

Pokonali ponad 300 osób 

z regionu. Teraz przygoto-

wują się do finału — Tak 

wygląda dalszy etap zmagań 

Michała Kozieła, Michała 

Potrzebowskiego oraz Mate-

usza Biskupiaka w walce 

w konkursie o ,,Żołnierzach 

Wyklętych”. Panowie! Powo-

dzenia 6 marca! 



Paulo Coelho Złote myśli 

,,Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spieszy 

im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tra-

cą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. 

[...] Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli”. BYĆ 

JAK PŁYNĄCA RZEKA 

,,Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść na-

przód”. 

,,Serce obawia się cierpień [...] Powiedz mu, że strach przed cierpieniem 

jest straszniejszy niż samo cierpienie”. 

,,Co sprawia, że człowiek zaczyna nienawidzić sam siebie? Może tchórzostwo. 

Albo nieodłączny strach przed popełnianiem błędów, przed robieniem 

nie tego, czego inni oczekują”.  WERONIKA POSTANAWIA UMRZEĆ 

,,Mimo to kochała go nadal, bo – po raz pierwszy w życiu – poznała, 

co to wolność”.  PIĄTA GÓRA 

,,Po raz pierwszy od wielu miesięcy ktoś patrzył na nią nie jak na przedmiot, 

nie jak na piękną kobietę, lecz w sposób nieuchwytny, jakby przenikał 

na wskroś jej duszę, jej strach, jej kruchość, jej niezdolność do walki 

ze światem, nad którym pozornie dominowała, choć tak naprawdę niczego 

o nim nie wiedziała”.  JEDENA-
ŚCIE MINUT 

,,Bóg wysłuchuje tych, którzy 

błagają o łaskę zapomnienia dla 

n i enaw i ści ,  lecz  g łuch y 

jest na głos tych, którzy chcą 

uciec przed miłością”.  PIĄTA 
GÓRA 

mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce 

do wyrośnięcia. Kiedy rozczyn urośnie 

dodajemy do niego pozostałe składniki, 

mieszamy drewnianą łyżką. Ponownie 

odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe 

miejsce. 

Kiedy ciasto podwoi swoją objętość wy-

rabiamy je rękoma, podsypując mąki 

(należy pamiętać że ciasto drożdżowe 

jest elastyczne i nie może być w nim 

zbyt dużo mąki). 

Dzielimy na 4 części, każdą cienko wał-

kujemy, wycinamy trójkąty, nakładamy 

marmoladę i zawijamy w rogalik. 

Rogaliki układamy na blaszce wyłożonej 

pergaminem, zostawiamy na ok. 15 minut 

aż napuszą się nieco. Smarujemy roz-

trzepanym jajkiem. Pieczemy w tempe-

raturze 220 stopni ok 15 minut.  

Przepis na coś dobrego 

S 
kładniki:  

 

 50 g drożdży (pól 

kostki); 

 szklanka ciepłego (nie 

gorącego) mleka; 

 mąka ok 1 kg; 

 6 łyżek cukru; 

 3 jajka; 

 3/4 szkl oleju; 

 słoiczek marmolady; 

 jajko do posmarowania rogalików. 

,,Bez tytułu” 

Naszą gazetkę 

znajdziecie na 

stronie internetowej 

szkoły! 

E-mail: g.szkolna@onet.pl 

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych  

im. Władysława 

Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej 

P 
rzygotowanie:  
 

Do miski wsypujemy ok. 

szklankę mąki. Rozdrab-

niamy drożdże w ciepłym mleku, 

dodając 3 łyżki cukru. Następnie 

łączymy drożdze i mleko z mąką, 


