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Cześć! 

Choć jeszcze trwa kalen-

darzowa zima, za oknem 

momentami widać i czuć już 

wiosnę. Bez względu na porę 

my spieszymy do Was 

z nowym numerem naszego 

szkolnego czasopisma.  

Jak zawsze wewnątrz  

gazetki znajdziecie stałe 

rubryki, pełne recenzji książ-

kowych i filmowych oraz 

przepisów kulinarnych. Są 

również teksty dotyczące 

spraw bieżących, czyli tego, 

co dzieje się w naszej szkole. 

W tym numerze przeczytacie 

o karnawale, walentynkach, 

mamy też dla Was cieka-

wostki na temat dnia śwista-

ka czy dnia pizzy. Znajdzie-

cie tu również notatki na 

temat rozstrzygniętych kon-

kursów, turniejów, a także  

przeczytacie relację z tego-

rocznej studniówki.  

Zapraszamy do lektury! 

W rankingu przygotowa-

nym przez Fundację Eduka-

cyjną Perspektywy uzyskali-

śmy prawo do używania 

w 2019 roku tytułu honoro-

wego „Brązowej” Szkoły 

2019 wraz ze związanym 

z tym graficznym znakiem 

jakości. Zgodnie z postano-

wieniem Kapituły technika 

zostały ocenione za pomocą 

czterech kryteriów. Są to: 

sukcesy szkoły w olimpia-

dach, wyniki matury z przed-

miotów obowiązkowych, 

wyniki matury z przedmio-

tów dodatkowych oraz wyni-

ki egzaminu zawodowego.  

Wysokie miejsce naszej 

szkoły (409 na około 1800 

techników w Polsce) jest dla 

nas powodem do dumy 

i motywacją do dalszej pracy. 

Z pewnością jest też kolej-

nym argumentem za wybra-

niem naszej szkoły dla obec-

nych ósmoklasistów i trze-

cioklasistów z gimnazjów. 

(red.) 

Szkoła, którą warto wybrać! 



Bal studniówkowy to 

bardzo ważne wydarzenie 

w życiu młodych ludzi.  Wi-

dać, jak precyzyjnie przygo-

towują się do tej niezwykłej 

imprezy. Ich stroje zachwy-

cają, makijaż u tych młodych 

kobiet jest dokładny i subtel-

ny, a fryzury świadczą 

o szczególnym charakterze 

tego spotkania. 

Po wejściu na salę 

uczestnicy balu ustawiają się 

w pary i zaczynają tańczyć 

w rytm muzyki, jednakże nie 

jest to zwykły taniec, lecz 

tradycyjny polonez. Jest to 

chyba najbardziej stresujący 

moment całej imprezy, ale 

dzięki wielokrotnym próbom 

wypadł tak, jak należy – 

dostojnie i uroczyście. 

Przyjemniejsze stałe 

punkty studniówki to podzię-

kowania dla dyrekcji, wycho-

wawców i nauczycieli oraz 

tradycyjny tort, krojony przez 

dyrektora. Potem pozostaje 

się już tylko bawić do białe-

go rana!  

Aby mieć pamiątkę tego 

magicznego  wieczoru , 

uczniowie robili mnóstwo 

zdjęć – jedne poważne, dru-

gie wręcz przeciwnie, 

śmieszne, z głupimi minami 

na twarzach. Tego wieczoru 

Już za chwilę matura…  
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nie zapomną również na-

uczyciele, którzy też bawili 

się świetnie.  

Cały tegoroczny bal 

zorganizowała Monika 

Machał z klasy 4TR. Do-

brym wyborem był z pew-

nością wygodny i przyjem-

ny lokal. Dobrą zabawę 

gwarantowali zaproszeni 

DJ. Nie zapomniano 

o fotografie, który uwiecz-

nił studniówkę na zdję-

ciach.  

A teraz, drodzy matu-

rzyści, czas pomyśleć 

i przyłożyć się do nauki, bo 

„czas ucieka, a matura co-

raz bliżej”! 

AM 

fot. K. Hołuj; więcej zdjęć:  

dziennikpolski24.pl 
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Zakończyła się faza gru-

powa tegorocznej edycji 

Szkolnego Turnieju Piłki 

Nożnej Halowej. Rywalizacja 

na tym etapie rozgrywek to-

czyła się w dwóch grupach, 

każda licząca po cztery zespo-

ły, z których awans do półfi-

nałów uzyskały po dwie naj-

lepsze drużyny. 

W meczach półfinało-

wych 3TIA zagra z 4TG, 

a 1TIA zmierzy się z 1TIB. 

 

Szczegółowe wyniki kla-

syfikacji końcowej fazy gru-

powej znajdują się w zakładce 

Szkolna Liga Piłki Nożnej na 

stronie internetowej Zespołu 

Szkół. 

ŁD 

Szkolny 

Turniej Piłki 

Nożnej 

2018/2019 

Wyniki szkolnego etapu  

Konkursu  

Języka Angielskiego 

W grudniu ubiegłego 

roku w naszej szkole odbył 

się pierwszy etap IX Powia-

towego Konkursu Języka 

Angielskiego. Wzięło w nim 

udział  12 uczniów i wszy-

scy osiągnęli bardzo dobre 

wyniki, jednakże tylko naj-

lepsza trójka przechodzi do 

kolejnego etapu. Z ogromną 

przyjemnością informujemy, 

że zwycięzcami konkursu 

zostali: 

Marta Pałka z klasy 4TR – 

pierwsze miejsce 

Paweł Mazanek z  klasy  

2TIB – drugie miejsce 

Jerzy Marondel z klasy 

2TIB – trzecie miejsce 

Uczniowie ci zakwalifi-

kowali się do finału konkur-

su, uzyskując najwyższe 

wyniki punktowe. Etap po-

wiatowy odbędzie się 15 

lutego 2019 roku  w Zespole 

S z k ó ł  T e c h n i c z n o -

Ekonomicznych w Myśleni-

cach. 

Wszystkim uczestnikom 

gratulujemy,  a zwycięzcom 

życzymy po wodzenia 

w dalszej konkurencji. 

Good Luck! 

 

    Zespół Języków Obcych 



Międzynarodowy 

Dzień Pizzy 

Karnawał w tym roku 

trwa wyjątkowo długo. Tra-

dycyjnie rozpoczyna się on 

ze świętem Trzech Króli, 

a kończy przed środą popiel-

cową.  

Ostatki rozpoczyna tłu-

sty czwartek. W dawnej 

Polsce w ten dzień królowa-

ły pączki i faworki – smacz-

ny zwyczaj polskiego karna-

wału kultywujemy do dziś. 

Widowiskowe karnawały 

odbywają się  w Rio de Ja-

neiro, w Wenecji oraz na 

Wyspach  Karaibskich 

i w Niemczech. 

Sięgając do korze-

ni, wspomnieć 

n a l e ż y ,  ż e 

w naszym kraju 

karnawał pojawił 

się za czasów 

szlachty sarmac-

kiej, a staropolskie 

obchody określane 

były jako zapusty. 

Bale 

w karnawale 

Str. 4 

Polacy lubili szukać okazji do 

zabawy, bowiem życie 

w wiejskich dworkach bywało 

monotonne i nudne, dlatego 

karnawał przypadł im do 

gustu i przez cały jego okres 

wyprawiali uczty, organizo-

wali kuligi z ogniskiem i pie-

czeniem mięsa. To właśnie 

kuligi były najważniejsze 

w czasie karnawału.  

Dziś znów bawimy się na 

imprezach, ale te zabawy 

przyjęły bardziej publiczny 

charakter. Wychodzimy na 

ulice, gdzie ustawiane są sce-

ny, a podczas koncertów zna-

nych gwiazd tańczymy i śpie-

wamy. 

WK 
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Uwielbiana przez wszyst-

kich pizza obchodzi swoje 

święto w tym roku 9 lutego. 

Nie ma chyba osoby, która by 

nie smakowała pizzy i mówi-

ła, że za nią nie przepada. 

Wszak to jedno z najpopular-

niejszych dań na całym świe-

cie, znak rozpoznawczy 

kuchni włoskiej. Swoją popu-

larność pizza zdobyła dopiero 

w XIX wieku, mimo że plac-

ki z ziołami i serem pojawiały 

się nawet w czasach starożyt-

nych. Zaciekawiony jej feno-

menem w Neapolu król Fer-

dynand II Burbon przyjechał 

do miasta spróbować pizzy, 

któa bardzo mu posmakowa-

ła. Jego wizyta pomogła 

w  popularyzowaniu neapoli-

tańskiego przysmaku w innych 

regionach Włoch. W 1889 r. 

Raffaelo Esposito, jeden 

z kucharzy z Neapolu, zadedy-

kował pizzę królowej Małgo-

rzacie Sabaudzkiej. Na jej 

cześć pizzę z serem mozzarel-

la nazwał „margerita”. Na 

całym świecie sprzedaje się aż 

13 milionów pudełek z pizzą 

dziennie. 9 lutego nie tylko 

Polacy obchodzą Międzynaro-

dowy Dzień Pizzy. Święto to 

także jest obchodzone wtedy 

w Rosji i we Włoszech. 

MR 



Tę ciekawą wróżbę nale-

ży jednak traktować z przy-

mrużeniem oka, gdyż od 

drugiej połowy XIX wieku 

przepowiednia ze świszczem 

sprawdziła się w około 50%, 

co w praktyce oznacza zu-

pełny przypadek. 

Najbardziej znany jest 

świstak Phil z Punxsutaw-

ney w stanie Pensylwania. 

Z inspiracji tym świętem 

powstała komedia roman-

tyczna pt. „Dzień Świstaka”, 

której akcja rozgrywa się 

właśnie w Punxsutawney. 

GŻ 

Bibliografia: 

https://pl.wikipedia.org/

wi k i / D z i e ń _ Ś wi s t a k a _

(święto) 

Dzień Świstaka 

Mówiąc o lutym, nie 

można nie wspomnieć 

o Dniu Świstaka. 

Dzień Świstaka, nazywa-

ny również Dniem Świszcza 

(ang. Groundhog Day), ob-

chodzony jest 2 lutego. 

Pochodzące z Stanów 

Zjednoczonych i Kanady 

święto polega na wywabieniu 

z nory świstaka, który prze-

powie nadejście wiosny. 

Jeśli świstak zobaczy 

swój cień (co oznacza ciepły 

dzień) i wróci do nory, zima 

będzie trwała jeszcze sześć 

tygodni, jednak gdy zwierzę 

nie zobaczy swojego cienia 

(mglisty, ponury dzień), 

zwiastuje to szybkie nadej-

ście wiosny. 
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Regionalny  

Program  

Stypendialny 

 

W r. szk. 2018/2019 

uczniowie mają możliwość 

ubiegania się o stypendium 

w wysokości kilkuset zło-

tych miesięcznie w ramach 

Regionalnego Programu 

Stypendialnego. Zarząd 

Województwa Małopolskie-

go chce docenić młodych 

ludzi, którzy mają talent 

i rozwijają swoje pasje, 

zwyciężają w olimpiadach 

i w konkursach z różnych 

przedmiotów czy podczas 

ogólnopolskich i międzyna-

rodowych zmagań sporto-

wych lub artystycznych. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie inter-

netowej: www.malopol-

ska.pl w zakładce „Dla 

mieszkańca / edukacja / 

regionalny program stypen-

dialny”. 

Zainteresowanych pro-

szę o kontakt z pedagogiem 

szkolnym. 

 

Lucyna Górecka 



 Skąd się wzięło i jak 

obchodzi się Święto Miłości 

w różnych miejscach na 

ziemi? 

 

Niezależnie od tego, czy 

ktoś celebruje dzień 14 lute-

go, czy traktuje go jak dzień 

powszedni, to każdy wie, 

jakie święto wypada tego 

dnia. Ale czy wiedzieliście, 

że walentynki były świętem 

obchodzonym już w starożyt-

nym Rzymie? Otóż Rzymia-

nie 14 lutego obchodzili wi-

gilię Luperkaliów – świąt ku 

czci Fauna – bożka płodno-

ści, opiekuna trzód i zbiorów. 

Tego też dnia urządzano 

huczne zabawy, którym to-

warzyszyły liczne obrzędy. 

Podczas jednego z nich mło-

dzi mężczyźni losowali pan-

ny, które były ich partnerka-

mi na czas uroczystości. 

Losowanie polegało na tym, 

że dziewczyny wrzucały 

swoje imiona do skrzynki, 

a następnie chłopcy, z za-

mkniętymi oczami, wybierali 

sobie spośród nich imię to-

warzyszki zabaw. Z kolei za 

pierwszą walentynkę uważa 

się list Św. Walentego, który 

wysłał go do swojej  ukocha-

nej z podpisem „twój Walen-

ty” tuż przed śmiercią, czyli 

rozszarpaniem przez dzikie 

zwierzęta, na co został skaza-

ny za pomoc chrześcijanom. 
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Oto 14 walentynkowych 

ciekawostek, które mogą 

was zainteresować: 

♥♥♥ 

1. W Słowenii Walen-

tynki są dniem wiosny, do-

brego zdrowia, patrona 

pszczelarzy i pielgrzymów. 

♥♥♥ 

2. W Finlandii i Estonii 

dzień ten oznacza „dzień 

przyjaźni”. Wyróżnia się nie 

tylko swoich bliskich, ale 

również znajomych. 

♥♥♥ 

3. W Iranie w Walentyn-

ki miłość swą kieruje się do 

matek i żon. 

♥♥♥ 

4. Na Filipinach 14 lute-

go znacznie rosną ceny 

kwiatów, szczególnie czer-

wonych. 

♥♥♥ 

5. Hiszpania zamieniła 

dzień ten na uroczystość 

róży. 

Walentynki…  
 

♥♥♥ 

♥♥♥ 

6. W Japonii w Walentyn-

ki to kobiety wręczają męż-

czyznom prezenty w postaci 

czekoladek, i to wszystkim 

w swoim otoczeniu, natomiast 

na 14 marca przypada tzw. 

Biały Dzień, kiedy to męż-

czyźni mają odwdzięczyć się 

kobietom. Przyjęto, że poda-

runki mają mieć wartość dwa-

trzy razy większą niż dostali. 

♥♥♥ 

7. W Arabii Saudyjskiej 

w 2002 i 2008 roku policja 

religijna pilnowała zakazu 

sprzedaży artykułów walen-

tynkowych. 

♥♥♥ 

8. Najbardziej fascynują-

cy podarunek walentynkowy 

znajduje się w Indiach. Jest to 

Taj Mahal zbudowany przez 

cesarza Mogołów Shahjahana 

jako pomnik żony. 

♥♥♥ 

9. Około 3 procent ludzi 

posiadających zwierzęta 

w tym dniu wręcza prezent 

pupilowi. 

♥♥♥ 
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♥♥♥ 

 

Walentynki…  

10. 14 lutego organizowa-

nych jest bardzo dużo ślubów. 

♥♥♥ 

11. W Stanach Zjedno-

czonych wysyła się ponad 

155 milionów kartek walen-

tynkowych. Więcej jest jedy-

nie kartek z życzeniami na 

Boże Narodzenie. 

♥♥♥ 

12. Kościół Prawosławny 

obchodzi Walentynki 6 i 30 

lipca. 

♥♥♥ 

13. W Brazylii święto to 

obchodzi się 12 czerwca. 

♥♥♥ 

14. W Kościele katolic-

kim jest ośmiu Walentych, 

z czego aż trzech z 14 lutego. 

GT 

Mów szeptem, jeśli mówisz 

o miłości. 

William Shakespeare 

♥♥♥ 

Kochać to także umieć się 

rozstać. 

Vincent van Gogh 

♥♥♥ 

Grzech zatruwa rozkosz, na-

miętność ją niszczy, umiarko-

wanie zaostrza, niewinność 

oczyszcza, a czułość podwaja. 

przysłowie chińskie 

♥♥♥ 

Pierwsze westchnienie miło-

ści to ostatnie wejrzenie rozu-

mu. 

Eliza Orzeszkowa 

♥♥♥ 

Gdy wydaje ci się, że kobieta 

cię nie dostrzega, jesteś 

o centymetr od tego, by ją 

zdobyć.  

przysłowie francuskie 

♥♥♥ 

W chwili, kiedy zaczynasz 

zastanawiać się, czy kochasz 

kogoś, przestałeś go już ko-

chać na zawsze. 

Carlos Ruiz Zafón 

And in the end, the love you 

take is equal to the love you 

make. 

Koniec końców, miłość, jaką 

otrzymujesz, równa się miło-

ści, jaką dałeś. 

Paul McCartney 

 

Friendship often ends in 

love; but love in friendship, 

never. 

Przyjaźń często kończy się 

miłością, ale miłość przyjaź-

nią – nigdy. 

Charles Caleb Colton 

 

Love is not in our choice but 

in our fate. 

Miłość nie jest naszym wy-

borem, lecz naszym przezna-

czeniem. 

John Dryden  

 

Love is an irresistible desire 

to be irresistibly desired. 

Miłość jest niepowstrzymaną 

żądzą bycia niepowstrzyma-

nie pożądanym. 

Robert Frost 

 

 

(red.) 

Jak pięknie 

mówić  

o miłości? 



W lutym, jak wszystkim 

wiadomo, obchodzimy wa-

lentynki, inaczej zwane 

świętem zakochanych. Jak 

zakochani, to wszędzie ra-

zem. Jednym z częściej od-

wiedzanych przez pary 

miejsc jest kino. To tam 

szukamy tego nieopisanego 

romantycznego nastroju. 

 

Gdy gasną światła, a na 

dużym ekranie pojawia się 

film, czuć klimat, którego 

nie zaznamy nigdzie innej. 

Nie bez powodu właśnie tam 

wybieramy się, by spędzić 

czas z ukochaną osobą. Ale 

przecież nie chodzi tylko 

o miejsce. Kluczową rolę 

odgrywa też oczywiście 

film. Największą popularno-

ścią cieszą się w tym czasie 

komedie romantyczne oraz 

filmy przygodowe. Wywołu-

ją wiele pozytywnych emo-

cji, co potęguje dobry nastrój 

i, jak to filmy, pozwalają 

przeżyć nam, wspólnie z ich 

bohaterami, niesamowite 

przygody. 

 

Te wspaniałe filmowe 

doznania zbliżają i często 

zostają z nami w formie 

wspomnień. O ich znaczeniu 

decydujemy sami. Czy będą 

tylko przelotną przyjemno-

ścią? A może czymś, co 

wpłynie na nasze życie? Wa-

lentynki to na pewno dobra 

okazja do skorzystania 

z tego, co oferują nam kina. 

Warto je odwiedzać, także 

bez okazji. Film to sztuka, 

którą możemy się delektować 

zarówno samotnie, jak 

i w najlepszym towarzystwie 

bliskich osób. Nie zapomi-

najmy o tym!  

AZ 

A oto kilka najnowszych 

filmów wartych obejrzenia 

z „drugą połówką":  

 

Planeta singli 3  

reż. S. Akina, M. Chaciński 

 

Bohemian Rhapsody  

reż. D. Fletcher, B. Singer 

 

Narodziny gwiazdy  

reż. B. Cooper  

 

Aquaman  

reż. J. Wan  

 

Jak wytresować smoka 3  

reż. D. Deblois 

 

Miszmasz czyli Kogel Mogel 

3  

reż. K. Piwowarski  

 

Alita. Battle Angel 

reż. R. Rodriguez  

 

Faworyta  

reż. Y. Lanthimos  

 

Green book 

reż. P. Farrelly  

 

Repertuar naszego myślenic-

kiego kina znajdziecie 

w sieci:  

http://www.mokis.myslenice

.pl/index.php/kinomuza 

 

(red.) 

A może do kina? 
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W. Bruce Cameron 

„Był sobie pies”  

 

 Spoiler Alert: pies odra-

dza się w kilku wcieleniach. 

Reinkarnacja? 

 Jedyna w swoim rodza-

ju, niesamowicie piękna, 

zabawna i uczuciowa opo-

wieść o pewnym psie. Zo-

bacz świat widziany z per-

spektywy czworonoga. Jego 

przygody i naukę, zabawę 

i miłość do człowieka. Książ-

ka ta zupełnie wywróci Twój 

światopogląd. Poznaj Toby'-

iego, Baileya, Ellie i Koleż-

kę, czy też raczej uroczego 

psiaka, który swoim urokiem 

podbije Twoje serce. 

Ten świat jest naprawdę 

pomerdany. 

Życie z Ethanem pokaza-

ło mi, czym jest miłość, 

i uwidoczniło najważniejszy 

sens mojej egzystencji, któ-

rym była opieka nad chłop-

cem. 

Ludzie są dużo bardziej 

skomplikowani od psów 

i mają dużo ważniejszy sens 

życia. Ostatecznym zadaniem 

psa jest być przy nich, i trwać 

u ich boku bez względu na 

wszystko, nieważne jak poto-

czy się ich życie. 

Klacz, której na imię było 

Błyskawica, stała wewnątrz 

ogrodzenia i całymi dniami 

skubała trawę, choć ani razu 

nie widziałem, żeby ją zwy-

miotowała. Bobki, które zo-

stawiała w obejściu, pachnia-

ły całkiem ładnie, ale w sma-

ku okazały się suche i mdłe, 

więc zjadłem ich tylko parę. 

 

Joanne Macgregor  

„Jej wysokość P.” 

 Spoiler Alert: najgorszy 

problem jest wtedy, gdy 

masz rozmiar buta 45,5, 

a jesteś dziewczyną. 

 Peyton jest naprawdę 

wysoka jak na dziewczynę. 

W szkole jest tylko pięciu 

chłopaków wyższych od niej.  

Ubrania w rozmiarze 

uniwersalnym wcale nie są 

uniwersalne! 

Polecanki książkowe  
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 Postanawia kupić ma-

szynę i sama szyć ubrania, 

które będą odpowiednie dla 

Wysokich Dziewczyn. Po-

dejmuje wyzwanie, że pój-

dzie na trzy randki i bal ma-

turalny z kimś wyższym od 

siebie. Jednak to nie jest 

takie proste... Bo jest jeszcze 

ona – Faye, która tak łatwo 

nie odpuści...  

Osobom powyżej metra 

osiemdziesięciu wzrostu 

zakazuje się randkowania 

z osobami poniżej metra 

siedemdziesięciu pięciu – 

Prawo Wysokich Dziewczyn 

 Jak daleko posunie się 

Peyton, by wygrać zakład? 

Czy uda jej się osiągnąć 

marzenia, które są daleko 

poza jej zasięgiem? 

 Ważne jak się czujesz. 

A ja czułam się jak królowa 

świata i siebie. 

Jej Wysokość P. 

MM 



2018/2019                                                    styczeń – luty 

w szczególności mięs, a zagryz-

kę stanowiły pączki przygoto-

wywane z ciasta chlebowego 

i nadziewane np. słoniną. Rzy-

mianie obchodzili w ten sposób 

raz w roku tzw. „tłusty dzień”. 

W niecodzienny sposób 

obchodzono tłusty czwartek 

w Małopolsce. Nazywany był 

on „combrowym czwartkiem”. 

Legenda głosi, że nazwa ta 

pochodzi od nazwiska żyjącego 

w XVII wieku krakowskiego 

burmistrza o nazwisku Comber.  

Był to człowiek zły i suro-

wy dla kobiet mających swoje 

kramy i handlujących na kra-

kowskim rynku. Według legen-

dy zmarł on w tłusty czwartek. 

W każdą rocznicę śmierci ko-

biety na targu urządzały huczną 

zabawę i tańce. Podczas zaba-

wy zaczepiały przechodzących 

tamtędy mężczyzn, których 

zmuszały do tańca lub do odda-

wania wierzchniej odzieży 

w zamian za krzywdy, jakie 

wyrządził Comber. 

Około XVI wieku w Polsce 

pojawił się zwyczaj jedzenia 

pączków w wersji słodkiej. 

Wyglądały one nadal nieco 

inaczej niż te, które znamy 

teraz – w środku miały bowiem 

ukryty mały orzeszek lub mig-

dał. Ten, kto trafił na taki pą-

czek, miał cieszyć się dostat-

kiem i powodzeniem. 

Dobra, dobra… Tyle 

historii wystarczy, a teraz 

łapcie przepis na przepysz-

ne faworki! 

 

Składniki: (na ok. 40 

sztuk) 

400 g mąki pszennej torto-

wej 

szczypta soli 

50 g masła  

1 całe jajko 

4 żółtka 

1 łyżka cukru pudru 

4 łyżki gęstej kwaśnej śmie-

tany, najlepiej 12% 

2 litry oleju rzepakowego  

 

Przygotowanie: 

Mąkę należy przesiać 

do miski, dodać sól i pokro-

jone na małe kawałeczki 

masło. Rozetrzeć je dokład-

nie palcami razem z mąką. 

W drugiej misce ubić jajko 

i żółtka z łyżką cukru pudru 

na puszystą i gęstą pianę. 

Do ubitych jajek dodać 

mąkę z roztartym masłem 

Słodka tradycja, czyli tłusty czwartek 
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28 lutego 2019 roku – to 

ulubiony dzień wszystkich 

łasuchów, czyli tłusty czwar-

tek. 

Czym tak właściwie 

jest tłusty czwartek? 

W kalendarzu chrześci-

jańskim jest to ostatni czwar-

tek przed wielkim postem. 

Rozpoczyna on ostatni ty-

dzień karnawału. W Polsce 

oraz w katolickiej części 

Niemiec, wedle tradycji, 

w tym dniu dozwolone jest 

objadanie się. Data tłustego 

czwartku zależy od daty 

Wielkanocy, a więc dzień 

ten jest świętem ruchomym. 

Może wypaść pomiędzy 29 

stycznia a 4 marca. Najpopu-

larniejsze słodkości przygo-

towywane z tej okazji to 

pączki i faworki, zwane 

również w niektórych regio-

nach chrustem lub chruści-

kami.  

Ale skąd tak właściwie 

wzięła się tradycja tego 

dnia? Przyjrzyjmy się hi-

storii 

P o c z ą t e k  t ł u s t e g o 

czwartku sięga pogaństwa. 

Dawniej był to dzień, 

w którym świętowano odej-

ście zimy i nadejście wiosny. 

Uczta polegała głównie na 

jedzeniu tłustych potraw, 

Faworki 



i wymieszać lub zmiksować 

mieszadłem miksera. Dodać 

śmietanę i jeszcze raz 

wszystko wymieszać dokład-

nie ręką lub mieszadłem 

miksera, łącząc składniki 

w jednolitą kulę (ciasto bę-

dzie dość twarde i zbite). 

Ciasto włożyć do miski, 

przykryć folią i odstawić na 

około 45 minut, do czasu aż 

zmięknie i dzięki czemu 

będzie łatwiejsze do wałko-

wania. 

Po tym czasie ciasto 

rozpłaszczać na nieduży 

placek, składać na pół i roz-

wałkowywać, znów składać 

i rozwałkowywać. Powtórzyć 

czynność kilkakrotnie. Ciasto 

najlepiej podzielić na kilka 

mniejszych części, aby uła-

twić sobie wałkowanie. 

Następnie należy je roz-

wałkować na bardzo cienkie 

placki. Nożem lub  wycinać 

paski (około 3 cm na 12 cm).  

W środku każdego paska 

zrobić nacięcie (wyciąć szpa-

rę), przez które przełożyć 

(przewlec) jeden koniec cia-

sta. Układać na stolnicy je-

den obok drugiego. 

Rozgrzać połowę (1 litr) 

oleju do 180 stopni w szero-

kim i dużym garnku i wkła-

dać do niego po maksymalnie 

3 faworki jednocześnie. Po 

około 20 sekundach, gdy od 

spodu zaczną się rumienić, 

należy obrócić faworki na 

drugą stronę i smażyć jeszcze 

przez około 20 sekund. Fa-

worki nie powinny za bardzo 

się zrumienić, mają być bla-

dozłote.  

Po upieczeniu najlepiej 

ułożyć faworki na ręczniku 

papierowym, by nadmiar 

oleju się odsączył, a po ostu-

dzeniu posypać cukrem pu-

drem.  

Smacznego! 

NM 

Niewiele osób wie, że 

z tego samego przepisu co 

faworki można zrobić prze-

pyszne i efektowne róże 

karnawałowe.  

Z ciasta po rozwałkowa-

niu wycinamy trzy różnej 

wielkości kółka (np. za po-

mocą szklanki, literatki 

i kieliszka). Następnie za 

pomocą nożyka na każdym 

z kółek robimy nacięcia, nie 

docinając do środka. Kółka 

nakładamy na siebie: duże, 

średnie i małe, a potem doci-

skamy na środku, aby do-

brze się skleiły. Róże sma-

żymy tak samo jak faworki. 

Po odsączeniu z tłuszczu na 

środek ciastka nakładamy 

ulubiony dżem, konfiturę 

lub wiśnię z konfitury. Na 

koniec posypujemy róże 

cukrem pudrem.  

Smacznego!  

 

AG 
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Zespół Szkół im. A. Średniawskiego 

ul. 3 Maja 97b 32-400 Myślenice 

Tel.: 12 2720118 Faks: 12 274 35 65 

E-mail: sekretariat@sredniawski.pl 

Zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich 

gimnazjalnych, ich rodziców oraz wszystkich zainteresowanych na Targi 

Edukacyjne Powiatu Myślenickiego oraz Dzień Otwarty Zespołu Szkół 

im. A. Średniawskiego w Myślenicach 

w dniu 

14 marca 2019 r. 

w godz. 8.00–15.00 

 

Podczas zwiedzania szkoły 

oraz stoiska wystawowego 

będzie okazja porozmawiania 

z nauczycielami oraz uczniami 

na temat oferty edukacyjnej 

naszej szkoły. 
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