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      ZIMA                           
Za oknami widniał zniewalający krajobraz: Dachy zasypane puszystym śniegiem. Sople 

zwisające z parapetów. Biały puszek spadał z nieba jeden za drugim, tworząc piękne kształty. Dzieci 

radosne i uśmiechnięte biegały po zaśnieżonych drogach ciągnąc za sobą sanki, lepiąc bałwany lub 

biorące udział w wielkiej bitwie na śnieżki.  

W ten piękny dzień  Marcel również postanowił nacieszyć się pierwszym w tym roku śniegiem. 

Wyciągnął z piwnicy najszybsze sanki, jakie posiadał, ubrał się ciepło i dając mamie wielkiego buziaka 

na pożegnanie, ruszył na wielką górkę. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył, że czekało już na niego paru 

kolegów i kilka koleżanek, którzy, tak jak Marcel, nie mogli się doczekać zimowych szaleństw. Szybko 

znaleźli się na szczycie góry i nie czekając ani chwili dłużej zaczęli zabawę. Zjeżdżali i śmiali się 

w najlepsze, kiedy chłopczyk postanowił zademonstrować ,,najszybszy ślizg na świecie''.  Wszedł na 

najbardziej stromy ze wszystkich stoków przy swoim osiedlu, wziął rozpęd wskakując na sanki 

i z wielką prędkością ruszył na sam dół. Był z siebie bardzo zadowolony, ale tylko do czasu, kiedy 

ujrzał przed sobą wielkie drzewo. Próbował jeszcze szarpać za sznurek, ale zdawał się on być tam 

tylko dla ozdoby i nic nie było w stanie uchronić go przed spotkaniem z pniem. 

Rozległ się huk, który wydał się Marcelowi tysiąc razy głośniejszy. Chłopak przez chwilę leżał w śniegu 

z zaciśniętymi powiekami, po czym zdjął czapkę i rozmasował bolące miejsce na czole. Czując, że ktoś 

stoi obok, otworzył ostrożnie oczy. Ku jego zaskoczeniu nie stał nad nim żaden z kolegów, ale piękna 

kobieta z białymi włosami odziana w błękitna suknie. Wpatrywała się z troską w chłopca oczyma 

przypominającymi diamenty. Wyciągnęła dłoń w jego stronę, a on po chwili zastanowienia 

postanowił przyjąć pomoc.  

- Przepraszam, czy ja panią znam? - zapytał. 

Kobieta nie odpowiedziała. Zimnymi dłońmi dotknęła bolące miejsce na głowie Marcela i już po paru 

sekundach przestał odczuwać ból. 

- Ojej, nie boli – powiedział zdziwiony i potarł swoje czoło, a potem resztę twarzy. Zupełnie nie czuł 

swojego dotyku. Wydawało mu się, że palce ma zimne jak sople lodu. 

Kobieta uśmiechnęła się przyjaźnie, gdy spoglądał na swoją zbielałą skórę i gestem wskazała, by 

poszedł za nią. Nieopodal pojawiły się wielkie drewniane sanie, pokryte grubą warstwą lodu 

i przypiętą do nich parą białych koni. Kobieta chwyciła za wodze i usiadła na pokrytym skórami 

siedzisku, jednak nie ruszyła z miejsca, a tylko wpatrywała się w niego swoimi błyszczącymi oczyma. 

Czekała na niego. 

Chłopak rozejrzał się. Wokół nie było niczego poza śniegiem i jego połamanymi sankami, chociaż 
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przez chwilę wydawało mu się, że ktoś na nich siedzi. Chciał pójść w ich stronę, jednak nagle wzmógł 

się wiatr, który odciął mu drogę i zmroził do szpiku kości tak, że zaczął szczękać zębami. Spojrzał na 

kobietę, która uśmiechnęła się tajemniczo i wyciągnęła ku niemu ręce, w których trzymała swój 

kożuch. Bez zastanowienia ruszył w jej stronę. 

Tak zimno. Tak zimno... 

Chwycił za brzeg sań. Były zimne. Zimniejsze niż wiatr, który szargał jego ubraniami, i zimniejsze niż 

jego twarz po muśnięciu palcami tajemniczej kobiety. Nie zważając na to, usiadł na miękkich futrach 

obok niej, a konie zabiły nerwowo kopytami. Marcel zamknął oczy, czując promieniujący w jego ciele 

chłód. Wydawał się być całkiem przyjemny, szczególnie w chwili, gdy kobieta okryła go swoim 

kożuchem. 

- Prześpię się tylko chwilę – pomyślał. - Potem poproszę ją, żeby zawiozła mnie do domu. 

- Marcel. 

Chłopak otworzył oczy i spojrzał w wichurę. Ktoś go wołał czy tylko mu się zdawało? 

- Marcel! 

Nie! To nie były zwidy! Chłopak podniósł się z siedziska i próbował odkrzyknąć, jednak poczuł, że głos 

więźnie mu w gardle, a nogi odmawiają posłuszeństwa. Zrobił jednak krok do przodu, zachwiał się 

i wypadł z sań wpadając twarzą w śnieg. 

- Marcel! Marcel, nic ci nie jest? 

Chłopak z trudem otworzył oczy. Ktoś wyciągnął jego twarz z zaspy i pomachał dłonią przed oczami. 

Zamrugał ze zdziwieniem, widząc swojego kolegę z klasy otrzepującego go ze śniegu i kilkoro innych 

dzieci, które zaczęły się tłoczyć wokół niego. 

- To chyba był najszybszy zjazd, jaki widziałem.  – stwierdził z podziwem Michał. -Ale w drzewo to też 

przydzwoniłeś. Szkoda sanek. 

Po pół godziny Marcel siedział już w domu, trzymając w dłoniach ciepłe kakao i kończąc otrzymywać 

burę od ojca. Głowa bolała go niemiłosiernie i miał na czole wielkiego siniaka, ale czuł się dobrze. 

Z jakiegoś powodu czuł jednak smutek. Podniósł wzrok znad swojego kubka i skierował go w stronę 

okna, za którym na dobre rozpętała się wichura. Przez moment wydawało mu się, że słyszy tętent 

koni. 

Ania Baran, klasa VIII A      
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Moi Drodzy Dwójkowi Przyjaciele!                                     

Witam Was serdecznie po feriach.  

 Mam nadzieję, że odpoczęliście od nauki, komputerów i zadań! No i oczywiście mam 

nadzieję, że skorzystaliście z białego puchu i poszaleliście w śniegu. Muszę się  Wam 

przyznać, że ja bardzo - był i bałwan ulepiony, i walki na śnieżki i ślizgawka na górce.  

PS. Nawet koleżanki z klasy VIII a  skusiły ze mną na to szaleństwo, była świetna zabawa ;) 

Tak szybko mija czas, że ani się obejrzałam i mamy luty... Miesiąc jak miesiąc, ale jaki 

wyjątkowy - obchodzimy w nim walentynki!!!! Najbardziej romantyczny dzień w roku :). Ale 

jest też i najsmaczniejszy dzień w roku, bo tłusty czwartek . Każdy więc  może coś dla siebie 

wybrać. Ja wybieram tłusty czwartek - kocham pączki mojej mamy i chrupiące faworki. 

Wiem, że wielu z Was już nie może się doczekać 14 lutego i WALENTYNEK, dlatego jako 

ciekawostkę opowiem Wam, jak to święto obchodzone jest w innych krajach. 

Tradycja walentynek wywodzi się od zwyczaju obchodzonego w starożytnym Rzymie.  Tego 

dnia każda młoda kobieta wrzucała kartkę ze swoim imieniem do wielkiego dzbana. 

Następnie kawalerowie losowali te kartki. Tę, którą wylosował, stawała się partnerką na 

zabawy, a bywało, że na całe życie. Patronem święta zakochanych jest Święty Walenty. Żył 

on w starożytny Rzymie. Za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego zakazano młodym 

mężczyznom zawierania ślubów. Święty Walenty złamał zakaz, udzielając zakochanym 

potajemnie ślubów, za co został wtrącony do więzienia. W nim poznał i uzdrowił ze ślepoty 

córkę strażnika, a później udzielił jej ślubu. Przez to został skazany na śmierć. Włosi znani ze 

swojej romantycznej natury bardzo hucznie świętują walentynki. W Italii króluje czerwień.       

W miejscu spoczynku Świętego Wojciecha, czyli w Umbrii, w niedzielę poprzedzającą 

walentynki odbywa się Święto Zaręczyn i właśnie wtedy pary z różnych stron świata 

przybywają nad grób Świętego Walentego, by ślubować sobie miłość i wierność. 

W egzotycznej Malezji, podobnie jak każde ważniejsze święto, walentynki również mają 

bardzo zaskakującą formę. Tego dnia organizowany jest konkurs dla zakochanych, w którym 

są oni skuci kajdankami. Muszą oni wytrzymać ze sobą tydzień, aby wygrać i przede 

wszystkim udowodnić swoją miłość. 

W USA obdarowuje się wszystkie osoby, które darzy się sympatią, nie musi to być koniecznie 

druga połówka. Może to być kolega, koleżanka, przyjaciel, szef, nauczyciel czy babcia. 

Najpopularniejszym prezentem są bombonierki w kształcie serca lub czerwone róże. 

Walentynki w Stanach mają bardzo komercyjny charakter. Miasta toną w czerwonych 

serduszkach, radia są pełne miłosnych piosenek, a telewizja i kina są pełne filmów o miłości. 
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W Wielkiej Brytanii dawniej dzieci przebierały się za dorosłych i chodziły do sąsiednich 

domów, śpiewając piosenki o miłości. Ich głównym motywem było hasło: „Dzień dobry, 

Walenty”. Obecnie w Wielkiej Brytanii dużą popularnością cieszą się kartki z podobiznami 

Shakespearowskich kochanków, czyli Romea i Julii. 

W Japonii podobnie jak w Stanach Zjednoczonych upominki wręcza się nie tylko ukochanym, 

ale również znajomym. W tym dniu obdarowują jedynie kobiety, a głównym prezentem są 

czekoladki. Są dwa rodzaje czekoladek – własnoręcznie robione dla ukochanych oraz 

zagraniczne, głównie szwajcarskie i belgijskie, dla osób mniej bliskich. Panie natomiast 

przyjmują podarki miesiąc później – w Biały Dzień. 

We Francji święto zakochanych jest świętem narodowym i jest bardzo hucznie obchodzone. 

Zamiast czekoladek wysyła się bukiety kwiatów wraz z zaproszeniem do teatru. Zakochani 

świętowanie kończą zazwyczaj romantyczną kolacją. 

Troszkę poszperałam tu i ówdzie i nie uwierzycie, jakie inne wyjątkowe święta są 

obchodzone w lutym, przykladowo 9 lutego to Miedzynarodowy Dzień Pizzy, czyż to nie 

apetyczny dzień - kto z nas nie lubi pizzy!? 17 lutego to z kolei Światowy Dzień Kota – “miau, 

miau” dla wszystkich Waszych pupili, zaś 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Języka Ojczystego. 11 lutego to tłusty czwartek, więc nie zapomnijcie zjeść pysznego pączusia 

albo i dwóch . Natomiast 16 lutego koniec karnawału, tzw. ostatki, więc szalejmy, może nie 

tak jak na karnawale w Rio de Janerio, ale potańczyć możemy nawet on-line. 

Opowiem Wam troszkę o tym słynnym karnawale w Rio de Janerio .Jest  to chyba 

najpopularniejsza impreza świata.  W sambodromie, specjalnym teatrze pod gołym niebem, 

gromadzi się kilkadziesiąt tysięcy osób. Wszyscy wspólnie się bawią i obserwują rywalizację 

najsłynniejszych brazylijskich szkół samby. Wrażenie robią nie tylko umiejętności taneczne 

uczestników, ale także ich kolorowe stroje, przygotowywane zwykle przez cały rok.  Takiej 

atmosfery i takich strojów nie ma nigdzie indziej. Po zachodzie słońca zapełnia się plaża 

Copacabana, na którą przenosi się  tłum osób . Główne dwa dni zabawy  to niedziela 

i poniedziałek. To właśnie wtedy sambodromem defiluje 12 najlepszych szkół samby, które 

ubiegają się o tytuł najlepszej szkoły karnawału. Spektakl transmitują na cały świat  liczne 

sieci telewizyjne. Władze miejskie oceniały, że w 2011 roku na karnawale w Rio bawiło się 

ponad 800 tys. turystów. Karnawałowa gorączka ogarnia w tych dniach nie tylko Rio, ale całą 

Brazylię.  
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Jak minęły mi ferie…                                    

  Te ferie były inne od poprzednich. Nie wiem jak Wy, ale ja spędziłem 

większość czasu przed komputerem. Od czasu do czasu widywałem się z 

kolegami, ale nie było tak wspaniale, jak w poprzednie ferie, oprócz jednej 

rzeczy. Chciałbym Wam opowiedzieć ciekawą historię, która mi się przydarzyła. 

  Pewnego dnia obudziłem się około dziesiątej. Wyjrzałem zaspany przez okno i 

zauważyłem padający śnieg. Bardzo się ucieszyłem, ponieważ dawno nie 

widziałem takiej ilości śniegu. Zjadłem obiad i zadzwoniłem do kolegi. 

  Umówiliśmy się na sanki. Spotkaliśmy się przed jego domem. Spokojnym 

krokiem szliśmy w stronę górki. Po drodze spotkaliśmy kilku naszych kolegów, 

którzy do nas dołączyli. Niestety nie mieli oni sanek. Postanowiliśmy jednak, że 

zabierzemy ich ze sobą, najwyżej zjadą na naszych, albo kupimy jakieś worki. 

  Byliśmy już blisko naszego celu. Pod wzgórzem znajdował się sklep. Weszliśmy 

do niego, aby kupić kilka worków. Spytałem sprzedawczyni, czy je mają. Ona 

powiedziała, że są tylko „eko” i nie sprzedają plastikowych reklamówek. „Co to 

za sklep, gdzie nie ma ani jednego worka?” – pomyślałem. 

  Wyszliśmy na górkę( pokonanie jej zajmuje 20 minut, a zjazd trwa tylko 30 

sekund!). Na szczycie zaczęliśmy myśleć, jak razem zjechać. Było nasz wtedy 

sześcioro. Mieliśmy dwoje sanek, ale nie były one drewniane, wtedy nie byłoby 

żadnego problemu. To były zwykłe plastikowe sanki dla jednej osoby. Dwoje 

dzieci może by się zmieściło, ale troje raczej nie.  

  Zaczęliśmy się wszyscy pchać do środka. Gdy jakoś się poukładaliśmy, sanki 

wyglądały, jakby miały za chwilę pęknąć i rozlecieć się na drobne elementy. 
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  Ustawiliśmy się w kolejce i czekaliśmy na zjazdy. Zrobiliśmy sobie 

 w międzyczasie wyzwanie: mieliśmy pojechać jak najdalej, jak najszybciej 

i absolutnie nie hamować. Emocji było co nie miara. Nie wiem jak Wy, ale ja, 

przed jakiś zjazdem czy skokiem, czuję wzrost adrenaliny .  

  Nadeszła nasza kolej. Zatrzymaliśmy się obok siebie. Odliczyliśmy od pięciu 

i ruszyliśmy w dół. Nasza masa była spora i jechaliśmy bardzo szybko.  

  Nagle część sanek oderwała się. Polecałem prosto w drzewo. Nagle usłyszałem 

znajomy głos. Otworzyłem oczy i znalazłem się w swoim łóżku. To mama mnie 

budziła. Spojrzałem przez okno, na zewnątrz nie było w ogóle śniegu. 

  Choć to był tylko sen, możemy z niego wyciągnąć morał. Zawsze używajcie 

przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem. Bądźcie ostrożni i nie róbcie 

głupich zakładów, ponieważ może się to źle skończyć. 

Krzysztof Słaby, kl.8a            
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    Kajko, Alunia i Ten Pan Sylwester 

Eheem, próba mikrofonu: raz, raz, dobra. 

Czołem. Jestem Kajko (albo coś takiego) i tak jak każdy pies 

mam opiekuna. Na imię ma Alunia, a tak naprawdę Alicja, ale 

tak ją nazywają w budzie. Tak na wstępie - jestem porządnym 

KUNDELKIEM, a nie takim rasowym lalusiem, które teraz są 

 w modzie. Alunia miesiąc temu kupiła kotkę Daisy. Jeden 

fakt wyniuchałem od razu - życie z Daisy to będzie 

KOSZMAR!  

Powód 1 : Jest kotem!             

Powód 2 : Jest kotem!! 

Powód 3 : DAAAAAISY JEEEEST KOTEEEEEM!!!  

Czy jestem uprzedzony?! (Cokolwiek miałoby to znaczyć) 

NIE! Koty to koty! Z kotami jest tak, jak z tymi rasowymi 

lalusiami; najpierw się podlizują, a potem tyle z nich pożytku, 

co ze zniszczonej kości!  A ten Sylwester… gorszy nawet od 

Daisy! (Jeśli można to sobie wyobrazić!) Ehemm… najpierw 

się przygotowywali, robili fryzury, makijaże i nie zwracali na 
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mnie uwagi (a przecież to JA jestem NAJWAŻNIEJSZY!) 

Wymazali sobie pyski farbą i siedzieli tak cały wieczór. Ale 

nie to było najgorsze! Później wystrzelili takie coś, co się 

nazywa szam-pan i taka część szam-pana wystrzeliła za 

daleko i trafiła mnie prosto w nos! Potem nalali tego szam-

pana do takich wąskich misek, a jak go polizałem, to miał taki 

dziwny smak, że aż zakręciło mi się w łebku. A żeby tego 

było mało, to tata Aluni powiedział, że pogoda jest pod psem 

od fajerwerków. Jak to pod PSEM?! Instynktownie spojrzałem 

między łapki, ale żadnej pogody nie zauważyłem. I dopiero 

teraz rozpętało się piekło! Za oknami strzelali dziwnymi         

,,cosiami’’, które wybuchały różnymi kolorami i buczały tak 

głośno, że prawie ogłuchłem! Tu kończy się moja historia. 

Ale ten świat jest pomerdany! Do następnego!   

 

        Oliwia Rams 

            Kl. IV c 
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Kto czyta, nie błądzi…  

Czy zastanawialiście się kiedyś, czym tak właściwie jest nasze życie? Czemu 

poznaliśmy akurat osoby, które nas otaczają? Co byłoby, gdybyśmy nie znali naszych 

obecnych przyjaciół? Lub mimo młodego wieku mielibyśmy ograniczony czas, chorując 

na nieuleczalną chorobę, jaką jest nowotwór, podobnie jak główna bohaterka książki 

pt. „Gwiazd naszych wina”? 

Hazel Grace Lancaster- tak nazywa się szesnastolatka, która w wieku trzynastu lat 

dowiaduje się, iż cierpi na raka tarczycy. Młodziutka dziewczyna, mimo szokującej 

diagnozy, nie poddaje się i myśli pozytywnie, nie dopuszczając do siebie smutnych 

myśli, za co niezmiernie ją podziwiam. Co się jednak  stanie, gdy pozna pewnego 

chłopaka, który odmieni jej dotychczasowe życie…? 

„Gwiazd naszych wina” została napisana przez amerykańskiego pisarza Johna Greena. 

Książka ta to niezwykle ciekawa powieść dla młodzieży. Dotyczy ona młodych osób 

zmagających się z nieuleczalną chorobą, jaką jest nowotwór. Jednak mimo tego autor 

stara się pokazać nam, że tacy ludzie potrafią cieszyć się życiem oraz są silni jak mało 

kto. 

Historia dwojga nastolatków zaczyna się na spotkaniu grupy wsparcia dla osób chorych 

na raka, gdzie Hazel spotyka czarującego Augustusa Watersa, który przyszedł razem 

z przyjacielem. Młody człowiek w wyniku walki z rakiem tkanki kostnej stracił nogę. 

Jednak nastolatka nie zważa na to i już tego samego dnia odwiedza go w jego domu, 

czym pozytywnie zaskakuje swoją mamę.                                       

Po jakimś czasie rodzi się między nimi uczucie, spędzają razem mnóstwo czasu lub 

rozmawiają przez telefon. Hazel Grace Lancaster kocha czytać, jej ulubionym autorem 

jest Peter van Houten oraz książka jego autorstwa. Od razu nastolatka pokazuje ją 

Watersowi, który  podziela zdanie swojej znajomej. Dziewczyna marzy, by odwiedzić 

autora i dowiedzieć się, co stało się z jej ulubionymi bohaterami książkowymi. Chłopak, 

aby uszczęśliwić Hazel, organizuje wyjazd do Holandii, za co dziewczyna jest mu 

niezmiernie wdzięczna. Niestety przez pogorszenie zdrowia nastolatki muszą przełożyć 

wyjazd. Wycieczka ostatecznie dochodzi do skutku, lecz dla bezpieczeństwa leci z nimi 

mama bohaterki.  Kiedy wszystko układa się wręcz idealnie, młodzi ludzie stają twarzą 

w twarz z okropną rzeczywistością. Zaczyna się od spotkania z autorem, którego osoba 

zupełnie odbiega od wyobrażeń zakochanych. Kiedy Hazel myśli, że nie może być już 

gorzej, dobija ją szokujące wyznanie Augustusa… Co młody człowiek powiedział 

dziewczynie, że czas na chwilę się dla niej zatrzymał? Jak potoczyło się spotkanie 

z Peterem? Dowiecie się tego, czytając tę niezwykle ciekawą powieść. 

Książka niejednych doprowadzi do łez. Mimo to są w niej ujęte piękne momenty, dzięki 

którym można uwierzyć w prawdziwą miłość. Pozycja potrafi otworzyć oczy na wiele 

aspektów życia, ujmuje bardzo dużo wątków i  pokazuje siłę nastolatków, więc myślę, iż 

każdy znajdzie w niej coś dla siebie. 

Z całego serca polecam wam tę książkę, dzięki niej zupełnie inaczej patrzę na świat. 

Wiele zawdzięczam Hazel oraz Augustusowi. Mam nadzieję, że i was zainteresuje ta 

pozycja.                                                                                                               Kinga Rola, kl. VIII A 
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A teraz zapraszamy Was do naszego kącika poezji   

O złym księciu Popielu                       
Żył sto lat temu, a może dwieście, 

 podstępny książę Popiel, w gnieźnieńskim mieście.  

Ten nasz władca, strasznie bał się tego,  

że straci koronę przez stryja swego. 

Książe Popiel był sprytny także i wymyślił taki pomysł,  

a jakże!  

Zaczął udawać śmiertelnie chorego  

i zwołał do siebie stryja nie jednego.  

Poczęstował stryjów zatrutym winem,  

bo nie chciał stracić królestwa ani krztynę. 

Popiel tak bardzo kochał swój tron,  

że bez mrugnięcia okiem patrzył na ich zgon. 

Książe Popiel żądzę władzy miał,  

więc wszystkim zakazał grzebania ich ciał. 

Spotkała go jednak kara surowa,  

myszy się wylęgły z ciał, których nie chciał pochować. 

Myszy z księcia zrobiły ucztę huczną, 

 co dla Popiela chyba jest już nauczką. 

Morał z tej legendy jak słowo po słowie – 

 jak ty jemu, tak on tobie. 

           Oliwia Rams         kl. IV c 
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Julia Wygoda, klasa IV C 
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A po uczcie duchowej nie zapominajmy też o ciele... 

Witamy w kąciku kulinarnym   

Przepis na kruche ciasteczka 

Już dawno po świętach, ale kruche ciasteczka można jeść przez cały 

rok. Przepis sprawdzony (piekłem z mamą). 

Możesz wykonać dwa warianty ciasteczek – jasne albo kakaowe   

Ciasteczka jasne: 

 300 g mąki pszennej 

 150 g masła, zimnego 

 70 g cukru pudru 

 1 jajko (rozmiar M) 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 szczypta soli 

Ciasteczka kakaowe: 

 270 g mąki pszennej 

 30 g kakao 

 150 g masła, zimnego 

 80 g cukru pudru 

 1 jajko (rozmiar M) 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 szczypta soli. 

1. Do miski wsypać mąkę (lub mąkę z kakao w wersji kakaowej), 

dodać pokrojone na małe kawałki zimne masło, cukier puder, jajko, 

proszek do pieczenia i szczyptę soli. Zagnieść na jednolitą masę ręką 

lub robotem kuchennym. Z ciasta uformować kulę, lekko ją spłaszczyć 

i owinąć w folię spożywczą. Wstawić do lodówki na co najmniej 

1 godzinę. 

2. Schłodzone ciasto krótko zagnieść i rozwałkować na posypanym 

mąką blacie na grubość ok. 5 mm. Z ciasta wykrawać dowolne 
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kształty foremką i układać je w odstępach na blasze wyłożonej 

papierem do pieczenia (wychodzą trzy blachy ciasteczek). 

3. Piec jedną blachę po drugiej w nagrzanym piekarniku( temp.180°C, 

grzałka góra- dół) ok. 12 minut, do lekkiego zarumienienia.  

Po upieczeniu pozostawić do ostygnięcia. 

GOTOWE! Ciastka po upieczeniu wyglądają tak: 

  

SMACZNEGO! 

Przepis znalazłem na stronie: https://www.domowe-wypieki.pl 

Krzysiek Słaby, kl. VIIIA 

       

 

 

 

https://www.domowe-wypieki.pl/
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Pączki w polewie czekoladowej   

Składniki :  

 10 dag masła  

 1 kg smalcu  

 1 kg mąki tortowej  

 1/3 cukru waniliowego opcjonalnie  

 2 szklanki mleka  

 jajko   

 7 żółtek  

 10 dag cukru  

 10 dag drożdży  

 1/2 kg marmolady  

 10 dag mlecznej czekolady  

 sól 

Przygotowanie : 

Drożdże kruszymy , dodajemy 6 łyżeczek mąki , łyżkę cukru i 3/4 szklanki ciepłego mleka . 

Mieszamy , przykrywamy i  odstawiamy do wyrośnięcia . Żółtka i jajko ucieramy z resztą 

cukru i szczyptą soli . Mąkę przesiewamy , robiąc w środku wgłębienie . 

Rozczyn wlewamy do mąki . Dodajemy masę żółtkową , pozostałe mleko i cukier waniliowy . 

Wyrabiamy , wlewamy roztopione i ostudzone masło ,  wyrabiamy . Formujemy kulę 

i odstawiamy do wyrośnięcia . Rozwałkowujemy na 0,5 cm grubości i wykrawamy krążki . Na 

połowę krążków nakładamy marmoladę , przykrywamy krążkami bez nadzienia . Zlepiamy, 

formując kulki . Przykrywamy i pozostawiamy do wyrośnięcia . 

W rondlu rozgrzewamy smalec,  wkładamy pączki i smażymy na rumiano . Wyjmujemy, 

osączamy z tłuszczu . Polewamy roztopioną czekoladą wymieszaną z odrobiną mleka .  

Smacznego ! 
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Na samą myśl ślinka mi cieknie, zresztą Wam na pewno też :) Kochani, a czy 

wiecie dlaczego wszyscy zajadamy się pączkami w Tłusty Czwartek i w ogóle dlaczego 

mówimy o tym czwartku Tłusty!? To teraz troszkę historii . Otóż Tłusty czwartek był 

niegdyś zwany Combrowym Czwartkiem. Tak wynika przynajmniej z legendy, 

tłumaczącej pochodzenie tego święta. Podobno Combrowy Czwartek wziął swoja 

nazwę od Combra – burmistrza Krakowa, który żył w XVII w. Zapisał się w pamięci 

mieszkańców jako człowiek walczący z przekupkami handlującymi na krakowskim 

targu. Był on podobno niezwykle surowy a nawet niesprawiedliwy i kiedy tylko znalazł 

okazję, wyznaczał handlarkom wysokie kary za niewielkie uchybienia. Podobno zły 

burmistrz zmarł właśnie w czwartek. Kiedy wieść o jego śmierci rozeszła się po 

mieście, handlarki zaczęły hucznie świętować. Od tej pory dzień ten nazywano 

w Krakowie Combrowym Czwartkiem.Głównym zwyczajem w tłusty czwartek jest 

oczywiście zajadanie się słodkościami. Oprócz tego w tłusty czwartek odbywały się 

pochody, mające przynieść uczestnikom szczęście i pomyślność. Podczas takiego 

marszu głośno grała muzyka, a na czele znajdowały się znane z obrzędów 

kolędniczych figury: kurka, turoń, koza, niedźwiedź, bocian, żuraw, konik. 

W województwie wielkopolskim do popularnych zwyczajów należała tak zwana 

pomyjka. Wierzono, że usługiwanie przy stole oraz gotowanie w tłusty czwartek 

zapewnia pomyślność i dobrobyt oraz dobre zdrowie. Dlatego też podczas kolacji 

w tłusty czwartek wszyscy usługiwali sobie wzajemnie oraz pomagali pani domu 

w przygotowywaniu sytych dań. Większość zwyczajów, o których Wam napisałam 

odeszło już w niepamięć, ale nadal w tłusty czwartek w całej Polsce spożywa się duże 

ilości pączków i faworków. 

Ania Barszcz, kl. VIII A                
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KRZYŻÓWKA DLA NAJMŁODSZYCH    

ZIMA

 

                     Poziomo                                                                                         Pionowo 

2. Powstaje w górach i jest bardzo niebezpieczna.          1. Zimą dzieci zjeżdżają na nich z górki. 

3. Służą do ślizgania się zimą po śniegu.                            5. Silny podmuch powietrza. 

4. Miejsce, gdzie dzieci jeżdżą na łyżwach.                       6. Kawałek lodu, który powstaje 

7. Zamarza w zimie, kiedy jest mróz.                        po oderwaniu się od większej pokrywy lodowej. 

9. Tworzy różne wzory na szybie.                                        8. Zimą spada z nieba. 

11. Osoba, która trenuje skoki narciarskie.               10. Tworzy się na drogach z usypanego śniegu. 

12. Dzieci lepią go ze śniegu. 

 


