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Zbliz ̇aja ̨ sie ̨ walentynki 

W tym roku zapraszamy do wspo ́lnej zabawy online
i wpisywania z ̇yczen ́ oraz sympatycznych

pozdrowien ́ na wirtualnej tablicy Samorządu
Uczniowskiego.

Link doste ̨pu znajduje sie ̨ poniz ̇ej:
https://wakelet.com/i/invite?code=508d526
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JAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ WALENTYNKI 
W 2021 ROKU W DOBIE PANDEMII?

Walentynki są świętem
zakochanych i kiedyś nosiły nazwę
Superkalia.
Przywędrowały do Polski ze
Stanów Zjednoczonych w latach
90-tych. Obecnie
obchodzone są prawie na całym
świecie.
Czy wiecie, dlaczego
obchodzimy walentynki właśnie
14 lutego?

Podobno w tym dniu zmarł święty
Walenty. Jest to jeden dzień w
roku, w którym możemy oficjalnie
albo tajemniczo wrzucić kartkę z
wyznaniem uczuć do skrzynki
pocztowej i wysłać osobie, którą
kochamy albo lubimy. 

Możemy również obdarowywać
ukochaną/ukochanego
prezentami, spotkaniem lub
niespodzianką. 
To zależy tylko od nas i naszych
pomysłów.
Patrząc na aktualne wydarzenia i
rozwijającą się pandemię - Covid
19, ten dzień będzie zupełnie inny
niż do tej pory. Z tradycyjnych form
zostanie nam tylko wysłanie kartki
lub kwiatów z liścikiem, ponieważ
nie zaleca się bliskich
kontaktów miedzy ludźmi. 

Czy to źle?

Z jednej strony tak, bo pary, które
otwarcie okazują sobie uczucia,
nie mogą wybrać się np. do kina,
teatru czy restauracji. 

Mogą jednak wybrać się
na romantyczny spacer lub spędzić
miło wieczór w domu, gdzie będzie
więcej spokoju,
i bliskości.
Ci, co ukrywają swoje uczucia,
będą mogli wysyłać kartkę i dalej
pozostawać w ukryciu....
tak jak to było do tej pory.
Obecnie czasy są trudne dla
wszystkich, bo obowiązują
ograniczenia,
których musimy przestrzegać 
dla dobra swojego i innych. 
Zatem należy poszukać
plusów wynikających z obecnej
sytuacji. 
Życzę wszystkim udanych
walentynek ;)

Damian
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Tradycja tłustego czwartku pochodzi z czasów
pogańskich. W ostatni czwartek przed Wielkim
Postem objadano się, aby uczcić odejście zimy, 
a nadejście wiosny i przygotować się do długiego 
40 dniowego postu. Podczas tej uczty zjadano mięso,
a na przystawkę pączki. Do dziś pozostała tradycja
świętowania tłustego czwartku, choć częściowo
zmieniły się potrawy, które wtedy jemy. 
Moim zdaniem lepsze dla uczczenia tego święta są
pączki niż faworki.
Pączki są potrawą ciekawszą, gdyż mają nadzienie,
nie są takie suche, są też ozdobione lukrem albo
polewą. Obecnie mamy różne rodzaje pączków.
Cukiernicy wypiekają pączki z ciekawym nadzieniem
np. powidłami, budyniem, konfiturą z róży. Stosują
 też różne polewy: lukier, polewę czekoladową
 lub posypują cukrem pudrem. Często ozdabiają
dodatkowo te przysmaki skórką pomarańczową 
lub posypką.
O większej popularności pączków świadczy również
to, że są w większych ilościach w sklepie, gdyż
faworków najczęściej jest tylko jeden rodzaj.
 Jeśli ludzie mają większy wybór produktów, 
to chętnie korzystają z tego, co jest różne i ciekawe.
Dziś w moim sklepie osiedlowym było 6 rodzajów
pączków, z kilku piekarni, a tylko jeden kartonik
faworków. Ilość sprzedanych pączków świadczy 
o tym, że lubię je nie tylko ja.
Najważniejsze jest to jednak, że dużo przyjemniejsze
jest jedzenie pączków niż faworków. Faworki są
suche, bez nadzienia, kruszą się, opada z nich cukier
puder. Pączki natomiast są miękkie, sprężyste,
pachnące nadzieniem, a polewę można zawsze
wylizać z palców. Najsmaczniejsze są pączki jeszcze
ciepłe, pieczone w domu.
Wszystkie moje argumenty potwierdzają wyższość
pączków nad faworkami. W mojej rodzinie wszyscy
kochają te przysmaki.

Michał

Któż z nas nie lubi wyrobów cukierniczych? Tłusty
czwartek, którego symbolami są pączki i faworki,
skłania do dyskusji: czy lepsze są pączki czy też
faworki?
Ja bardziej lubię faworki, a w zasadzie chruściki, 
niż pączki. Moja babcia powiedziała mi,
że nazwa chruściki to określenie polskie, natomiast
nazwa faworki została zapożyczona. Uwielbiam
chruściki, ponieważ te niewielkie ciasteczka
są kruche, delikatne, łamią się w ustach
jak suche gałązki. Posypane cukrem pudrem
„smakują” wiosną, tradycją i moją babcią. W moim
domu przygotowane są tylko na wyjątkowe okazje,
dlatego kojarzą mi się z unikalnymi chwilami.
Pączki choć również smaczne, to jednak moim
zdaniem są zbyt powszednie i zbyt ….. tłuste. Można
je kupić dosłownie w każdym sklepie spożywczym,
dlatego nie kojarzą mi się z niczym niezwykłym.
 I smakują tak zwyczajnie, codziennie.

Dominik

Tłusty czwartek jest zawsze ostatnim 
czwartkiem przed Wielkim Postem i rozpoczyna
ostatni tydzień karnawału, w którym żegna się zimę
 i świętuje nadejście wiosny.  W tym dniu wedle
tradycji dozwolone jest objadanie się, a głównymi
słodkościami są pączki i faworki.
Pączki wedle tradycji były przygotowywane z ciasta
chlebowego i nadziewane słoniną. Mają one okrągły
kształt i zazwyczaj oblane są lukrem lub czekoladą
albo obsypane cukrem pudrem. Ich niewątpliwym
atutem jest wypełnienie. Najczęściej stanowi je dżem
owocowy lub czekolada. Pączki są łatwe 
w przechowaniu i transporcie. Można je trzymać 
w jednej ręce i łatwo znaleźć je w każdej cukierni.
Faworki znane inaczej jako chruściki są mniej
popularne od pączków, lecz ich smak jest
niepowtarzalny. Upieczone są w głębokim oleju 
i ulepione z kruchego, cienkiego ciasta oraz obsypane
cukrem pudrem. Łatwo się łamią, rozpływają w ustach
i są mniej kaloryczne.
Według mnie lepszą przekąskę na tłusty czwartek
stanowią faworki. Najlepsze piecze moja babcia
Teresa. Chruściki łatwiej zjeść, ponieważ nie brudzą
palców lukrem. Można ich spożyć zdecydowanie
więcej niż pączków i łatwiej się nimi podzielić.
Uważam też, że cukier puder bardzo przypomina
śnieg, którego czasami brakuje w lutym.      Bruno

.

Ciekawostka
O wyższości  pączka nad faworkiem świadczy fakt, że
serwowano go na dworze króla Augusta III. Mikołaj
Rej pisał o pączkach jako o tradycyjnym polskim
deserze w ''Żywotach człowieka poczciwego''.

Robert

.
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SMAKOWITY 
TEST

ILE PĄCZKÓW
ZJEDLIŚCIE?

akcja SU na fb szkoły

Trudno stwierdzić, skąd się wzięło świętowanie
tłustego czwartku. Według jednej z legend jest to
świętowanie śmierci złego burmistrza Krakowa -
Combra. Nam dziś tłusty czwartek kojarzy się tylko 
z jedzeniem pączków i faworków. Lecz który z tych
smakołyków jest lepszy?
Aby móc określić co jest lepsze przeprowadziłem
test. 
Pączki i faworki brały udział w trzech konkurencjach.
Pierwszą z nich jest komfort i wygoda przy jedzeniu.
Jedząc pączka, trzeba bardzo szeroko otwierać buzie
i nie da się go zjeść bez ubrudzenia twarzy i rąk oraz
ciągłego oblizywania. Jedząc faworka, wystarczy brać
małe gryzy, a palce po jedzeniu wystarczy przetrzeć
chusteczką lub otrzepać.
 Druga konkurencja to smak. Pączek jest pyszny,
przesłodki. Dżem sprawiał, że niemal rozpływał się
 w ustach. Faworek jednak twardy i kruchy, lecz
bardzo dobry. 
Ostatnia konkurencja to termin przydatności do
spożycia. Pączek świeży jest mięciutki, jednak po
jednym dniu robi się twardszy, a po paru dniach nie
nadaje się do jedzenia. Faworki można jeść tydzień
i jeśli są dobrze przechowywane w pudełku, nie stracą
swojej konsystencji i smaku.
Pączki je cała moja rodzina. Mój tata uwielbia jeść
pączki z budyniem do kawy. Mówi, że pączki mogą
być robione z różnym nadzieniem i posypkami. 
To, z czym są, ogranicza tylko nasza fantazja.
Natomiast chruścików jest tylko jeden rodzaj, dlatego
według niego są mniej ciekawe. Ja osobiście wolę
faworki, w moim teście wygrały każdą konkurencję.

Kacper

.
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