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       Solidarni z Ukrainą

W numerze lutowym:

Ukraina na mapie

*Sąsiad Polski- Ukraina
* Pomagajmy sobie nawzajem. Dzień
Myśli Braterskiej 
* Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
* Wywiad z prezes Stowarzyszenia
Artystów Kurpiowskich - panią Elżbietą
Prusaczyk 
*DIAGNOSTA SAMOCHODOWY-
BLASKI I CIENIE ZAWODU
* Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego
*Konkurs Jednego Wiersza
* Nasze hobby-haft diamentowy
* Miłość niejedno ma imię
* Muzyka łagodzi obyczaje. Poznajemy
historię zespołów: Paktofonika i  BTS
*Tłusty Czwartek -przepyszne święto
 Historia tego święta

Pamiętajcie: DOBROHO RANKU po ukraińsku znaczy- dzień
dobry, a PRYVIT to cześć. Powitajcie tak nowych kolegów i
koleżanki, jeśli pojawią się w naszej szkole. Będzie im miło!
 

Na pewno każdy z Was słyszał o ostatnich wydarzeniach na
Ukrainie. Chcemy, żebyście poza tym, że  panuje tam wojna,
wiedzieli coś więcej, to w końcu nasz sąsiad. 
Ukraina odzyskała niepodległość od ZSRR 21 sierpnia 1991
roku.  Graniczy z Białorusią, Polską, Rosją, Mołdawią, Rumunią,
Słowacją, Węgrami, Morzem Czarnym i Morzem Azowskim.  W
2021 roku Ukrainę zamieszkiwało 43 789 000 osób. Stolicą tego
państwa jest Kijów położony nad rzeka Dniepr. Inne większe
miasta to: Charków, Odessa, Donieck, Zaporoże i Lwów. Flaga
Ukrainy ma dwa kolory: niebieski i żółty. Barwa niebieska,
nawiązuje do błękitu nieba i ma symbolizować pokój, zaś kolor
żółty nawiązuje do koloru zboża, jako bogactwa ukraińskiej ziemi.
Jako oficjalny symbol Ukrainy funkcjonuje od 28.01.1992
roku.  Językiem urzędowym jest ukraiński,  zaś
obowiązującą walutą  hrywna. To około 0,14 zł. 
Prezydenta tego kraju chyba nie trzeba przedstawiać -to
Wołodymyr Zełenski. Kiedyś był aktorem, dziś dzielnie
walczy o wolność swojego kraju! 
Źródło: https://rzucijedz.pl/ciekawostki-ze-swiata/378-
ukraina-ciekawostki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina 
                                                                     Miłosz Sęk 
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„Zawsze patrzcie na
pozytywną stronę rzeczy
zamiast na tę ciemną.“

Harcerki

22 lutego obchodzony był Międzynarodowy Dzień
Myśli Braterskiej (skrót DMB). To święto przyjaźni
obchodzone jest przez skautów i harcerzy na całym
świecie. Międzynarodowy Dzień Myśli Braterskiej daje
do zrozumienia skautom i harcerzom, że wszyscy są
dla siebie jak rodzina (nieważny jest wiek,
narodowość, czy kolor skóry), że jest ich ogrom. Tego
dnia harcerze składają sobie życzenia, przesyłają
kartki, spotykają się przy ognisku, myślą o sobie i
organizują różne gry terenowe. Niektórzy harcerze
tego dnia zbierają pieniądze na cele charytatywne.
Nie bez powodu to święto obchodzone jest 22 lutego,
ponieważ tego dnia urodził się Robert Baden-Powell
(Robert Stephenson Smyth Baden-Powell--ur. 22
lutego 1857 r., zm. 8 stycznia 1941 r., założyciel
skautingu). Jego żoną była Olave Baden-Powell
(Olave St Clair Baden-Powell—ur. 22 lutego 1889 r.,
zm. 19 czerwca 1977 r., naczelna przewodniczka
(skautka) świata).
To święto ustanowiono na 4. Międzynarodowej
Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 r. w
Stanach Zjednoczonych. Na początku  obchodziły je
tylko dziewczęta, ale później zaczęli je obchodzić też
skauci. Harcerki z naszej szkoły tego dnia
przyszły w mundurach.

Składały sobie nawzajem życzenia. Wiemy też
wszyscy jaka obecnie jest  sytuacja na Ukrainie,
dlatego harcerki modlą się o pokój między Rosją a
Ukrainą i starają się pomóc Ukraińcom. W tym
tygodniu w naszej szkole trwa zbiórka (np. zbieramy
jedzenie, picie, koce, środki czystości itp.  Później 
paczki zostaną dostarczone Ukraińcom). Dajmy do
zrozumienia naszym sąsiadom, że są osoby, które ich
wspierają. BARDZO PROSIMY, POMÓŻCIE I TEŻ
WEŹCIE  UDZIAŁ W AKCJI.
DLA UKRAIŃCÓW JEST TO WIELKIE WSPARCIE.
PRZYPOMINAMY: NIE PANIKUJCIE, STARAJCIE
SIĘ BYĆ SPOKOJNI, NIE WIERZCIE TEŻ W  FAKE
NEWSY (np.: z Tik Toka i z nieznanych wam stron
internetowych). KORZYSTAJCIE TYLKO ZE
SPRAWDZONYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI  I TAKIE
UDOSTĘPNIAJCIE.
               Z harcerskim  pozdrowieniem: Czuwaj!
Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_My%C5%9Bli_Braterskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-
Powell
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olave_Baden-
Powell

                                                Laura Orzechowska

Harcerze

                  Pomagajmy sobie nawzajem 
                       Dzień Myśli Braterskiej 

O.B.
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Mówmy poprawnie!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada
21 lutego. Święto to zostało ustanowione przez
UNESCO 17 listopada 1999 roku. 21 lutego to data
upamiętnienia wydarzenia w Bangladeszu. W 1952
roku pięciu studentów uniwersytety w Dhace zginęło
podczas demonstracji nadania
językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Ten dzień przypomina o różnorodności języków.
Znaczeniem tego święta jest ochrona niektórych
języków, które są zagrożone wyginięciem. W 2016
roku 40% języków było zagrożone. Od 1950 roku
zniknęło 250 języków. Pierwszy raz  Dzień Języka
Ojczystego był obchodzony w 2000 roku. W tym roku
jest obchodzony na całym świecie już 22 raz.

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_J%C4%99zyka_Ojczystego
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6942,miedzynarodowy-
dzien-jezyka-ojczystego,112421.chtm
  
                                                            Miłosz Sęk

   Międzynarodowy Dzień
       Języka Ojczystego

Najczęściej wykonywane błędy

WŁĄCZNIK

SWETER

Język polski to chyba jeden z najtrudniejszych języków na świecie,
dlatego nikogo nie dziwi, że wciąż robimy błędy nie tylko ortograficzne,
ale i językowe. Przygotowaliśmy subiektywna „lista przebojów”, złożona
z błędów językowych najczęściej słyszanych w naszej szkole :)
1. Idźcie na świetlicę (zamiast do świetlicy) Przecież nikt nie każe
uczniom siedzieć na dachu świetlicy!
2. Włanczaj światło (zamiast włączaj) Pomyślcie, czy istnieje włancznik?
3. Często ktoś każe nam coś wziąść (zamiast wziąć) A, czy mówimy
braść?
4. Bawiłem się na dworzu (zamiast na dworze). Warto skojarzyć
z dworem królewskim. Mówi się przecież „na dworze królewskim”

4. Ubierz swetr! (zamiast Załóż/włóż sweter!) Tu robimy 2 błędy!
Można „ubrać kogoś w coś” lub „ubrać się w coś”, ale nigdy „ubrać
coś”. Pamiętajcie, nie istnieje słowo swetr! 
5. W każdym bądź razie! (zamiast W każdym razie!)
Jest to niepoprawna hybryda stworzona na bazie wyrażeń w każdym
razie oraz bądź co bądź.
6. tzw. MASŁO MAŚLANE, czyli pleonazmy notorycznie powtarzane:
- Schodzić w dół!  (zamiast Schodzić!)a czy można spadać w górę?
- Cofnęłem się do tyłu.(zamiast Cofnąłem się!) Czy można cofnąć się do
przodu? Raczej nie.  Pamiętajcie wymawiajcie Ą nie Ę!

google
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  Działaj zawsze na korzyść bliźniego!

            

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu,
jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie
jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.                  
              ABC Społecznej Krucjaty Miłości  Kardynał Stefan Wyszyński

Bliscy, jak rodzina i przyjaciele, są najważniejsi w naszym życiu. Powinniśmy żyć z nimi w zgodzie, spędzać
razem czas. Najlepszą alternatywą są weekendowe obiadki i np. soacery, czy przejażdżka rowerowa.
Powinniśmy dbać o stosunki z bliskimi. Pamiętajmy, jeśli coś stracimy, trudno to odzyskać z powrotem.
Przynajmniej takie, jakie było przedtem. Róbmy to, co uważamy za konieczne, a nawet więcej! Dobrych
uczynków nigdy nie za wiele. Później za wszystkie nasze czyny zostaniemy rozliczeni, dlatego warto robić ich
jak najwięcej. Bądźmy przykładnymi Polakami i bliźnimi. Pamiętajmy, że nie trzeba odpłacać pięknym za
nadobne. Nasz patron, kardynał Stefan Wyszyński, podpowiada, żebyśmy zawsze starali się działać na korzyść
bliźnich. Jak tymi słowami kierować się w szkole, wśród nierzadko zdenerwowanych rówieśników, którzy mają
pretensję, że niechcący nadepnęliście ich plecak lub oddychacie ich powietrzem? Starajmy się nie denerwować
i nie krzyczeć! Agresja rodzi agresję! Nie wywołujmy niekoniecznych kłótni, które mogą źle wpłynąć na relacje
międzyludzkie. Czasami warto odpuścić, chociaż wiemy, że nasz przeciwnik nie ma racji. Może warto stracić,
żeby później zyskać! Dobro zawsze powraca! Przemyślcie to. :) 
                                                                                                                     Natalia Cichoń

KŁÓTNIA POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE!Pixabay Pixabay
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    Kim jest diagnosta?         
        PODSTAWOWE
INFORMACJE O ZAWODZIE

  Wywiad z diagnostą sam.     
  p.Sebastianem Bakułą

   Diagnosta samochodowy to bardzo odpowiedzialny 
zawód i wymagający wielu testów i egzaminów.
Pracować można w OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW, gdzie znajduje się
odpowiedni sprzęt do przeprowadzania badań
samochodowych. By podejść do egzaminu na
diagnostę samochodowego, kandydat musi posiadać
wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych o
specjalizacji samochodowej, a także minimum sześć
miesięcy udokumentowanych praktyk zawodowych
lub doświadczenia zdobytego w warsztacie
samochodowym na stanowisku naprawy lub kontroli
pojazdów. Przystępujący do egzaminu na diagnostę
samochodowego musi posiadać minimum
wykształcenie średnie w obszarze technicznym w
specjalizacji samochodowej oraz minimum jeden rok
udokumentowanej praktyki w warsztacie
samochodowym lub na stacji kontroli pojazdów.

Szymon Bakuła

źródła: Czy każdy może zostać diagnostą
samochodowym? (pkt.pl)

Redaktor: Tato, wielu moich kolegów interesuje się
samochodami i w przyszłości chcą rozwijać swoje
pasje. Ty masz to szczęście, że robisz to, co lubisz. 
Diagnosta samochodowy: Tak, od 18 lat pracuję 
jako diagnosta samochodowy i jestem aktywny
zawodowo.
Redaktor: Na czym polega praca diagnosty
samochodowego?
Diagnosta samochodowy: Praca diagnosty
samochodowego polega na badaniu i  dopuszczaniu
pojazdów do ruchu drogowego.
Redaktor: Gdzie pracuje diagnosta samochodowy?
Diagnosta samochodowy: Osoba uprawniona do
dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego pracuje
w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Tam znajduje
się odpowiedni sprzęt specjalistyczny, dzięki któremu
można sprawdzić, czy samochód może zostać
dopuszczony do jazdy.
Redaktor: Na czym polega badanie techniczne
pojazdów? 
Diagnosta samochodowy: Badanie techniczne
pojazdów polega na sprawdzeniu usterek.
Redaktor: To można powiedzieć, że diagnosta, to
lekarz samochodów. ;)
                                                 Szymon Bakuła Chevrolet Camaro Geometria kół

klucze

                    DIAGNOSTA SAMOCHODOWY 
                        BLASKI I CIENIE ZAWODU

Szymon B.

pixabay
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Skąd wzięło się u Pani
zainteresowanie twórczością
ludową?
Od dziecka ciekawiły mnie ręczne
robótki i technika ich wykonania.
Często odwiedzałam moją babcię
na Kaszubach i poznawałam tam
dzieła ludowe i tradycje od
podstaw. Wprawdzie jestem
Kaszubką, ale z Kurpiami
związałam się 40 lat temu, kiedy
wyszłam za mąż za prawdziwego
Kurpia. W jego rodzinie
zamiłowanie do tradycji
przechodziło z pokolenia na
pokolenie. Teściowa Stanisława
robiła wycinanki i tkała na
krosnach, a teść Józef był jednym
z założycieli Cepelii tak zwanej
Kurpianki w Kadzidle. Siostra
męża-Halina Pajka- jest bardzo
znaną twórczynią, robi palmy,
kwiaty z bibuły,wycinanki, haftuje.
Zafascynowana i namawiana przez
nią zaczęłam tworzyć i połknęłam
haczyk. 
Czy początki były trudne?
Robienie kwiatów nie sprawiało mi
trudności, a haftowanie poszło mi
jeszcze łatwiej, bo miałam do
czynienia  z trudniejszymi 

wzorami na
Kaszubach. Nauczyłam się robić
byśki, pisanki, palmy i kierce.
Zajmuje się również twórczością
bardziej nowoczesną - ozdabiam
przedmioty techniką decoupage.

Ma pani swojego następcę?

Tradycje kurpiowskie na pewno
pozostaną w naszej rodzinie.  To,
co potrafię, przekazuje synowej.
Mam też trzy wnuczki, które od
małego pomagają mi robić pisanki
czy kręcić kwiatki z bibuły. 

Bierze pani udział w warsztatach
bądź  konkursach?

Tak biorę. W warsztatach bardzo
chętnie i często, ponieważ wtedy
mogę dzielić się swoją wiedzą i
umiejętnościami z innymi. Za to w
konkursach tylko czasami i nie
przywiązuje do nich większej wagi.

Co chciałaby Pani dodać na
zakończenie?

 Twórczość ludową lubię za jej
wiejski klimat. Skupia ona cały
dorobek tradycyjnej polskiej wsi.
Czytałam kiedyś piękne zdanie
,,Kto zakątek umiłował sobie na tej
ziemi, to całą ojczyznę miłować
będzie". To moja życiowa dewiza.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Ja również serdecznie dziękuję.

                   Kamila Szkodzińska

      Rozmowa o twórczości z prezes Stowarzyszenia        
Artystów Kurpiowskich - panią Elżbietą Prusaczyk

Nauka pisanki

"Talent polega
na połączeniu
siły twórczej ze
zdolnością
wykonawczą"

          Honore de Balzac

M.Sz.
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Konkurs Jednego Wiersza

W.Rosiński

W poniedziałek 21 lutego 2022 roku w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kadzidle został podsumowany
Konkurs Jednego Wiersza. Jest on organizowany
podczas ferii zimowych, a zadaniem uczestnika
konkursu, jest samodzielne napisanie utworu i
zaprezentowanie go przed komisją.  Była to już 12
edycja i każdy wiersz został doceniony i nagrodzony.
Wpłynęło 15 wierszy w trzech kategoriach: klasy 4-6,
klasy 7-8 i szkoły średnie.
LAUREACI:
Klasy 4-6 - Wojciech Rosiński     I nagroda
Klasy 7-8 - Maria Lisiewska         I nagroda
Szkoły średnie - Magdalena Kobrzyńska  I nagroda
                                                           Zuzia M.

Z.M
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   Miłość niejedno ma imię

          Jedno jest tylko w życiu szczęściem 
                   kochać i być kochanym.  
                                                        George Sand 

Serce

Walentynki, Święto Zakochanych obchodzone 14
lutego. Tego dnia wspominany  w kalendarzu
liturgicznym św. Walenty, od którego imienia pochodzi
nazwa święta. Europejskie walentynki powiązane są z
osobą świętego Walentego z Ternii, który żył  w
okresie rządów Cesarza Rzymu Klaudiusza II.
Według  legend, złamał on zakaz udzielania ślubów
żołnierzom rzymskim. Zakaz zawierania małżeństw
został wydany, gdyż nieżonatych żołnierzy łatwiej było
kontrolować i wysyłać na wojnę nawet do
najodleglejszych zakątków świata. Walenty z Ternii
został ogłoszony patronem zakochanych  w 1496
r. przez papieża Aleksandra VI.
                                                 Kinga Kur
źródło: https://stacja7.pl/swieci/swiety-walenty-
mityczny-patron-zakochanych/?
gclid=Cj0KCQiAmeKQBhDvARIsAHJ7mF6Kld6F6NdM9WYHtbHR3U2fAAglywpIK5W6O0S2lRqqifkc6Q5Y-
4UaAh2OEALw_wcB

Pixabay
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      DIAMOND PAINTING 
             MOJE HOBBY

Haft diamentowy

Haft - kwiaty

     Haft diamentowy-             
 obrazy z kryształków

  Jest to wspaniała forma spędzania wolnego czasu i
nowe hobby, które pozwala odprężyć się, zrelaksować
i oderwać od codziennych problemów. To świetna
propozycja dla każdego bez względu na płeć, wiek i
zainteresowania!
   Obraz wykonany z małych akrylowych
diamencików, które lśnią zależnie od kąta patrzenia,
nazywany również mozaiką diamentową. Tworzenie
takiej mozaiki to całkiem relaksujące zajęcie, nie
wymaga żadnej własnej inwencji. Koncentrujemy się
na przenoszeniu i równym przyklejaniu kryształków.
Zajęcie jest więc proste, ale wymaga skupienia i
cierpliwości. Możemy wyklejać kółeczkami lub
kwadracikami, które jednak są bardziej precyzyjne.     
   Każdy zestaw zawiera wszystkie potrzebne
elementy i narzędzia. A więc, mozaikę wykonujemy
na kanwie, na której znajduje się nasz wzór w formie
schematu, pokryty warstwą klejącą i zabezpieczony
folią lub papierem, który odklejamy stopniowo. Każda
literka odpowiada kryształkom w innym kolorze. 

  Każda literka odpowiada kryształkom w innym
kolorze. Te same oznaczenia znajdują się na
woreczkach z kryształkami. Do zestawu dołączona
jest tacka na kryształki, pęseta, która ma funkcję
pomocniczą, natomiast do przenoszenia kryształków
z tacki na kanwę służy aplikator i wosk, który
wciskamy w metalową końcówkę aplikatora.
  Technika wyklejania zależy od nas. Wzorów do
wyboru mamy bardzo dużo, można również zrobić
obraz z własnego zdjęcia. Na koniec pozostaje
jeszcze obrazek przyciąć, oprawić w ramkę i gotowe.
Efekt WOW!!!
  Zajmuje na długie godziny, pobudza kreatywność i
rozwija wyobraźnię. Diamond painting polecam
wszystkim cierpliwym - można tworzyć oryginalną
dekorację, relaksując się przy tym. Niecierpliwym też
polecam, o ile mają ochotę popracować nad
wytrwałością.
                                                                 Zuzia M.

Z.M

Z.M
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   BTS- KOREAŃSKI     
    ZESPÓŁ K-POPU

  CZŁONKOWIE ZESPOŁU 

TAK WŁAŚCIWIE CO TO
TEN K-POP ?

K-pop – gatunek muzyki popularnej, który powstał w
Korei Południowej, łącząc w sobie takie elementy
muzyki jak dance-pop, ballada popowa, electropop,
hip-hop, rock, jazz, pop opera, współczesny rhythm
and blues czy muzyka klasyczna.

Czas na trochę ciekawostek o BTS:

1. Ich debiutancki singiel pod tytułem "No more
 dream" zadebiutował 12 czerwca 2013 roku.

2. W 2017 roku magazyn "Forbes" opublikował listę
najbardziej wpływowych osobistości w Korei
Południowej. Zespół znalazł się wówczas na 5.

3. Najmłodszym członkiem zespołu jest Jungkook
urodzony 1 września 1997 roku.

4. Najstarszy członek BTS to Jin, który przyszedł na
świat 4 grudnia 1992 roku.

                                                     Filip Roziecki 

          Muzyka łagodzi obyczaje

Jego członkowie nazywają się :
V-wokal    Jin-wokal
Jimin -Wokal wiodący    Jungkook-Wokal prowadzący
RM-raper   J-hope-raper    Suga-raper

                                                             Filip Roziecki

 Co to jest ten BTS:

BTS – siedmioosobowy boys band z Korei
Południowej uformowany w 2013 przez wytwórnię Big
Hit Entertainment. 12 czerwca 2013 ukazał się ich
debiutancki singel 2 Cool 4 Skool.

 
BTS wydało łącznie :
single-41
wideo-6
teledyski-43K-pop – gatunek muzyki popularnej, który
powstał w Korei Południowej, łącząc w sobie takie
elementy muzyki jak dance-pop, ballada popowa,
electropop, hip-hop, rock, jazz, pop opera,
współczesny rhythm and blues czy muzyka
klasyczna.

                                                    Filip Roziecki 
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    Dawny, polski zespół 
           - Paktofonika

     Piotr Magik Łuszcz

Jednym ze starych, polskich zespołów hip-hopowych
była Paktofonika. Tego trzyosobowego zespołu
słuchało wiele osób. Stworzył go Wojciech „Fokus”
Alszer we współpracy z Sebastianem „Rahimem”
Salbert oraz  członkiem zespołu Kaliber 44 Piotrem
„Magikiem” Łuszcz w 1998 roku. Zespół wydał 3
oficjalne albumy: Jestem Bogiem, Kinematografia,
Archiwum Kinematografia oraz Pożegnalny Koncert,
który nie jest oficjalny. Rahim często fresstylował.
Magik śpiewał o swoich problemach psychicznych np.
Mam jedną p########ą schizofrenię, Zaburzenia
emocjonalne, proszę puść to na antenie. 
Niestety Piotr Łuszcz zmarł tragicznie 26.12.2001. 
Pozostawił syna Filipa. 
Pozostali członkowie Paktofoniki: Fokus i Rah wciąż
żyją i tworzą w zespole Pokahontaz. W Paktofonice
był także beatboxer Marcin „Sot” Zięba.
                                                  Jakub Podbielski

Jestem Bogiem – uświadom to sobie. Ty też jesteś
Bogiem, tylko wyobraź to sobie.—  Magik

 To wroga sugestia, pożera cię jak bestia, Mów do
serca bitu, bo tam jest amnestia. —  Magik 

Życie nasze składa się z krótkich momentów.
Cudownych chwil, czy przykrych incydentów. — 
Magik 

Nawet jeśli wszyscy w ciebie zwątpili, pokaż im że się
mylili. Nie czekaj ani chwili dłużej!—  Magik

 
Pojawiam się i znikam, taka rola Magika, Przy tym
trwam, jestem tam, gdzie Paktofonika.. —  Magik

 Dzięki za pomoc w miarę możliwości, Kobiecie mej
za dozę jej wyrozumiałości, Za wszystkie wartości
nagrane na nośnik, co dodają mi mej życiowej
mądrości. —  Magik 

Fokus

Magik

Rahim

Paktofonika

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia
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    Przepis na pyszne pączki
             domowej roboty

Historia tłustego czwartku

                      Tłusty czwartek przepyszne święto
                               Historia tego święta

Powiedział Bartek, że dziś tłusty
czwartek, a Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków nasmażyła.

Składniki: 1kg mąki, 10 dag drożdży, 1 szklanka
cukru, 3 jajka, pół kostki masła, niecały litr mleka,1 litr
olej
 Przygotowanie:   Mąkę przesiać do mąki wsypać
cukier i wymieszać, następnie wbić 3 całe jaja, mleko
podgrzać, drożdże mieszać w małym kubeczku
(rozczyn) z cukrem waniliowym. Gdy drożdże
podwoją swoją objętość dodaj do ciasta i wymieszaj
łyżką. Potem dodaj mleko i wyrabiaj ręcznie od 15 do
20 minut. Na koniec dodaj roztopione masło i wyrabiaj
jeszcze 5 minut. Ciasto musi być jednolite aż będzie
odchodzić od rąk. Po wszystkim przykrywamy ścierką
do wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi swoją objętość
robimy pączki, nakładając do środka marmoladę
różaną. Potem układamy na stolnicę. Rozgrzewamy 1
litr oleju i wrzucamy pączki do garnka też wrzucamy
po dwa plasterki obranego ziemniaka, żeby w
pączkach nie było tłuszczu. Smażymy pod
przykryciem gdy już będą gotowe obsypujemy cukrem
pudrem. Z tego przepisu wyjdzie około 50
sztuk. SMACZNEGO
                                                  Diana Malon

W ostatni czwartek miesiąca Polacy obchodzą tłusty
czwartek. Geneza tego dnia sięga starożytności.
Obchodzono go w sposób huczny i radosny.  Był to
dzień, kiedy świętowano odejście zima, a witano
przyjście wiosny. W tradycji chrześcijańskiej jest to
ostatni czwartek przed Wielkim Postem, który
zaczyna się w Środę Popielcową. Uczta opierała się
głównie na jedzeniu tłustych potraw. Głównym
zwyczajem w tłusty czwartek jest
oczywiście zajadanie się słodkościami. Jest to
święto ruchome. To, kiedy wypada tłusty czwartek,
zależy od daty Wielkanocy. W tym roku, tłusty
czwartek przypada 24 lutego.
źródła:Tłusty czwartek - historia przepysznego święta
(tvokazje.pl)
Historia tłustego czwartku | Historia zapomniana i
mniej znana (wordpress.com) Diana Malon

Numer lutowy redagowali:
Zuzia Marchewka, Laura Orzechowska, Diana
Malon, Kamila Szkodzińska, Natalia Cichoń,
Szymon Bakuła, Miłosz Sęk, Jakub Podbielski, Filip
Roziecki
Red.naczelna:  Urszula Nalewajk

https://www.tvokazje.pl/blog/post/tlusty-czwartek-historia-przepysznego-swieta.html
https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2016/02/04/historia-tlustego-czwartku/
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