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Tłusty czwartek 

 

łusty czwartek  to dzień, który przypada na 

ostatni czwartek przed Wielkim Postem, 

rozpoczyna on ostatni tydzień karnawału.                   

W Polsce jak i katolickiej części Niemiec dozwolone 

jest objadanie się. Najsłynniejszym potrawami tego 

dnia są pączki (nadziewane marmoladą, czekoladą, 

adwokatem) oraz faworki. W niektórych  regionach 

nazywane są chrustem lub chruścikami. Około XVI 

wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia w wersji słodkiej pączków, które były zazwyczaj 

nadziewane marmoladą, natomiast wcześniej robione były robione z ciasta chlebowego i 

nadziewane słoniną i obficie popijane winem. Warto wspomnieć, że w dawnych pączkach 

pojawiał się orzeszek lub migdał i kto na niego natrafił, tego spotykało szczęście.  

Staropolskie przysłowie związane z tłustym czwartkiem mówi: Powiedział Bartek, że dziś 

tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z 

przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie 

będzie mu się wiodło. W Małopolsce 

specyficznie obchodzono tłusty 

czwartek. Nazywany on był wówczas 

combrowym czwartkiem. Według 

legendy, nazwa pochodzi od nazwiska 

żyjącego w XVII wieku krakowskiego 

burmistrza o nazwisku Comber 

(będącego prawdopodobnie postacią 

fikcyjną), człowieka złego i surowego 

dla kobiet mających swoje kramy i 

handlujących na krakowskim rynku. Umrzeć miał on w tłusty czwartek. W każdą rocznicę 

śmierci przekupki na targu urządzały więc huczną zabawę i tańce. Podczas zabawy zaczepiały 
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przechodzących tamtędy mężczyzn, których zmuszały do tańca lub do oddawania wierzchniej 

odzieży w zamian za krzywdy, jakie wyrządził Comber. 

Paulina M. 

 

Recenzja serialu ,,Nie z tego świata” 

  

   Dzisiejsza recenzja dotyczy amerykańskiego serialu z gatunku dark 

fantasy, stworzony przez Erica Kripkego. Film wyemitowany po raz 

pierwszy 13 września 2005 roku (odcinki kręcone są do dziś) przez 

amerykańską telewizję The WB. Aktualnie serial składa się z 12 sezonów, a głównymi 

bohaterami serii są Jensen Ackles oraz Jared Padalecki- Aktor pochodzący z Polski, jak można poznać 

po nazwisku. Już na początku mogę wspomnieć, że sceneria w filmie jest zrobiona bardzo dokładnie, 

a efekty specjalnie, które w tym serialu są niezbędne, zostały zrobione bardzo realistycznie i 

przyjemnie się je ogląda.     

 

  Serial opowiada o dwóch łowcach- Sam i Dean Winchester, którzy polują na byty nadprzyrodzone, 

m.in. duchy itp. Oprócz tego, jak to w każdym serialu, pojawią się wątki miłosne. Obecny jest też 

humor. Warto zaznaczyć, że oglądając ,,Nie z tego świata” można dowiedzieć się o wiele ciekawych 

rzeczy dotyczących  potworów z mitologii, takich, jak np. lewiatany. Nie brak tam również aniołów, 

demonów, syren a nawet Boga! Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak Eric Kripke zinterpretował te 

wszystkie postacie, zachęcam do obejrzenia serialu, ale od razu mówię, że po obejrzeniu tego, już nie 

będziecie widzieć dżinów jako istot spełniających życzenia stworzenia. 



  Według mnie, serial jest bardzo warty obejrzenia, ponieważ ja, jako osoba, która ogląda ich wiele, 

mogę śmiało powiedzieć, że ten należy do jednych z moich ulubionych. Nadaje się na zabicie nudy, 

lecz ostrzegam, że osoba oglądająca może się w niego łatwo wciągnąć! Przy ,,Nie z tego świata” 

można się równocześnie pośmiać, popłakać i podenerwować. Serial dostępny się do obejrzenia za 

darmo na wielu stronach w Internecie. Jeszcze raz polecam!                       

                                                                                                    P.M 

 

Bal gimnazjalny 2017 w Terespolu 

 

W sobotę, 4 lutego, w naszej szkole odbył sie bal gimnazjalny. Uczniowie 

trzecich klas świętowali zbliżający sie koniec trzyletniej edukacji w 

gimnazjum. Swoją obecnością, jak co roku, zaszczycili nas rodzice uczniów, 

nauczyciele oraz goście, m.in. Burmistrz Miasta Terespol.  

 

 

Bal tradycyjnie rozpoczął się polonezem w wykonaniu uczniów trzecich klas 

gimnazjum. Potem dyrektor naszej szkoły wraz z burmistrzem wygłosili 

krótkie przemówienia. 

 

 



   

Aby ten wieczór nie poszedł w zapomnienie, oczywiście, gimnazjaliści 

poświęcili chwilę na porobienie kilku zdjęć pamiątkowych i rozpoczęli 

zabawę. 

 

 

P.M 

 
 

 



 
Pączki z Nutellą :)  
Doskonałe nie tylko na tłusty czwartek 

;) 
 
 

Składniki na 22 sztuki: 
3 i 1/4 szklanki mąki pszennej  
2 i 1/2 łyżeczki suszonych drożdży 
6 łyżek cukru 
szczypta soli 
2/3 szklanki ciepłego mleka 
2 jajka – lekko ubite widelcem 
6 łyżek masła w temperaturze pokojowej (około 90g) 
Nutella (połowa większego słoiczka) 
olej do smażenia 
Do posypania: 
cukier puder wymieszany z cynamonem 
 
Sposób przygotowania : 
1. Wymieszać razem 3 szklanki mąki, drożdże, cukier i sól. 
Dodać masło i rozcierać palcami, aż powstanie kruszonka.  

2. Następnie w środek okruszków dodać ciepłe mleko, jajka i 
zagnieść ciasto, jeśli ciasto będzie bardzo klejące dodać jeszcze 
1/4 szklanki mąki. Ciasto wyrabiać przez 10 minut. 

3. Wyrobione ciasto odstawić w ciepłe miejsce, aż wyrośnie 
(około 90 minut). Ma podwoić objętość. 

4. Wyrośnięte ciasto przełożyć na stolnicę i podsypując trochę 
mąką, rozwałkować je na grubość około 1 cm. Wycinać z ciasta 
krążki o średnicy 8cm. 

5. Na środek każdego krążka nakładać nutellę około 3/4 łyżeczki 
i sklejać brzegi ciasta, dociskając je do siebie i formując okrągłe 



pączki. Nadziane pączki pozostawić na około 15-20 minut do 
wyrośnięcia. 

6. Pączki z nutellą smażyć na oleju z dwóch stron na ładny 
złocisty brąz (tłuszcz nie może być za gorący, ponieważ pączki 
nie dopieką się w środku, a z wierzchu będą spieczone, radzę na 
samym początku usmażyć jeden pączek na próbę). Podawać 
posypane obficie cukrem pudrem. 

Smacznego:)  Oliwia Rumowska 

 

 

 
 



KĄCIK FILOZOFA  

Wielu uczniów zastanawia się, kim może zostać w przyszłości i jaka praca 

 byłaby dla nich najbardziej odpowiednia. Mamy ich mnóstwo, 

m.in.: nauczyciel, lekarz, farmaceuta, muzyk, historyk lub politolog. Ciężki wybór, prawda? W 

tym artykule przybywam z pomocą, aby przybliżyć Wam trochę zalety poszczególnych 

zawodów.  

 

Zacznijmy, więc dzisiaj od medycyny. Zastanówmy się, czy warto zostać lekarzem? 

Oczywiście, zajęcie to ma nie tylko zalety, ale również wady. 

Żeby na wstępie nikogo nie odstraszyć, spójrzmy najpierw  na dobre strony tej profesji: 

1. ZAWÓD Z MISJĄ 

 Lekarz to jeden z najbardziej szlachetnych zawodów świata z tego powodu, iż  przez wieki 

niesie on pomoc chorym ludziom. Dawniej na wojnach medycy opatrywali rannych. Teraz 

niosą nam oni pomoc, przemierzając szpitalne korytarze. 

2. SZACUNEK  I WDZIĘCZNOŚĆ 

Dzięki tej specjalizacji ludzie czuć będą do ciebie respekt i szanować za ogromną wiedzę, jaką 
będziesz posiadać na tym stanowisku. Ujrzysz też od wielu osób wdzięczność za pomoc w 
pokonaniu choroby. 

3. RZADSZE INFEKCJE 

 Wielu profesorów zastanawia się, dlaczego lekarze tak rzadko chorują. Odpowiedź jest 

prosta. Przede wszystkim: wiedzą jak zabezpieczyć się przed wirusami, stosują środki 

zapobiegawcze (rękawiczki, maseczki), muszą dbać o higienę, są na bieżąco z 

nowatorskimi sposobami leczenia oraz uodparniają się przez ciągły kontakt z pacjentami. 

4. SATYSFAKCJA  



Zapewne będziesz szczęśliwy, mogąc uratować komuś życie i sprawić, aby ta osoba czuła 

się usatysfakcjonowana swoim zdrowiem. Przeżyjesz też niezwykłe chwile mogąc 

rozwijać swoje pasje i uczyć się kontaktu z innymi ludźmi. Zarówno twoja rodzina będzie 

z ciebie dumna, że wybrałeś niełatwy, ale pożyteczny zawód. 

 

Można by było wymieniać wiele pozytywów, ale ten wspaniały zawód posiada  też drugą 

stronę medalu.  

 

1. ROZCZAROWANIE  

Patrząc realnie, każdy przynajmniej raz w życiu popełnił jakiś błąd. Społeczeństwo często 

nie rozumie tego, że lekarz to też człowiek i może się mylić. Nie zawsze doktor dostrzeże 

wszystkie objawy choroby i w odpowiedni sposób pomoże pacjentowi. Wielu ludzi przez 

utracenie kogoś z bliskich ma ogromną pretensje do medyków, iż postawili złą diagnozę. 

Musimy pamiętać jednak, że chcą oni  nam pomóc jak najlepiej, ale wszystkim zdarzają 

się pomyłki. 

2. TRUDNE DECYZJE  

Często zdarzą się wam takie sytuacje, gdy od waszych decyzji zależeć będzie czyjeś życie. 

Podejmować będziecie kroki, które mogą w 100% nie przynieść oczekiwanych 

rezultatów. Decydując się na taką pracę powinniście być przede wszystkim 

odpowiedzialni i silni psychicznie. 

3. WYRZECZENIA  

Niestety, nie będziecie mieli czasu wyjść do kina, czy teatru w samym środku tygodnia. 

Wybierając taki zawód, waszym głównym priorytetem stanął się pacjenci, a nie osobiste 

przyjemności. Rzadko również  będziecie przebywać w domu. 

 

Reasumując, jeżeli chcecie wziąć na swoje barki  tak odpowiedzialne zajęcie musicie 

przygotować się na wiele lat ciężkiej nauki, bo w tym wypadku silne cechy charakteru nie 

wystarczą. Pamiętać musimy także o tym, żeby robić to, co sprawia nam przyjemność. Jeżeli 

nie będziemy czuć do wybranego przez nas zawodu powołania, to nie staniemy się 

szczęśliwym.     

                                                                                                      Autorka: Aleksandra Andrzejuk 

 

 



  Sztuka i techniki malarskie 

ztuki plastyczne towarzyszą człowiekowi od zawsze, począwszy od 

pradawnych malowideł ściennych, skończywszy na dzisiejszej grafice 

komputerowej. Malarstwo wyraża zarówno uczucia, emocje, przeżycia, jak i 

wszystko to, co nas otacza. Człowiek spotyka się ze sztuką pod różnymi postaciami na 

każdym etapie swojego życia, czasem nawet nie mając tej świadomości, dlatego warto znać 

przynajmniej kilka technik artystycznych. 

1. Batik - jest bardzo pracochłonną techniką. Stosuje się ją 

przede wszystkim na tkaninach, lecz również na papierze i 

drewnie. Polega na zmieszaniu i roztopieniu węzy 

pszczelej i parafiny. Roztopiony wosk nakłada się na 

płaszczyznę pisakiem. Barwienie zaczyna się zawsze od 

tonu najjaśniejszego. 

2. Kolaż – jest kompozycją z różnych materiałów, tworzyw i 

przedmiotów.  

3. Kalkograf – polega na wykonaniu matrycy, a następnie 

położeniu na niej kalki i gazety. Ostatnim etapem jest 

użycie żelazka. 

4. Tkanie - jest zajęciem twórczym, które rozwija 

sprawność manualną, koordynację wzrokowo – 

ruchową, koncentrację, a przy tym wycisza i uspokaja. 

Sam proces kształtuje precyzję i cierpliwość. 

5. Malowanie nitką – jest to jedna z prostszych technik. 

Pierwszym krokiem w tej pracy jest zgięcie kartki na pół 

i zamoczenie nitek w farbie. Następnie nitki umieszcza 

się w środku zgiętej kartki i przesuwa w różne strony. 

To wykonanie często sprawdza się przy abstrakcji. 

6. Dekupaż -  technika zdobnicza polegająca na 

przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną wzoru 

wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika 

serwetkowa). 

Autorka: Wiktoria Selerska 
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