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Kalendarium:  

15 marca  - Dni Otwarte 

i Targi Edukacyjne w naszej 

szkole  

13-18 kwietnia - wiosenna 

przerwa świąteczna  

28 kwietnia - zakończenie 

roku szkolnego dla klas matu-

ralnych  

4 maja  - egzamin maturalny 

z języka polskiego (poziom 

podstawowy)  

5 maja  - egzamin maturalny 

z matematyki (poziom podsta-

wowy)  

8 maja  - egzamin maturalny 

z języka angielskiego (poziom 

podstawowy)  

Bezpłatne oprogramowa-

nie dla uczniów 

Dostęp do oprogramowania 

Microsoft w usłudze Micro-

soft Imagine Premium dla 

uczniów Technikum Infor-

matycznego w Zespole 

Szkół im. Andrzeja Śred-

niawskiego w Myślenicach 

Szkoła zakupiła dla uczniów 

Technikum Informatycznego 

uczestnictwo w projekcie 

Microsoft Imagine Premium. 

Dzięki temu wszyscy 

uczniowie oraz nauczyciele 

przedmiotów informatycz-

nych mogą korzystać bez-

płatnie w szkole i w domu 

z wybranego oprogramowa-

nia firmy Microsoft. 

Oficjalnie za początek wio-

sny przyjęło się dzień 

21 marca. Pierwszy dzień 

astronomicznej wiosny przy-

pada jednak corocznie około 

20 marca, w czasie tzw. rów-

nonocy wiosennej. Z rozpo-

częciem wiosny wiążą się 

takie zwyczaje jak m.in. 

topienie marzanny. Wiosna 

kończy się wraz z przesile-

niem letnim i nadejściem 

pory letniej.  

Ze zmianą pory roku łączy 

się również zmiana czasu, ale 

zegarki przestawiamy dopie-

ro 28 marca, z godziny dru-

giej na trzecią w nocy. Zmia-

ny czasu mają spowodować 

efektywniejsze wykorzysta-

nie światła dziennego (aby 

nie marnować światła sło-

necznego).   

         PB 

Wiosna, wiosna, 

wiosna ach to ty... 

Witajcie! 

Powoli, razem z wiosną, budzimy się do życia. W tym nume-

rze relacjonujemy Wam wydarzenia sportowe w naszej szko-

le i nasze kolejne sukcesy w tej dziedzinie. Polecamy też 

ciekawe książki do lektury i staramy się wprowadzić Was już 

w klimat i nastrój wiosenny. Oprócz tego jak zwykle najważ-

niejsze informacje z życia szkoły.  

Zapraszamy do lektury! :)  



Uczniowie technikum ży-

wienia i usług gastronomicz-

nych od dwóch lat prowadzą 

warsztaty kulinarne dla 

przedszkolaków z Przed-

szkola nr 1 w Myślenicach. 

Dla uczniów naszej szkoły 

jest to cenne doświadczenie. 

Wspólne warsztaty kształtują 

u młodzieży poczucie odpo-

wiedzialności za młodsze 

pokolenie. Uczniowie chęt-

nie angażują się w pracę, 

planują potrawy, dobierają 

metody i techniki ich wyko-

nania z uwzględnieniem 

możliwości przedszkolaków, 

natomiast dzieci rozwijają 

swoje zdolności kulinarne 

oraz poznają zasady prawi-

dłowego odżywiania. Na 

zajęciach wspólnie przygoto-

wują potrawy z warzyw 

i owoców, np. sałatki, szasz-

łyki, jeżyki i gąsienice z wi-

nogron, delfinki z bananów, 

koktajle, a także kolorowe 

kanapki, myszki, kurczaki 

i jeżyki z jajek, babeczki, 

świąteczne pierniczki i wiele 

innych pysznych smakoły-

ków. Wspólne przygotowa-

nie potraw sprawia wiele 

radości i satysfakcji. Zaanga-

żowanie dzieci i naszych 

uczniów sprawia, że istnieje 

duża potrzeba kontynuowa-

nia tego rodzaju zajęć kuli-

narnych. 

 

Opiekun: Anna Górlińska  
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Warsztaty kulinarne dla przedszkolaków 

W lutym, w dniu poświęco-

nym św. Walentemu, obcho-

dziliśmy ŚWIĘTO ZAKOCHA-

NYCH. Pamiętajmy jednak, 

że miłość można, a nawet 

trzeba wyznawać przez cały 

rok! Można to zrobić niety-

powo - słowami szkockiego 

poety Roberta Burnsa:  

 

Ma miłość jest jak róży krew, 

Krew róży w czerwca świt. 

Ma miłość jest jak rzewny 

śpiew, 

Melodii cudnej rytm. 

  

W piękności twojej strojna 

blask, 

Jak w łunę jasnych zórz, 

Ma miłość przetrwa świat i 

czas, 

Gdy dna już wyschną mórz. 

  

Gdy wszystkich mórz dna 

wyschną w krąg, 

Skał w słońcu zniknie ślad, 

Wyciekną piaski z Czasu rąk, 

Ma miłość przetrwa świat. 

  

Więc czym rozłąka? – Zdro-

wa bądź! 

Do ciebie wrócę tu, 

Choć mil tysiące miałbym 

brnąć 

Bez sił, bez tchu, bez snu. 

red. 
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14.02.2017 r. w Makowie 

Podhalańskim odbyła się 

Rejonowa Licealiada w Piłce 

Ręcznej Chłopców. Do za-

wodów rejonowych awanso-

wały najlepsze drużyny re-

prezentujące szkoły ponad-

gimnazjalne z czterech po-

wiatów: nowotarskiego, ta-

trzańskiego, suskiego i my-

ślenickiego. Poziom sporto-

wy zawodów był bardzo 

wysoki, a całej drużynie 

należą się słowa uznania za 

zaangażowanie i walkę do 

ostatniej minuty. 

Klasyfikacja końcowa: 

1. ZSO nr 1 Nowy Targ 

2. ZS Sucha Beskidzka 

3. I LO Zakopane 

4. ZS im. A. Średniawskie-

go 

KB 

16.02.2017 r. w hali sporto-

wej przy ZS im. A. Śred-

niawskiego odbyła się Lice-

aliada w Piłce Siatkowej 

Chłopców. Do turnieju zgło-

siło 6 drużyn, które zostały 

rozlosowane do dwóch grup. 

Nasza drużyna znalazła się 

w grupie B obok LO oraz 

Prywatnej Szkoły. Zespół 

Szkół A. Średniawskiego nie 

dał szans rywalom, pokonu-

jąc LO oraz Prywatną Szkołę 

2:0, czym zapewnił sobie 

walkę w finale. W ostatecz-

nej klasyfikacji ZS im. 

A. Średniawskiego zajął 

II miejsce, z czego jesteśmy 

bardzo dumni, ponieważ 

przegraliśmy po bardzo za-

ciętej walce. W naszym ze-

spole widać było zaangażo-

wanie oraz walkę o każdy 

punkt. 

 Skład Zespołu im. A. Śred-

niawskiego: 

Maciej Tupta, Jakub Chuda-

szek, Jakub Kulka, Radosław 

Wajda, Dawid Górka, Kamil 

Mirek, Konrad Korzeń, To-

masz Leksander, Dominik 

Suder, Jan Jamróz, Filip 

Profic. 

Klasyfikacja końcowa: 

1. ZSTE 

2. ZS im. A. Średniawskie-

go 

3. Małopolska Szkoła 

Gościnności 

4. Prywatna Szkoła 

5. LO 

6. ZS Dobczyce 

 

KB 

NASZE SPORTOWE SUKCESY!  

Piłka ręczna Siatkówka 
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III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora 

W naszej szkole już po raz 

trzeci rozegrano Turniej 

Piłki Siatkowej o Puchar 

Dyrektora.  

W turnieju wzięło udział 

10 zespołów klasowych. 

Drużyny zostały rozlosowa-

ne do 3 grup, a z każdej 

grupy do fazy finałowej 

awansował najlepszy zespół. 

Zacięte spotkania i wysoki 

poziom spowodowały, że do 

finału awansowały następu-

jące klasy: 4 TI, 3 TIa oraz 

1 TIa. Poziom i zaangażowa-

nie zawodników w walce 

o puchar Dyrektora ZS prze-

rosły nasze oczekiwania, co 

miało odzwierciedlenie 

w emocjach podczas trwania 

meczów.  Po bardzo zacię-

tych i emocjonujących me-

czach zwyciężyła klasa 4 TI 

i to im dyrektor Jerzy Cachel 

średni w rozgrywkach, 

a spora część kolegów 

i koleżanek wytrwale im 

kibicowała. Taki turniej 

pokazuje poziom siatkówki 

szkolnej, pozwala wykazać 

się zdolnym uczniom, którzy 

nie ćwiczą na co dzień tej 

dyscypliny, a bardzo ją lu-

bią, i co ważne, pozwala 

„wyłapać” do reprezentacji 

szkolnej talenty siatkarskie. 

Należy podkreślić, że po-

ziom siatkówki w ZS z roku 

na rok rośnie, a umiejętności 

siatkarskie finałowej trójki 

były na bardzo dobrym po-

ziomie sportowym. 

A kolejny turniej już za rok. 

Serdecznie zapraszamy! 

KB 

osobiście wręczył Puchar. 

II miejsce przypadło chłopa-

kom z klasy 1 TIa, a na 

III pozycji uplasował się 

zespół z klasy 3 TIa. Duch 

walki wszystkich zawodni-

ków był na najwyższym 

poziomi. Dostarczyli oni 

sporo emocji, stwarzając 

gorącą atmosferę na hali 

sportowej. 

Wszystkie mecze sprawnie 

i bezstronnie sędziował pan 

Bogdan Dziurdzia, czuwa-

jąc, aby sportowa rywaliza-

cja toczyła się w duchu zasa-

dy fair play. Na koniec 

wszystkie drużyny stanęły 

do pamiątkowego zdjęcia. 

Warto podkreślić, że w taki 

turniej szkolny zaangażowa-

na jest praktycznie cała mło-

dzież szkolna. Ponad 100 

uczniów brało udział bezpo-
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W dniu 30 stycznia 2017 r. 

odbyła się V edycja Między-

gimnazjalnego Turnieju Piłki 

Nożnej Halowej, organizo-

wanego przez Zespół Szkół 

im. Andrzeja Średniawskiego 

w Myślenicach. Przedsię-

wzięcie adresowane jest do 

uczniów gimnazjów powiatu 

myślenickiego, a jego głów-

ny cel stanowi popularyzacja 

aktywnego wypoczynku 

młodzieży w okresie ferii 

zimowych. 

Do rozgrywek zgłosiło się 

sześć zespołów: Gimnazjum 

Pcim, Gimnazjum Stróża, 

Gimnazjum Trzebunia oraz 

trzy drużyny reprezentujące 

Gimnazjum nr 2 w Myśleni-

cach. Turniej obejmował fazę 

grupową i pucharową. Naj-

lepsze okazało się Gimna-

zjum z Pcimia, które w finale 

pokonało po dogrywce Gim-

nazjum z Trzebuni. III miej-

sce zajęło Gimnazjum Stróża, 

zwyciężając w meczu o tę 

lokatę trzeci zespół Gimna-

zjum nr 2 Myślenice. 

Podobnie jak w poprzednich 

latach, organizatorzy w oso-

bach nauczycieli: Łukasza 

Drewienkiewicza i Marka 

Holochera przyznali wyróż-

nienia indywidualne. Za naj-

lepszego bramkarza uznali 

Marcela Żądło z Gimnazjum 

ze Stróży, a za najlepszego 

zawodnika – Daniela Mirka 

z Gimnazjum z Pcimia. 

Nagrody w postaci sprzętu 

sportowego, ufundowane 

przez Starostwo Powiatowe 

w Myślenicach wręczył Dy-

rektor Zespołu Szkół im. 

Andrzeja Średniawskiego 

Jerzy Cachel. 

 

Półfinały: 

Gimnazjum Pcim – Gimna-

zjum nr 2 Myślenice III 4 : 2 

(po dogrywce)  

Gimnazjum Stróża – Gimna-

zjum Trzebunia 0 : 4 

Mecz o III miejsce: 

Gimnazjum nr 2 Myślenice 

III – Gimnazjum Stróża 0 : 4 

Finał: 

Gimnazjum Pcim – Gimna-

zjum Trzebunia 4 : 1 (po 

dogrywce) 

K l a s y f i ka c j a 

końcowa: 

I Gimnazjum 

Pcim 

II Gimnazjum 

Trzebunia 

III Gimnazjum 

Stróża 

  

ŁD 

V Międzygimnazjalny Turniej Piłki Nożnej Halowej  



Susan Ee  
Angelfall 
 
A gdyby tak wszystko, w co 

wierzysz, przestało istnieć? 

Boisz się wyjść z własnego 

domu, aby nie paść ich ofia-

rą. Ich to znaczy Aniołów…  

Przybyli do naszego świata, 

siejąc postrach i niszcząc 

ludzkość. Niebezpiecznie 

piękne istoty, których celem 

jest zniszczenie świata. Anie-

le Stróżu… szeptaliśmy 

przez tysiące lat, jednak to 

one okazały się naszą naj-

większą zgubą. 

 

17-letnia Pendryn musi 

zmierzyć się z nową rzeczy-

wistością, podjąć walkę 

z istotami, które porwały jej 

młodszą siostrę. Ratując 

jednego anioła - Raffe - 

naraża się na ogromne nie-

bezpieczeństwo… 

 

Czy uda jej się uratować 

życie siostry? Jak poradzi 

sobie z aniołem, któremu 

ucięli skrzydła? Czy znaj-

dzie w sobie tyle determina-

cji, aby przetrwać następny 

dzień w tym dziwnym świe-

cie?… 

Lisa de Jong 

Kiedy pada deszcz 
 
Utrata… Zepsucie… Powrót 

do przeszłości… Pogodzenie 

z losem… Krople deszczu 

przypominające o tamtym 

dniu… Zwisanie z krawę-

dzi… Nagle pojawia się ktoś, 

kto siłą zabiera ci najważniej-

szą rzecz. Sprawia, że stajesz 

się pustą skorupą. Trwasz 

w tym stanie przez dwa lata, 

odpychając od siebie wszyst-

kich, nawet najbliższych 

przyjaciół… Cegiełka po 

cegiełce zaczynasz doceniać 

życie… Kiedy po raz kolejny 

nadchodzi utrata bliskiej 

osoby, zaczynasz jednak 

znowu popadać w stan odrę-

twienia… Kate zastanawia 

się, co wybrać. Czy bratnią 

duszę, która sprawi, że zapo-

mni o przeszłości, ale będzie 

ona tylko przy niej przez 

bardzo krótki czas, czy też 
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CO CZYTAĆ?  

może jednak zostać przy 

przyjaźni, która może przero-

dzi się w coś więcej? Wybór 

trudny, gdy te cechy są za-

mknięte w dwóch różnych 

ciałach i osobach… Tik- 

tak… Zegar odmierza kolej-

ne sekundy, które zbliżają do 

końca… Tik-tak… Czas 

podjąć decyzję… Ale pamię-

taj, musisz liczyć się z póź-

niejszymi konsekwencjami… 

„Myśl o mnie, kiedy pada 

deszcz…”  

MM 

Monika poleca:  
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Alesso Puleo  
Moje serce należy 

do Ciebie 
 
Beztroskie życie… Pełne 

szczęścia i kolorów… Ideal-

ny obrazek… Nagle puff… 

Wszystko znika… Pojawia 

się jedno słowo… Choroba… 

Spada to na ciebie niczym 

grom z jasnego nieba. Szyb-

ka przeprowadzka i szukanie 

pomocy w innym kraju, kie-

dy jej zostało tylko parę mie-

sięcy… Przeszczep jest jedy-

ną nadzieją… Ylenia jest 

w ostatniej, maturalnej kla-

sie. Jej życie pełne uśmiechu 

i szczęścia zmienia się nagle 

o 180 stopni. Musi się pogo-

dzić z tym, że nie przeżyje 

życia tak jak chce. A to 

wszystko przez poważną 

wadę serca… Tik-tak… Czas 

ucieka… Tik-tak… Z każdą 

chwilą coraz trudniej o daw-

cę… Kiedy poznaje Alexa, 

nie ma pojęcia, że to on kie-

dyś uratuje jej życie… Czy 

Ylenia pozwoli sobie na mi-

łość Aleksa? Czy jej serce 

wytrzyma, czy jednak 

w najmniej oczekiwanym 

momencie, zrobi jej wredne-

go psikusa?… 

James Dashner  
Więzień labiryntu  
 

Jedna z pozycji, która w na-

szej bibliotece cieszy się 

niezwykłą poczytnością. 

Pierwszy tom cyklu rozpo-

czyna się w momencie, gdy 

Thomas budzi się w ciemnej 

windzie. Jedyną rzeczą, jaka 

pamięta, jest jego imię, tak 

jakby ktoś wymazał mu 

wszystkie wspomnie-

nia. Kiedy drzwi się 

otwierają, jego oczom 

ukazuje się grupa 

nastoletnich chłop-

ców, która wita go w 

Strefie - otwartej 

przestrzeni, otoczonej 

wielkimi murami, 

która znajduje się 

w samym centrum wielkiego 

i przerażającego labiryntu. 

Podobnie jak Thomas, żaden 

z mieszkańców Strefy nie 

wie, z jakiego powodu się tu 

znalazł i kto ich tu zesłał. 

Czują jednak, że ich obec-

ność nie jest przypadkowa 

i każdego ranka próbują zna-

leźć odpowiedź,  przemierza-

jąc korytarze otaczającego 

ich labiryntu. Jednak ta droga 

nie jest łatwa, bowiem labi-

rynt skrywa swoje okrutne 

tajemnice. Kiedy następnego 

dnia po Thomasie windą po 

raz pierwszy przybywa 

dziewczyna, wszyscy zdają 

sobie sprawę, że od tej pory 

zmienią się reguły gry. 

A nowo przybyli czują, że to 

oni są kluczem do rozwiąza-

nia zagadki.  

Biblioteka poleca:  



Dzień kobiet - 8 marca 

Dzień Kobiet 

to coroczne 

święto kobiet 

obchodzone 8 

marca jako 

wyraz szacun-

ku dla ofiar 

walki o równo-

u p r a wn i en i e 

kobiet. Jest to święto o sto-

sunkowo długiej tradycji, 

ponieważ ustanowione zosta-

ło w 1910 r., a więc ponad 

100 lat temu. Ruchy robotni-

cze w Europie oraz Ameryce 

Północnej stanowią korzenie 

Międzynarodowego Dnia 

Kobiet. Pierwszy raz święto 

obchodzono 28 lutego 1909 

r. w Stanach Zjednoczonych. 

W 1910 r. Międzynarodówka 

Socjalistyczna ustanowiła 

obchodzony na całym świe-

cie Dzień Kobiet, który miał 

służyć rozpowszechnianiu 

idei równości kobiet i męż-

czyzn oraz poszanowaniu 

praw kobiet (w tym wybor-

czych). Współcześnie Dzień 

Kobiet jest oficjalnym świę-

tem w kilkudziesięciu kra-

jach świata, mimo że nie 

wszędzie obchodzony jest 

8 marca, np. w Tunezji Świę-

to Kobiet obchodzone jest 

13 sierpnia. W Polsce Dzień 

Kobiet stał się szczególnie 

popularny w czasach PRL. 

Tak wtedy, jak i dziś jest to 

dobra okazja do obdarowania 

kobiet kwiatami, słodyczami 

oraz innymi podarunkami.  

Dzień Mężczyzn - 10 marca 

Nie tylko kobiety mają swoje 

święto, od niedawna w kalen-

darzu zagościł Dzień Męż-

czyzn. Pomysł na to święto 

jest pochodną idei równości 

płci. Tradycja święta zapo-

czątkowana została w 1999 r. 

Na świecie jest on obchodzo-

ny oficjalnie 19 listopada, 

jednak w Polsce przyjęła się 

data 10 marca, czyli dwa dni 

po święcie kobiet. Oprócz 

Dnia Mężczyzn w kalendarzu 

znajdują się jeszcze dwa 

pokrewne święta: Dzień Ojca 

obchodzony 23 czerwca oraz 

Dzień Chłopaka obchodzony 

30 września. Mimo że 

„męskie” święta nie są tak 

popularne jak „kobiece”, to 

jednak stanowią doskonałą 

okazję do złożenia życzeń 

czy wręczenia drobnego 

upominku. 

Międzynarodowy Dzień 

Teatru - 27 marca  

Dzień Teatru ustanowiono 

w czerwcu 1961 roku pod-

czas 9. światowego kongresu  

Międzynarodowego Instytutu 

Teatralnego (International 

Theatre Institute- ITI)  

w Helsinkach. Dzień obcho-

dów ustalono na 27 marca, 

w rocznicę otwarcia Teatru 

Narodów w Paryżu. Obchody 

Światowych Dni Teatru mają 

na celu promocję i międzyna-

rodową wymianę informacji 

na temat teatru, pobudzenie 

kreacji i zwiększenie współ-

pracy ludzi teatru; uświado-

mienie opinii publicznej wagi 

sztuki i artystycznej kreacji 

w życiu codziennym. 

Wszystko to ma służyć 

wzmocnieniu przyjaźni 

i więzi międzyludzkich. 

27 marca, co roku, rozsyłana 

jest wiadomość, tłumaczona 

na ponad 20 języków, od 

wybitnego człowieka teatru, 

zawierająca jego przemyśle-

nia na temat teatru i świato-

wej harmonii. Pierwszą taką 

wiadomość wysłał w 1962 

roku Jean Cocteau. Tego dnia 

odbywają się specjalne spo-

tkania, sympozja, przedsta-

wienia teatralne itp. poświę-

cone znaczeniu i problemom 

teatru. W Polsce w latach 

1973-2001 święto (jako 

Dzień Teatru) miało charak-

ter zorganizowanych obcho-

dów uregulowanych central-

nie. Obchody w roku 1973 

zorganizowano 27 maja, 

w latach kolejnych święto 

obchodzono 27 marca. Od 

2007 r. z okazji tego święta 

Polski Zarząd Międzynaro-

dowego Instytutu Teatralne-

go przyznaje rokrocznie Na-

grodę im. Stanisława Ignace-

go Witkie-

wicza. 
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 Wiosenne ORIGAMI 
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Tłusty czwartek, podobnie 

jak większość tradycyjnych 

i ludowych świąt, wiąże się 

z kalendarzem religijnym – 

przypada zawsze w ostatni 

czwartek przed Wielkim 

Postem. Obchody tłustego 

czwartku mają jednak cha-

rakter najzupełniej świecki, 

o czym świadczą m.in. stosy 

pączków i faworków pochła-

nianych tego dnia. 

Tłusty czwartek, wg opisów 

znamienitego polskiego 

krajoznawcy i folklorysty 

Zygmunta Glogera, jest 

„dniem uprzywilejowanym 

u Polaków do biesiad zapust-

nych, na których muszą być 

u możniejszych pączki 

i chrust, czyli faworki, chru-

ścik, a u ludu reczuchy, 

pampuchy”. Tradycja ta jest 

więc bez wątpienia stara. Jak 

bardzo stara? 

Doszukując się konotacji 

w odleglejszych kulturach, 

tradycja tłustego czwartku 

sięga nawet czasów starożyt-

nych, kiedy to w Rzymie 

bawiono się hucznie ku czci 

nadchodzącej wiosny i że-

gnając zimę. Wtedy uczto-

wano głównie z tłustymi 

mięsiwami, popijanymi suto 

alkoholem. Ale w tym czasie 

zajadano również specyficz-

ne pączki, robione z ciasta 

chlebowego. Nie były one 

słodkie, a nadziewane słoniną. 

Tłusty czwartek w tradycji 

polskiej był pierwszym dniem 

ostatniego tygodnia karnawa-

łu. A był to tydzień specjalny. 

Okres ten zwany był Zapusta-

mi lub Mięsopustami – bo 

w Wielkim Poście mięso zni-

kało z polskich stołów. Wcze-

śniej i tak dni pełne były kar-

nawałowej zabawy, kuligów 

i potyczek, a przed Popielcem 

przybierało to jeszcze na sile. 

Wedle tradycji wszystkie 

powinny się skończyć w Śro-

dę Popielcową, czyli tzw. 

Popielcem, Podkoziołkiem 

lub zwaną w XVIII w. Wstęp-

ną, podobnie jak kolejne na-

stępujące po niej dni, czyli np. 

Wstępny Czwartek. 

W środę popielcową rozpo-

czyna się w Kościele czter-

dziestodniowy czas Wielkiego 

Postu. Główne przesłanie tego 
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Tłusty czwartek i środa popielcowa  
okresu koncentruje się na 

duchowym przygotowaniu 

chrześcijan do godnego prze-

żywania świąt Zmartwych-

wstania Pańskiego, najwięk-

szych świąt chrześcijaństwa 

związanych z wydarzeniami 

męki śmierci i zmartwych-

wstania (Paschy) Chrystusa; 

wydarzeniami, które stano-

wią fundament Kościoła 

i wiary katolickiej. Ponieważ 

są to najważniejsze święta 

(zwane też paschalnymi), 

dlatego domagają się specjal-

nego przygotowania, by móc 

je należycie przeżyć; stąd też 

nazwa: Wielkiego Postu, 

a nie jakiegoś tam zwykłego 

postu. 

Po Soborze Watykańskim II 

(1962-1965) ujednolicono 

różnie funkcjonujące nazwy 

niedziel Wielkiego Postu 

i dziś nazywają się one: 

pierwsza, druga, trzecia, 

czwarta i piąta Wielkiego 

Postu, szósta natomiast nazy-

wa się Niedzielą Palmową, 

czyli niedzielą Męki Pań-

skiej. Okres Wielkiego Postu 

trwa do liturgii Wielkiego 

Czwartku, która z kolei roz-

poczyna właściwe jedno 

wielkie Święto Paschalne 

celebrowane w ramach 

trzech dni, tzw. Triduum 

Paschalne. 

KR 
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Pączki z marmoladą 

Składniki: 

•0,5 kg mąki  pszenne 

•50 g drożdży 

•50 g cukru 

•cukier wanilinowy 

•1 szklanka ciepłego mleka 

•3 żółtka, 1 całe jajko 

•szczypta soli 

•2,5 łyżki oleju 

•kieliszek wódki lub spirytusu 

•1 l oleju do smażenia 

•słoiczek marmolady 

(najlepiej z różą) 

Przygotowanie: 

Do miski wkruszyć drożdże, 

zalać ciepłym mlekiem i wy-

mieszać z łyżeczką cukru 

i łyżką mąki. Odstawić 

w ciepłe miejsce do wyrośnię-

cia na ok 30 min. Następnie 

dodać jajko, szczyptę soli, 

alkohol, 2,5 łyżki oleju oraz 

resztę cukru – wymieszać na 

gładką masę. Stopniowo do-

dawać mąkę i żółtka. Wyrobić 

ciasto. Jeśli będzie bardzo 

kleiste, można podsypać odro-

binę mąki. Przełożyć ciasto do 

miski oprószonej mąką i od-

stawić do wyrośnięcia na 

kolejne 30 min. Wyrośnięte 

ciasto wyłożyć na stolnicę 

i rozpłaszczyć na grubość 1-2 

centymetrów. Szklanką wyci-

nać krążki ciasta, na środek 

krążka nałożyć pół łyżeczki 

marmolady i zakleić jak 

sakiewkę. Położyć na desce 

podsypanej mąką łączeniem 

do dołu. Pozostawić pączki 

do wyrośnięcia, aż mniej 

więcej podwoją swoją obję-

tość. W tym czasie rozgrzać 

olej w garnku. Pączki sma-

żyć aż będą rumiane (lekko 

poruszone patyczkiem po-

winny same przeskakiwać na 

drugą stronę). Usmażone 

wykładać na papier, by odsą-

czyły się z tłuszczu. Przed 

podaniem posypać cukrem 

pudrem. 

Faworki 

Składniki: 

•2 szklanki mąki pszennej 

(=300g) 

•4 żółtka 

•1 łyżka spirytusu (lub ocet) 

•½ łyżeczki cukru 

•½ łyżeczki soli 

•ok. 5 kopiatych łyżek gę-

stej, kwaśniej śmietany 

•olej lub smalec do smażenia 

•cukier puder do posypania 

Sposób przygotowania: 

1. Mąkę wymieszać z cu-

krem i solą. Dodać żółtka, 

spirytus i śmietanę. Zagnieść 

na jednolitą masę. Następnie 

przełożyć ciasto na blat 

i zbijać drewnianym wał-

kiem ok. 10-15 min (należy 

uderzać wałkiem w ciasto 

rozpłaszczając je, po czym 

ponownie zwinąć i znów 

zbijać wałkiem. Dzięki zbi-

janiu ciasto będzie jednolite, 

elastyczne, a po usmażeniu 

kruche i z dużą ilością bąbel-

ków). 

2. Ciasto rozwałkować por-

cjami cieniutko na blacie 

posypanym lekko mąką 

(ważne, aby blat podsypy-

wać jak najmniejszą ilością 

mąki. Ciasto należy przykryć 

ściereczką, żeby nie obsy-

chało). Ciasto pokroić naj-

pierw na paski o szerokości 

ok. 3-4 cm, następnie na 

prostokąty lub równoległo-

boki o długości ok. 9-10 cm. 

Każdy kawałek naciąć 

w środku i przez nacięcie 

przeciągnąć jeden koniec. 

3. Faworki smażyć na roz-

grzanym tłuszczu z obu stron 

na złoty kolor. Wyjmować 

łyżką cedzakową i osączyć 

na ręczniku papierowym 

z tłuszczu. Gdy ostygną, 

posypać grubo cukrem pu-

drem.  

KR 

Przepisy na pączki i faworki 
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8 marca dzień radosny,  

dużo kwiatów, dużo wiosny. 

Niech dla Ciebie słońce świe-

ci.  

Niech Ci czas radośnie leci. 

Dla najsympatyczniejszej 

kobiety pod słońcem…  

*** 

Domku z okiennicami,  

fury z mocnymi zderzakami,  

perfum bez liku,  

pieniędzy pliku 

i samej słodyczy  

Twój mężczyzna Ci życzy.  

*** 

Tyle spokoju, ile tylko po-

trzebujesz,  

tyle szaleństwa, aby życie nie 

wydawało się nudne,  

tyle szczęścia, abyś nie osza-

lała z nadmiaru,  

zaś miłości ponad wszystko. 

*** 

Życzę Ci, abyś odnalazła: 

w ciszy swoje myśli i marze-

nia,  

w bliskich Ci osobach siłę 

i piękno stworzenia,  

w otaczającym świecie ra-

dość istnienia,  

w kolorach, smakach i zapa-

chach wielkość natchnienia, 

a w sobie miłość. 

*** 

Tajemnicą jesteś 

z księgi czarów zbiegłą,  

mgłą zaklętą,  

którą nieliczni tylko przejdą.  

Kobieto - puchu marny,  

a nie do zdobycia.  

Kobieto - ile w tym słowie 

piękna, miłości i życia.  

*** 

Leśny wiatr głośno dmucha,  

serce szepcze coś do ucha,  

a me serce nie z kamienia,  

więc przesyła Ci życzenia.  

*** 

Marzec wyjął grosik srebrny,  

Teraz będzie mu potrzebny.  

Do kwiaciarni marzec po-

biegł,  

Kupić bukiet na Dzień Ko-

biet. 

*** 

Z bukietem róż nie mogę 

przyjść,  

aby złożyć Ci życzenia,  

lecz w słowach mych jest 

taka myśl -  

niech spełnią się wszystkie 

Twoje marzenia!  

Dużo sukcesów, radości, 

dużo uśmiechów i moc sło-

dyczy w Dniu Kobiet Tobie 

życzy…  
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Życzenia na Dzień 

Kobiet: 

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr 

Wiosna - znów nam ubyło lat 

wiosna, wiosna wkoło, rozkwitły bzy. 

Śpiewa skowronek nad nami 

drzewa strzeliły pąkami 

wszystko, kwitnie wkoło, i ja, i ty. 

Ktoś na niebie owce wypasa, hej 

Popatrz zakwitł już twój parasol, hej 

Nawet w bramie pan Walenty stróż 

Puszcza wiosną pierwsze pędy już. 

Portret dziadzia rankiem wyszedł 

z ram 

i na spacer poszedł sobie sam 

Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć 

By zieloną wiosnę w głowie mieć. 

 

Piosenka  zespołu  Skaldowie Wiosna 


