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Fakty Jedynki
X Dni Nauki i Kultury
Podziel się sercem, podziel się słowem—
te słowa będą przyświecały już X edycji Dni Nauki i Kultury. Elvis Presley,
Homer, Neron, Marylin Monroe—co łączy tych ludzi? Odpowiedź na to
pytanie uzyskaliśmy na ubiegłorocznych obchodach Dnia Patrona, który
rozpoczynał trwające do marca Dni Nauki i Kultury.
W tym roku chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na rolę pomocy niesionej potrzebującym, kształtowanie postawy empatii i próby zrozumienia drugiego człowieka.
Równie ważnym tematem stanie się postać Henryka Sienkiewicza, od
którego śmierci w tym roku mija 100 lat!
Te wszystkie wątki, jak już zdążyliśmy się dowiedzieć, zostaną poruszone
w spektaklu przygotowanym specjalnie na uroczyste obchody Dnia Patrona naszego gimnazjum. Serdecznie zapraszamy!

W tym numerze
X Dni Nauki i Kultury
Witaj szkoło!
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...
Nasze sukcesy
Pomagamy!
Rok Sienkiewicza
Andrzejkowy nastrój
Święto Dziękczynienia

Dzień Patrona 2015 r.

Świąteczna niespodzianka

X Dni Nauki i Kultury
Podziel się sercem, podziel się słowem
Dni Nauki i Kultury to zwyczaj wpisany już w tradycję naszej
szkoły. Co roku, przez kilka miesięcy, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych, które rozwijają ich zainteresowania oraz inspirują do pogłębiania wiedzy z
zakresu różnych dziedzin nauki.
Celem Dni Nauki i Kultury jest promowanie wiedzy, nauki
wśród uczniów, podejmowanie działań o charakterze kulturowym i artystycznym. Na ten ważny czas składają się różne
konkursy:


Wojewódzki Konkurs Literacki



„Młodzi odkrywcy” - wojewódzki konkurs fizycznotechniczny



Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej



Wojewódzki Konkurs Teatrów Obcojęzycznych



Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora PG nr 1

W marcu odbędzie się uroczystość kulturalno—
naukowa podsumowująca X Dni Nauki i Kultury.
Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody dla
zwycięzców konkursów.

IX Dni Nauki i Kultury—grudzień 2015

Oprac. M. Gregorczyk

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…
Są dziwy w niebie i na ziemi, o których
ani śniło się waszym filozofom.

Zainteresowanie tematyką śmierci istnieje od najdawniejszych czasów. Przejawia się w różnych zwyczajach, obrzędach czy sztuce.
Jednym z takich obchodów są dziady.
Dziady to pogański zwyczaj, którego celem było wywoływanie dusz
czyśćcowych. Próbowano w ten sposób zyskać przychylność zmarłych. Traktowano ich bowiem jako opiekunów płodności i urodzaju.
Zwyczaj, zwany „dziadami” był znany na Polesiu, Białorusi, Ukrainie, Rosji.
Dziady odbywały się zwykle późnym wieczorem, wiosną i jesienią.
Przygotowywano wówczas pokarmy dla przybywających dusz. Gromadzono się w domach bądź na cmentarzach, w kaplicach.
Szczególną rolę przypisywano żebrakom, których również nazywano
„dziadami”. Postrzegano ich jako pośredników pomiędzy światem
żywych
a zmarłych. W związku z tym obdarzano ich jadłem i datkami pieniężnymi.
Obrzędem tym zainteresował się Adam Mickiewicz. W 1823 roku
napisał II część „Dziadów”, nawiązując do znanego mu pogańskiego
obrzędu. Przywoływane dusze przez Guślarza i Chór popełniły różne
złe uczynki, za które ich dusze pokutują po śmierci. Losy każdego

Szkolne przedstawienie

28 października uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość wysłuchania sztuki Adama Mickiewicza w nietypowej formie. Dramat został odczytany
przez opolskich aktorów, wśród których znaleźli się
nasi uczniowie.
Chór czytających sztukę dodatkowo zbudował
mroczny klimat poznawanego obrzędu.
Warto nadmienić, że dzieło Mickiewicza znajduje
się w kanonie lektur obowiązkowych. Zachęcamy

Zdjęcie pobrane z Internetu

Oprac. D. Wieczorek

Zdjęcie pobrane z Internetu

Witaj szkoło!
1 września nasza szkoła przywitała uczniów
po wakacyjnym wypoczynku. Był to szczególnie ważny dzień dla tych, którzy dopiero roz-

poczęli naukę w gimnazjum. Pragniemy
przedstawić Wam nasze nowe koleżanki i nowych kolegów wraz z ich wychowawcami.

Klasa 1a — wychowawca mgr K. Wujakowska

Klasa 1b – wychowawca mgr Aneta Leśniak
Klasa 1b będzie
zawsze uczyć się.
Śpiewać, tańczyć,
recytować,
Artykuły redagować.
W szkole miło
spędza czas,
By nauki nabrać blask.

Klasa 1 c — wychowawca mgr E. Pawlik
Naszą klasę tworzą sympatyczne dziewczynki i mili chłopcy. Wśród nas są
pasjonaci różnych przedmiotów
szkolnych. Niestraszne nam nauki
ścisłe, jak i humanistyczne. Naszą
wychowawczynią jest pani Ewa
Pawlik, z którą pilnie uczymy się
chemii.
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Nasza klasa I a o profilu
English zna,
Różne zwroty językowe, które
Wypełniają głowę.
Używamy wciąż języka
Chociaż czasem coś nie styka.
Śmiechy, chichy to podstawa
W naszej klasie jest zabawa.
Bardzo głośno rozmawiamy
Często też nie uważamy.
Nasza klasa nie jest zła,
Dogaduje się raz dwa.

Klasa 1d – wychowawca pani Anna Matyaszczuk

Nasza klasa pierwsza D(e),
Zawsze wie, czego chce.
Chcemy ocen celujących,
Odpowiedzi śpiewających.
Jesteśmy bardzo zgrani

Klasa 1e — wychowawca mgr W. Mielnik
Naszą klasę tworzą sami chłopcy. Wszyscy jesteśmy
wielbicielami piłki nożnej. Od najmłodszych lat trenujemy w różnych klubach, spotykaliśmy się na turniejach piłki nożnej. Uczęszczamy na szkolne treningi
oraz te, które organizuje MOSiR.
Naszym wychowawcą jest trener, Pan Wojciech Mielnik, który kiedyś był trenerem OKS „Odra” Opole.
Sukces to nie przypadek, to ciężka praca, wytrwałość,
nauka, analiza, poświęcenie, a przede wszystkim do
tego, co robisz.

Oprac. D. Wieczorek
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Nasze sukcesy
Wiedza, którą zdobywamy w szkole jest niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie. Rozwija nasze
umysły, kształtuje umiejętności i pozytywne postawy
społeczne. Każdy z nas ma
jakiś talent, często nieuświadomiony, nieodkryty.
Lecz jeśli zostanie rozpoznany, to warto go szlifować jak
diament.
Wśród nas są tacy
uczniowie, którzy ciężką
pracą, wytrwałością i sumiennością osiągają zamierzone sobie cele. Ich działania zostały docenione na
różnych konkursach.
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Moja Europa
W tym roku odbyła się już
IV edycja konkursu plastycznego
„Moja Europa”. Konkurs ten kierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest
przygotowanie prac, które zobrazują
własne rozumienie tego, kim jest
Europejczyk.
16 września w Miejskiej
Bibliotece Publicznej odbył się finisaż
i spotkanie z Posłanką Danutą JazłoZdjęcie pob
wiecką. Agnieszka Dudek i Agnieszka
Wenderska zajęły się przygotowaniem filmu z finisażu wystaw prac
plastycznych po konkursie „Moja
Europa”.

Agnieszka Dudek otrzymała
również wyróżnienie w
Konkursie Wiedzy o Czechach.

Złote dziecko
Miło nam poinformować, że uczennica klasy II c Zuzanna Bereźnicka zawodniczka taekwondo z AZS Opole - znalazła się w gronie 12 sportowców,
którzy odebrali symboliczne nominacje. W tym gronie są m.in. zawodnicy
short tracka, pływacy czy piłkarze w wieku od 13 do 17 lat. Program składa się
z cyklu szkoleń i warsztatów - podczas stacjonarnych lub wyjazdowych obozów - mających przygotować uczestników do przyszłego funkcjonowania w
świecie sportu oraz pomóc w ukierunkowaniu kariery. Uczestnicy będą mogli
spotkać się na wspólnych treningach z takimi sportowcami jak Kamil Glik, Justyna Kowalczyk, Kuba Błaszczykowski i Sebastian Świderski. Młodzi sportowy
dostaną wsparcie od władz miasta. Pilotażowa akcja ma nam pomóc wychować przyszłych medalistów olimpijskich. Serdecznie gratulujemy!

Wojewódzki
Aleksandra JaKonkurs Języka rosz, Aleksandra
Polskiego
Krzyżanowska,
Julia Seliga
Wojewódzki
Konkurs Języka
Angielskiego

Mateusz Bańkosz

Wojewódzki
Konkurs Języka
Niemieckiego

Rafał Foszner,
Natalia Spyra

Wojewódzki
Konkurs Historyczny

Marcin Bzdion,
Aleksandra Jarosz, Paweł Konieczny, Matylda Machała,
Cyryl Matuszewski, Julia
Seliga, Tyberiusz
Szczepanowski,
Marcin Sztoń

Wojewódzki
Konkurs Biologiczny

Aleksandra Jarosz, Adrianna
Matyszok

Wojewódzki
Konkurs Chemiczny

Cyryl Matuszewski

Wojewódzki
Konkurs Fizyczny

Cyryl Matuszewski,
Tyberiusz Szczepanowski
Marcin Żyżło

Zdjęcie pobrane z Internetu

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej
jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
- Stefan Żeromski

Wojewódzki
Aleksandra JaKonkurs Geogra- rosz, Marcin
Mokrski, Tybeficzny
riusz Szczepanowski
Łukasz Wosik
Wojewódzki
Konkurs Matematyczny

Aleksandra Jarosz, Tyberiusz
Szczepanowski

Wojewódzki
Maja GrabowKonkurs Wiedzy ska, Aleksandra
Obywatelskiej i Jarosz
Ekonomicznej
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Nasi laureaci
8 Ogólnopolski Tydzień Kariery
21 października 2016 r. uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum
odwiedzili Centrum Nauk Przyrodniczych przy ul. Powstańców Śląskich. Gimnazjaliści wzięli udział w spotkaniu panelowym pt.: „Bądź autorem swojej kariery” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Uczniowie poznali cztery
wyjątkowe osoby, które pokazały jak udało im się połączyć swoje pasje z zarabianiem pieniędzy.
W drugiej części spotkania zostały ogłoszone wyniki konkursu „Wyspa
Szczęścia”. Uczeń klasy 3dTyberiusz Szczepanowski zajął II miejsce! Serdecznie
gratulujemy!

Międzygimnazjalny
Patriotycznej

Konkurs

Pieśni

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Opolu od czternastu lat jest
organizatorem Konkursu Pieśni Patriotycznej,
którego celem jest popularyzacja różnorodnych
pieśni
o ojczyźnie, pieśni legionowych, żołnierskich
i patriotycznych. W ten sposób organizatorzy
pragną ocalić od zapomnienia utwory, które
powstawały w ważnych momentach historycznych
oraz uczcić zbliżające się Święto
Niepodległości. W tym roku nasze
gimnazjum
podczas
konkursu
reprezentowali: solistka Oliwia Sawicka
z kl. 3c oraz duet Agnieszka Dudek z kl. 2d
i Piotr Danielak z kl. 1e. Było poetycko
i patriotycznie. Miło nam poinformować,
iż duet Agnieszka Dudek i Piotr Danielak

Konkurs Recytatorski
Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, Słowiki
Słowiki są dzisiaj nieswoje
Bzy są jak chmury krzyżyków
Chcesz zabić serce moje?
Przecież się nie zabija słowików…
Ten krótki utwór wprowadził uczestników Konkursu Recytatorskiego w Dobrzeniu Wielkim w nastrojową atmosferę, jaką
budowała swą poezją Maria Pawlikowska – Jasnorzewska. W tym
roku mija 125 lat od chwili, gdy na świat przyszła Maria z Kosssaków. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych z
Opola i okolic. Naszą szkołę reprezentowała Milena Zając. Zajęła
trzecie miejsce z utworem „Epitafium zakochanej”. Uczennicę
przygotowywała pani Beata Ptasińska.

Portret Marii Pawlikowskiej—Jasnorzewskiej, wykonawca — Witkacy, 1924 r.

Mistrzostwa Opola Szkół Gimnazjalnych w Unihokeju Dziewcząt

Mens sana in corpore sano.
(W zdrowym ciele zdrowy duch).
Juwenalis
W naszej szkole prężnie działają drużyny sportowe, które uczestniczą w wielu zawodach pozaszkolnych. Ostatnio drużyna dziewcząt stoczyła zaciętą walkę podczas Mistrzostw Opola w
Unihokeju. Ostatecznie zajęła III miejsce. Drużynę prowadzi pani
Jolanta Zeman – Czajkowska.
Skład drużyny: Justyna Głosnicka, Wiktoria Hołowacz,
Aleksandra Jarosz, Matylda Machała, Natalia Rychlik, Natalia
Rosińska, Monika Szczerba, Klaudia Semkowska, Milena Zając.

Z najświeższych informacji
dowiedzieliśmy się, że Sebastian Soroka znalazł się w
gronie finalistów Etapu
Wojewódzkiego Konkursu
BHP w Rolnictwie.

Oprac.: A. Wenderska, M. Gregorczyk

Pomagamy!
Wyobraź sobie, że nie ma majątków
Jestem ciekaw, czy możesz.
Nie ma chciwości i głodu
A ludzie są wspólnotą.
Imagine J. Lennon

Współczesny świat oferuje nam wiele dóbr. Wydawałoby się, że wszystkiego mamy pod dostatkiem.
Tymczasem to, czego często brakuje, wcale nie jest tak skomplikowane, jakby się wydawało. Podanie
pomocnej dłoni, uśmiech, chęć czynienia dobra. Tym właśnie zajmuje się wolontariat.
Pojęcie wolontariatu wywodzi się z łaciny i oznacza ‘dobrowolny’. Stanowi on świadomą, pomoc, za którą nie można oczekiwać żadnych gratyfikacji. Pomoc ta może dotyczyć jednej osoby, grupy
potrzebujących bądź całego społeczeństwa. Niosąc pomoc, sprawiamy, że świat staje się coraz lepszy.
Wolontariat szkolny jest jedną z form kształtowania osobowości młodego człowieka
i przykładem najszlachetniejszych postaw tworzących wspólnotę. Każdy może bowiem rozwijać się w
pełni tylko w obecności i przy udziale innych ludzi. Ta duchowość wspólnoty wychowuje młodego człowieka do zdolności odczuwania więzi z bliźnimi. Pozwala też zauważyć w nich kogoś, z kim można dzielić radości i cierpienia, odgadywać ich pragnienia oraz ofiarować prawdziwą przyjaźń.
W naszej szkole prężnie działa grupa wolontariuszy, którą prowadzi pani Grażyna Grabowska.
Koło Wolontariatu spotyka się w każdą środę. W tym roku podjęli się różnych działań. Oto kilka zdjęć i
informacji.

Ekologiczny Festyn Rodzinny „Bliżej siebie” os. Malinka

Zbieranie plastikowych nakrętek, które przekazane
zostaną dla Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „ISKIERKA”

Sprzątanie cmentarza przed dniem Wszystkich Świętych

Wykonywanie papierowych żonkili na rzecz Fundacji
„Pola Nadziei”. Dochód ze sprzedaży kwiatów przeznaczany jest każdego roku na dziecięce hospicjum

Zbiórka żywności w Supermarkecie Carrefour organizowana przez „Bank Żywności”. Od 25 do 27 listopada 2016 r.
zebrano 830 kg żywności

Zbiórka żywości i zabawek na akcję „Czerwonokrzyska
Gwiazdka” organizowaną przez PCK przed Świętami Bożego
Narodzenia w Opolu

Wolontariat nigdy nie jest pracą niepotrzebną i nieuzasadnioną, zawsze bowiem odpowiada na potrzeby innych
i przynosi wymierne korzyści. To wyznacznik społecznej wrażliwości. Cieszy fakt, że środowisko lokalne tak chętnie współpracuje z naszymi wolontariuszami, a ich liczba wciąż rośnie z miesiąca na miesiąc.

Wolontariat a samokształcenie
Każda praca wiąże się z nabywaniem nowych umiejętności, wiedzy. Warto jeszcze przed jej podjęciem
zastanowić się, w jakim stopniu jesteśmy przygotowani, by wkroczyć na rynek pracy. Doświadczenie
w różnych dziedzinach pracy możemy uzyskać
w wyniku działalności w charakterze wolontariatu.
Uczennica klasy 2d, Agnieszka Dudek, w okresie od 30.05 2016 r. do 30.09.2016 r. pracowała w Biurze
Danuty Jazłowieckiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego w Opolu.

Rok Sienkiewicza
Rok 2016 ustanowiono rokiem Henryka Sienkiewicza z racji stu lat, jakie minęły od jego
śmierci. Jak dobrze znana jest Wam ta postać?

Z kim kto przestaje, takim się staje.
„Potop”

Jestem jak statek, który jeśli nie wejdzie do
portu to utonie…
„Latarnik”

Tylko głupi odmawia, kiedy mądry prosi.
„Potop”

Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku we wsi Wola
Okrzejska na Podlasiu. Od 1861 roku mieszkał wraz z rodziną w Warszawie.
W domu Sienkiewicza wiele czasu poświęcano na czytanie
dzieł Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Jana Ursyna Niemcewicza
czy Daniela Defoe. Już od najmłodszych lat pisarz marzył o dalekich podróżach.
Swoją edukację rozpoczął w 1858 r. nie zawsze otrzymywał
najlepsze oceny, jednak z literatury i historii uzyskiwał najwyższe wyniki.
W 1866 roku zdał egzamin maturalny. Następnie rozpoczął studia na
wydziale lekarskim. Przeniósł się jednak na studia prawnicze. Ostatecznie studiował na wydziale filologiczno-historycznym. Chcąc zarobić na
swoje utrzymanie, pisał do „Tygodnika Ilustrowanego”, „Przeglądu Powszechnego”. Udzielał również korepetycji.
Jego pierwsza powieść nosiła tytuł „Na marne”. Zaraz po niej
ukazały się „Humoreski z teki Worszyłły”. Pod pseudonimem Litwosa
pisywał barwne kroniki.
W 1876 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych w roli korespondenta „Gazety Polskiej”. Zdobył sławę dzięki nowelom takim, jak:
„Szkice węglem”, „Janko Muzykant”, „Jamioł”, „Latarnik”, „Z pamiętnika
poznańskiego nauczyciela”, „Sachem”. Po trzech latach pobytu za Oceanem, wrócił do kraju. Objął redakcję czasopisma „Słowo”. Na łamach
tego czasopisma ukazała się „Trylogia”. Praca nad „Ogniem i mieczem”,
„Potopem” i „Panem Wołodyjowskim” trwała do 1883 roku. W czasie
pisania powieści dotknęła go choroba, później śmierć żony. Te ważne
utwory dla polskiej literatury powstawały „ku pokrzepieniu serc” Polaków. Należy bowiem pamiętać, że nasz kraj był wówczas pod zaborami.
Sienkiewicz przypominał ważne momenty w dziejach historii naszej
ojczyzny.
Marzenie o dalekich podróżach ziściło się. Pisarz zwiedził Londyn, Lwów, Wenecję, Konstantynopol. Bywał na Bałkanach czy w Hiszpanii.
W 1891 roku pojawiła się powieść „Bez dogmatu” nawiązująca
już do czasów współczesnych pisarzowi. Następnie wydano „Rodzinę
Połanieckich”. Z kolei w 1896 roku ukazała się przełomowa dla jego
twórczości książka „Quo vadis”. Przyniosła mu ona światową sławę. W
1900 roku wydano „Krzyżaków”, powieść, którą Polacy odczytywali jako
utwór nawiązujący do aktualnych dla nich czasów.
Twórczość literacka pisarza została doceniona przez światowych krytyków. W związku z tym w 1905 roku przyznano mu Nagrodę
Nobla.
W trakcie I wojny światowej Sienkiewicz nie zapominał o potrzebujących. Razem z Ignacym Paderewskim działał na w komitecie
pomocy na rzecz ofiar wojny.
Śmierć dotknęła pisarza w Szwajcarii w 1916 roku. Jego prochy
sprowadzono do Polski po dziesięciu latach i pochowano w warszawskiej katedrze św. Jana.

Oprac. D. Wieczorek

Andrzejkowy nastrój

Zdjęcie pobrane z Internetu

Plucha, deszcz, śnieg… Wszędzie szaro i ponuro… Czy tylko takie
oblicze jesieni jest nam znane? Ależ oczywiście, że nie! Już od
wielu pokoleń koniec listopada kojarzy się większości z nas
z andrzejkami.
Andrzejki stanowiły kiedyś ostatnią okazję zabawy przed
Zdjęcie pobrane z Internetu

rozpoczynającym się adwentem.
W ten magiczny wieczór uwagę zwykle kierowano w stronę

przyszłości. Młodzież interesowała się szczególnie kwestią miłości, znalezienia swojej połówki.
Poszukiwano różnych sposobów odkrycia niezgłębionej tajemnicy. Podgrzewano wosk, a następnie wylewano go na wodę. Obserwowano czujnie, cóż też z niego powstanie. Jeśli części
wosku uformowanego na wodzie łączyły się ze sobą, oznaczało to tylko jedno: małżeństwo!
Z kolei znajdujące się w znaczącej odległości elementy wosku wskazywały na jeszcze długi czas
oczekiwania na ślubu.
Nie tylko wosk wskazywał czas, jaki musi upłynąć przed ślubem. Panny układały buty
od drzwi do przeciwległej wobec nich ściany. Znaczącą rolę odgrywało tu ułożenie ostatniego
buta nosem bądź obcasem w stronę drzwi. Od tego bowiem zależały dalsze losy właścicielki
szczęśliwego bucika. Aby dopomóc szczęściu wsadzano również gałązki wiśni do wazonów
z nadzieją, że zakwitną; kładziono do łóżka karteczki z imionami swoich wybranków serca. Wróżono także na podstawie talerzy, pod którymi umieszczano listki, różańce i czepki. Każdy
z przedmiotów miał oczywiście przypisane znaczenie symboliczne. Listek oznaczał dalsze panieństwo, różaniec – służbę w zakonie, czepek – ślub.
Współcześnie andrzejki to przede wszystkim okazja do wspólnej zabawy, przełamującej
jesienną rutynę. Wieczór ten jednak nadal wiąże się z atmosferą tajemniczości. Pozwólmy więc,
choćby w ten jeden wieczór, dać się ponieść przyjemnej zabawie i z uśmiechem na twarzy przyjmować wróżby. Kto wie, może jest w nich ziarenko prawdy?

Oprac. M. Gregorczyk

Święto Dziękczynienia

Święto Dziękczynienia jest niezwykle rodzinnym dniem. Amerykanie uważają je za jeden z najważniejszych dni w roku. W Stanach Zjednoczonych przygotowania do tego święta rozpoczynają się dużo wcześniej.
Innym określeniem na Święto Dziękczynienia jest Dzień Indyka. Wszystko dlatego, że obowiązkową potrawą
tego dnia jest właśnie indyk. W Polsce również obchodzimy to święto, ale nie jest ono aż tak popularne jak w
USA.
Dzieje Święta Dziękczynienia
W 1620 roku do wybrzeży Cape Cod przypłynęli pielgrzymi statkiem Mayflower i na terenach dzisiejszego stanu Massachusetts założyli kolonię Playmoth. Nie od razu żyło im się lekko. W wyniku ciężkiej zimy
zginęła aż połowa z przybyłych do Cape Cod. Następnego roku, jesienią, świętowali oni zebranie pierwszych
obfitych plonów. Na stole pojawiły się takie potrawy, jak: indyk, kukurydza i ciasto z dyni. Pierwszą ucztę spędzono w gronie dziewięćdziesięciorga Indian, co było przykładem jedności społeczeństwa.
Pod koniec XVIII wieku prezydent Stanów Zjednoczonych ustanowił Święto Dziękczynienia
(Thanksgiving Day). Dziś, obchodzi się je w czwarty czwartek listopada.
Słodkie rozkosze
Przepis na ciasto na Dzień Dziękczynienia (Thanksgiving Day cake recipe)
You need:
1/2 cup chopped pecans
1/4 cup packed brown sugar
2 tablespoons butter,softened
1 (8 ounce) package cream cheese, softened
1/3 cup packed brown sugar
2 eggs
3/4 cup pumpkin butter
1 (9 inch) prepared graham cracker crust
Directions: Prep. 15 min, Cook 45 min, Ready in 1h
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Combine pecans and 1/4 cup brown sugar; cut in butter or margarine with a pastry
blender until mixture is crumbly. Set aside. Beat cream cheese at high speed of an electric mixer until smooth. Add 1/3 cup brown sugar; beat well. Add eggs one at a time,
beating well after each addition. Stir in pumpkin butter. Pour mixture into crust. Bake at
350 degrees F (175 degrees C) for 40 minutes. Sprinkle pecan mixture over pie. Bake for
5 additional minutes, or until butter or margarine and sugar melt. Cool on a wire rack.
Cover, and chill for at least 4 hours.
Oprac. A. Wenderska

Świąteczna niespodzianka—krzyżówka

Oprac. A. Wenderska
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