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Dzień Zakochanych 

 

Nadchodzą Walentynki (14 lutego dla 

niezorientowanych) i czas najwyższy 

pomyśleć o prezencie dla swojej drugiej 

połówki albo o napisaniu pięknego wiersza 

„od cichego wielbiciela lub wielbicielki”. 

Zanim jednak do tego przejdziemy 

chciałam wam przybliżyć nieco historię 

tego święta. 

Pierwowzorem Walentynek było święto 

obchodzone 14 lutego  w starożytnym 

Rzymie, a mianowicie Dzień Płodności  

i Macierzyństwa. Z tej okazji każda młoda, 

niezamężna kobieta wrzucała  

karteczkę ze  swoim imieniem do urny i 

kawalerowie losowali je. Ta, którą 

wylosował stawała się jego partnerką na 

czas święta lub do końca życia. 

Skoro Walentynki pochodzą od 

starożytnego święta to co ze  

Św. Walentym? Już wam tłumaczę.  

Św. Walenty żył w starożytnym Rzymie za 

rządów cesarza Klaudiusza II Gockiego, 

który zakazał młodym mężczyznom 

wchodzenia w związki małżeńskie. Św. 

Walenty złamał zakaz i potajemnie udzielał 

młodym ślubów. Został za to wtrącony do 

więzienia lecz to go nie powstrzymało. 

Będąc w więzieniu wyleczył ślepotę,  

a później udzielił ślubu córce więziennego  

 

 

strażnika. Z tego powodu został skazany 

na śmierć. Św. Walenty przed śmiercią 

zostawił list pożegnalny dziewczynie 

podpisany „Od Twojego Walentego” 

Skoro znamy już historię tego pięknego  

i magicznego święta i ustalmy parę 

podstawowych zasad, żeby piękny dzień 

nie zamienił się w piątek 13-tego. Przede 

wszystkim jeśli jesteśmy w związku   

i ustalmy jak ma wyglądać to święto.  

Nie każdy do szczęścia potrzebuje drogich 

prezentów i  może tą osobą jest właśnie 

twoja druga połówka. Jeśli już 

zdecydujemy się na prezent pamiętajmy, 

żeby nie zaczynać poszukiwań  

w przeddzień walentynek (może się to 

skończyć marnie). Moim zdaniem  

najlepsze prezenty to te kreatywne, 

własnoręcznie zrobione i spersonizowane 

(możesz mieć pewność, że tylko twój 

partner/partnerka będzie miał tak 

wyjątkowy prezent). Wierszyki miłosne 

wcale nie są PRZEREKLAMOWANE, 

wręcz przeciwnie to bardzo urocze  

i wiadomo, że napisanie takiego to nie 

lada wyzwanie. Kino, ktoś powie „nuda”, 

zależy, jeśli walentynki wypadają w środku 

tygodnia, tak jak w tym roku, to trzeba brać 

pod uwagę szkołę (zwłaszcza jak ma się 

sprawdzian z matmy na pierwszej lekcji). 

Tym bardziej uważam, że kino to dobra 

alternatywa na bardzo zimne dni  

i ograniczony czas. UWAGA bilety na 

seanse „walentynkowe” trzeba 

rezerwować ze sporym wyprzedzenie 

(niezorientowanym współczuję). Inną 

alternatywą na trochę lepszą pogodę jest 

romantyczny spacer po Starówce czy 

Wilanowie, grzane wino (tylko 18+)/gorąca 

czekolada, jakiegiś gofr czy pączuś. 

Można też poszaleć w parkach 
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trampolinowych czy iść coś zjeść do 

restauracji. Warto pamiętać, że walentynki 

nie są tylko dla par. Może to właśnie ten 

czas, żeby powiedzieć jej, co do niej 

czujesz, albo jemu jak bardzo ci się 

podoba. Warto w ten magiczny dzień 

przełamywać swoje granice, a jeśli nie ma 

się tyle odwagi można napisać anonimowy 

(lub nie) list i czekać na reakcje. Przelejcie 

słowa na papier albo zamieńcie je  

w czyny to gwarancja udanych 

Walentynek.  

Życzę wam udanej środy! 

K.O. 

 

Tłusty czwartek 

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty 

czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych 

pączków nasmażyła” 

 

Tłusty Czwartek 2018. Tłusty lub zapustny. 

Tak nazywamy czwartek poprzedzający 

Środę Popielcową. Ostatni czwartek 

karnawału obchodzony jest w Polsce  

i południowej katolickiej części Niemiec. W 

ten dzień zwyczajowo można objadać się 

do woli. Szczególnie pączkami  

i faworkami, zwane również w niektórych 

regionach chrustem lub chruścikami. 

Tradycja wzięła się od Rzymian, którzy 

świętowali okres przejścia zimy we wionę. 

Ich ucztowanie opierało się na jedzeniu 

tłustych potraw, szczególnie mięs i piciu 

wina. Pączki były przygotowywane z ciasta 

chlebowego i nadziewane słoniną. 

Rzymianie obchodzili w ten sposób raz  

w roku tzw. tłusty dzień. W Polsce zwyczaj 

zajadania się słodyczami w ten dzień 

pojawił się dopiero w XVI wieku. Pączki 

wyglądały inaczej niż obecnie- w środku 

miały ukryty orzeszek lub migdał. Ten kto 

trafił na taki pączek, miał cieszyć się 

dostatkiem i powodzeniem. 

Tłusty Czwartek jest świętem ruchomym  

i zależy od tego w jaki dzień wypadnie 

Wielkanoc. W tym roku Tłusty Czwartek 

będzie obchodzony 8 lutego, ale  

w przyszłym wypada dopiero 28 lutego. 

A.W. 

 

Europejski karnawał 

 

Najsłynniejszy w Europie jest karnawał  

w Wenecji. Mieszkańcy prześcigają się  

w pomysłach na barwne stroje i maski, 

które zachwycają turystów z całego 

świata. Tradycją od ok. 1548 roku jest tzw. 

lot anioła, w trakcie którego akrobata unosi 

się na stalowych linach nad placem  

św. Marka. Na ulicach i w teatrach 

odbywają się także przedstawienia 

Commedii dell’ Arte. Na koniec zabaw 

wybierana jest najpiękniejsza maska,  

a na placu św. Marka odbywa się bal  

i pokaz sztucznych ogni.  

Festiwal w Londynie rozpoczęli  

w latach 50. emigranci z Karaibów. 

Obecnie parada na Notting Hill ciągnie się 
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kilometrami. Biorą w niej udział liczne 

orkiestry  

i zespoły przebrane w kostiumy, a ramach 

konkursu Grand Costium Gala wybierani 

są miss, mister i DJ karnawału. Na trasie 

parady nie brakuje punktów 

gastronomicznych, w których uczestnicy 

mogą nabrać sił do dalszej zabawy. 

W Niemczech karnawał rozpoczyna się  

11 listopada, a jego kulminacyjnym 

punktem jest poniedziałek przed Środą 

Popielcową, zwany Różanym 

Poniedziałkiem. Wówczas w miastach 

odbywają się huczne pochody z udziałem 

przebierańców i przy akompaniamencie 

muzyki,  z platform rozrzucane  

są słodycze. W ostatni dzień karnawału 

odprawia się rytuały kończące okres 

zabaw, do których należy np. palenie 

słomianej kukły symbolizującej grzechy 

popełnione w czasie karnawału.  

W Danii ten czas bardziej przypomina 

Halloween. Dzień przed Wielkim Postem 

dzieci przebierają się i wychodzą na ulicę, 

aby zbierać słodycze. Ważnym elementem 

obchodów są bułeczki z kremem lub 

polewą lukrową, których średniowiecznym 

pierwowzorem były pszenne bułki  

z mlekiem lub kawałkiem masła. 

Oczywiście Duńczycy mają także 

tradycyjne zabawy i parady.  

Obchody karnawału na całym świecie są 

podobne i chodzi w nich o to samo: 

zabawę, śmiech i odpoczynek od 

sztywnych reguł życia codziennego. Urok 

tego kolorowego, hucznego okresu roku 

od wieków wzbudza w ludziach pozytywne 

emocje.  

K.B. 

 

 

 

 

Zwierzęta, o których nie słyszeliście 

1. PAMPASOWIEC GRZYWIASTY 
(inaczej wilk grzywiasty) jest to gatunek 
drapieżnego ssaka z rodziny psowatych. 
Zamieszkuje południową Brazylię, 
Paragwaj i Boliwię oraz niewielkie obszary 
Argentyny. Przypomina nieco lisa, ale ma 
bardzo długie kończyny. Kończyny 
przednie są krótsze od tylnych. Sierść 
dość długa, miękka, ruda, po bokach 
czarny, krótka na nogach; na grzbiecie 
sierść czarna, nastroszona; ogon 
puszysty, może być biały lub czarny; 
podbrzusze białe. Wysokość w kłębie: 75-
91 cm, długość ciała bez ogona: ok. 130 
cm długość ogona: ok. 30 cm, masa ciała: 
20-25 kg. Aktywny wieczorem i nocą,  
w dzień odpoczywa w wysokiej trawie lub 
zaroślach, zwykle w tych samych 
miejscach. Poluje na gryzonie, króliki  
i ptaki. Duży procent jego diety stanowią 
owoce; niezbędnym roślinnym składnikiem 
jego jadłospisu jest tzw. wilcze jabłko. 

 

2. GERENUK DŁUGOSZYI  to gatunek 
antylopy z rodziny wołowatych. Gerenuk 
długoszyi żyje we wschodniej Afryce. 
Zamieszkuje półpustynie oraz busz. 
Gerenuk długoszyi osiąga masę ciała 
dochodzącą do 50 kg oraz wysokość ciała 
dochodzącą do 105 cm. Antylopa ta ma 
jasnobrązową sierść. Brzuch, część piersi 
oraz obwódki wokół oczu są białe. 
Gerenuk długoszyi charakteryzuje się 
wysmukłą budową ciała, długą szyją oraz 
długimi nogami, które ułatwiają 
gerenukowi długoszyjemu żerowanie  
w wyżej położonych partiach drzew.  
Dzięki specjalnej budowie kręgosłupa, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paragwaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boliwia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryzonie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antylopy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82owate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82pustynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Busz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centymetr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
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może stanąć na dwóch nogach aby 
dosięgnąć pokarmu. Prowadzi dzienny 
tryb życia. Może obyć się bez wody nawet 
przez całe życie. 

 

Krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ojczyzna Wolfganga Amadeusza Mozarta, Adolfa 

Hitlera.; 

2.Nazwa naukowa czerwonych krwinek.; 

3.Najwybitniejsze dzieło literackie Johanna 

Wolfganga von Goethego.;  

4.Nazwisko twórcy teorii ewolucji.; 

5.Ojciec trzech wielkich religii wywodzących się z 

krajów lewantu.; 

6.Nazwisko człowieka uważanego za „Ojca 

Pierestrojki”,; 

7.Kto jest autorem obrazu pt. „Płonąca Żyrafa”;  

8.Ziemia ma jeden a Jowisz znacznie więcej.; 

9.W którym okresie w układzie okresowym 

pierwiastków znajduję się grupa metali zwana 

litowcami.; 

10. Inna nazwa gazów szlachetnych.; 

11.Kto jest twórcą wzoru a² + b² = c².; 

12.Główny bohater „Cierpień  młodego Wertera”.; 

13.Nazwisko dowódcy obrony reduty wolskiej w 

1831r.; 

14.Inna nazwa Zakon Szpitala Najświętszej Maryi 

Panny Domu Niemieckiego.; 

15.Za jaką książkę Henryk Sienkiewicz został 

uhonorowany międzynarodową nagrodą Nobla.; 

16.Kto jest twórcą twierdzenia „planeta porusza się 

wokół Słońca po elipsie, w której jednym ognisku 

jest Słońce”.; 

17.Nazwisko wynalazcy żarówki.; 

18.Jak nazywa się proces rozwoju miast.; 

19.Przetłumacz jeden z podanych zwrotów (Te 

amo/Ich liebe dich/ Я люблю тебя).; 

20. Podaj nazwisko absolwenta III LO im. gen. 

Józefa Sowińskiego w Warszawie , będącego 

artystą „Kabaretu Dudek” , zmarłego 29 września 

2017r.. 
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