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Styczeń - Luty|2020/2021 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
Drodzy Czytelnicy! 

 

 Kolejne wydanie naszej gazetki 
Prześwietlacz, w którym znajdziemy różne 
ciekawe artykuły, takie jak np. Dzień Kota lub 
zabawa karnałowa. Powoli zbliża się wiosna, 
więc przewietrzcie głowy, aby rozwiązać rebusy 
i krzyżówkę. Myślę, że to będzie nie lada 
wyzwanie. Dalej obowiązuje nauczanie zdalne. 
Wszyscy już chcemy powrócić do szkoły.  Czas  
zdalnej nauki jest bardzo męczący, zarówno  dla 
nas uczniów, jak i dla Was Drodzy Nauczyciele. 
Z okazji Walentynek dodam na sam początek 
gazetki fragment wiersza Wisławy Szymborskiej 
„Miłość szczęśliwa”. 
 

Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne, 
czy to poważne, czy to pożyteczne - 

co świat ma z dwojga ludzi, 
którzy nie widzą świata? 

 
Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi, 
pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, 

że tak stać się musiało - w nagrodę za co? 
za nic; 

światło pada znikąd - 
dlaczego właśnie na tych, a nie na innych? 

Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. 
Czy to narusza troskliwie piętrzone zasady, 
strącą ze szczytu morał? Narusza i strąca. 

(… cały wiersz na stronie 2) 
 

Wiktoria Kuk – redaktor naczelna 

 

Ważne daty 
 - str. 3 

 

Dzień Babci i Dziadka 

 - str. 4 - 6 

 

Światowy Dzień Kota - 
str. 6, 8 

 

Zabawa karnawałowa - str. 9 

Niezależna gazetka szkolna | Dwumiesięcznik  



Wywiad z panią Iwoną Kozień - 
pracownikiem szkoły 

 Dzień dobry! Julia Środulska, jestem 
redaktorką szkolnej gazetki ,,Prześwietlacz” 
i dziękuję, że zgodziła się Pani na przeprowadzenie 
wywiadu.  
 

I.K.: Chętnie odpowiem na zadane pytania. 
 

J.Ś.: Jak długo pracuje Pani w naszej szkole? 
 

I.K.: W szkole w Zagórzanach pracuję już 14 lat.  
 

J.Ś.: Czy spełnia się Pani zawodowo? 
 

I.K.: Raczej tak. Lubię  to, co robię. A dużą radość 
i satysfakcję daje mi to, że ktoś docenia to, co robię 
i jest zadowolony z mojej pracy. 
  

J.Ś.: Jeśli miałaby Pani drugą szansę, to jaki 
zawód by Pani wybrała? 
 

I.K.: Nigdy nie myślałam o tym, ale teraz wiem, że 
tym zawodem  byłby kucharz. Bardzo lubię  
przebywać w kuchni, oczywiście gotując 
i przyrządzać  nowe potrawy i dania, które smakują 
moim bliskim. 
 

J.Ś.: Czy jest coś, czego Pani nie lubi w swojej 
pracy? 
 

I.K.: Chyba nie ma takiej rzeczy. 
 

J.Ś.: Ulubione danie? 
 

I.K.: Lubię wszystko, nie ma takiego dania, które 
bym nie zjadła. Choć może i tak. Jest to tatar. 
Spróbowałam go raz i na pewno więcej go nie 
skosztuję.  
 

J.Ś.: Pani hobby, zainteresowania, co Pani lubi 
robić w wolnym czasie? 
 

I.K.: Lubię książki, choć brakuje mi czasu na ich 
czytanie. Lubię też jeździć na rowerze, słuchać 
dobrej muzyki i spędzać miło czas  w gronie 
przyjaciół. 
 

J.Ś.: Bardzo dziękuję Pani za przeprowadzony 
wywiad. 

Julia Środulska 

2 

„Miłość szczęśliwa” 
Wisława Szymborska 

 
Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,  

czy to poważne, czy to pożyteczne -  
co świat ma z dwojga ludzi,  
którzy nie widzą świata?  

Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi,  
pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani,  

że tak stać się musiało - w nagrodę za co?  
za nic;  

światło pada znikąd -  
dlaczego właśnie na tych, a nie na innych?  

Czy to obraża sprawiedliwość? Tak.  
Czy to narusza troskliwie piętrzone zasady,  
strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca.  

Spójrzcie na tych szczęśliwych:  
gdyby się chociaż maskowali trochę,  

udawali zgnębienie krzepiąc tym przyjaciół!  
Słuchajcie, jak się śmieją - obraźliwie.  

Jakim językiem mówią - zrozumiałym na pozór.  
A te ich ceremonie, ceregiele,  

wymyślne obowiązki względem siebie -  
wygląda to na zmowę za plecami ludzkości!  

Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło,  
gdyby ich przykład dał się naśladować.  
Na co liczyć by mogły religie, poezje,  

o czym by pamiętano, czego zaniechano.  
Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne?  

Takt i rozsądek każą milczeć o niej  
jako skandalu z wysokich sfer Życia.  

Wspaniałe dziatki rodzą się bez jej pomocy.  
Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi,  

zdarza się przecież rzadko.  
Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej  

twierdzą, że nigdy nie ma miłości szczęśliwej.  
Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać. 

 

wiersz pobrany ze strony: 
 http://wiersze.doktorzy.pl/szczesliwa.htm 



 W tym roku ferie zimowe były inne niż  
zwykle z powodu koronawirusa. Dlatego też we 
wszystkich województwach, w całej Polsce, ferie 
odbywały się w tym samym czasie, to znaczy zaraz 
po przerwie świątecznej bożonarodzeniowej. Poza 
tym, ze względu na wirusa, były obostrzenia  
i większość osób nie wyjeżdżała nigdzie na ferie. 
Połowa ośrodków turystycznych,  takich jak np. 
stoki narciarskie została zamknięta. Mimo to jednak 
było wiele innych zajęć, które można było 
wykonywać. Między innymi, można było jeździć na 
sankach, lepić bałwana lub grać w bitwę na śnieżki 
na swoim podwórku. A w domu, można rysować 
i malować, grać w gry planszowe lub komputerowe, 
można czytać książki, rozwijać zainteresowania 
kulinarne i wiele, wiele innych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julia Środulska 
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Styczeń 
1 stycznia - Nowy Rok 
3 stycznia - Dzień Słomki do Picia 
4 stycznia - Dzień Spaghetti, Światowy Dzień 
Braille'a 
6 stycznia - Trzech Króli 
10 stycznia - Finał WOŚP  
11 stycznia - Dzień Mleka, Dzień Lizaka 
13 stycznia - Dzień Naklejek 
17 stycznia - Światowy Dzień Śniegu  
18 stycznia - Dzień Kubusia Puchatka, Dzień 
Bałwana  
19 stycznia - Dzień Popcornu 
20 stycznia - Dzień Pingwina 
21 stycznia - Dzień Babci 
22 stycznia - Dzień Dziadka 
29 stycznia - Międzynarodowy Dzień Puzzli, Dzień 
Łamigłówki  
31 stycznia - Dzień Zebry, Dzień Przytulania 
 

Luty 
1 lutego-  Dzień Bezpiecznego Internetu  
5 lutego - Światowy Dzień Nutelli  
9 lutego - Dzień Pizzy 
10 lutego - Dzień Parasolki  
11 lutego - Tłusty Czwartek, Dzień Numeru 
Alarmowego 112 
13 lutego - Dzień Radia  
14 lutego - Walentynki 
15 lutego - Światowy Dzień Wielorybów 
16 lutego - Dzień Listonosza 
17 lutego - Światowy Dzień Kota 
22 lutego - Dzień Harcerza 
26 lutego -  Dzień Dinozaura 
27 lutego - Dzień Niedźwiedzia Polarnego 
28 lutego - Dzień Naleśnika  

Opracowała Wiktoria Kuk 

Ważne daty 

Ferie zimowe 



 Jeśli chodzi o Dzień Dziadka jego 
obchody zaczęły się dopiero w latach 70. od 
konkursu Telewizji Polskiej na ustalenie daty 
takiego dnia w kalendarzu. Początkowo Dzień 
Dziadka miał być obchodzony 30 maja w dniu 
urodzin Mieczysława Fogga, ale taki termin nie 
przyjął się i później zaczęto go obchodzić 
bezpośrednio po Dniu Babci. A samo święto do 
Polski zostało przeniesione prawdopodobnie 
z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wieku 
i stopniowo stawało się coraz popularniejsze. 
 
A jak wyglądają dni Babci i Dziadka na świecie? 
 

Święto Dziadków ma w USA dość burzliwą 
historię. Gospodyni domowa – Marian Lucille 
Herndon McQuade, pochodząca miejscowości 
Caperton z Zachodniej Wirginii dążyła do 
przekonania społeczeństwa, że dzień, który 
w całości byłby poświęcony osobom starszym 
jest bardzo potrzebny. Apelując o wprowadzenie 
tego święta, gospodyni domowa chciała zwrócić 
uwagę ludzi na los osób starszych, które 
przebywają w domach opieki oraz na ich 
samotność. 
Początkowo udało jej się wprowadzić to święto 
w rodzinnym stanie, gdzie obchodzono Dzień 
Dziadków od roku 1973. W roku 1978 
prezydent Jimmy Carter ustanowił ten dzień 
świętem ogólnonarodowym. 
Dzień Dziadków obchodzony jest w USA 
w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, które to 
święto z kolei obchodzone jest w pierwszy 
poniedziałek września. Amerykański Dzień 
Dziadków jest więc świętem ruchomym.   
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Dzień Babci i Dziadka 

 W Polsce 21 stycznia przypada Dzień Babci. 
Jest to dzień, w którym babcie są uhonorowane, 
a wnuki składają życzenia swoim babciom. Natomiast 
dzień później 22 stycznia jest Dzień Dziadka, dzień 
w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że w ten 
dzień wnuki składają życzenia swoim dziadkom, 
a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach 
opiekuńczo-wychowawczych organizowane są 
spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek. 
Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek. Skąd się 
wzięły obchody dni Babci i Dziadka w Polsce? Jak 
wyglądają obchody w innych krajach? 
Pani o siwych włosach, siedzącej w okularach w fotelu 
i robiącej na drutach. Taki bowiem tradycyjny 
wizerunek babci drzemie w naszej podświadomości. 
W 1964 roku za sprawą tygodnika „Kobieta i Życie” 
powstał pomysł uczczenia babci. Ideę tą podchwycił 
i spopularyzował „Tygodnik Poznański” i już w rok 
później po raz pierwszy nieśmiało, właśnie 
w Poznaniu, zainaugurowano to święto. I choć stało 
się to zupełnie przypadkowo, jakby niechcący, to za 
sprawą Poznania ten uroczy dzień od 47 już lat 
świętujemy w całym kraju. 
 W styczniu 1965 roku – jak wspomina Ryszard 
Danecki, były dziennikarz gazety „Express 
Poznański”, a zarazem przypadkowy propagator Dnia 
Babci – w grodzie nad Wartą występowała gościnnie 
wspaniała artystka – Mieczysława Ćwiklińska. 
Obchodziła akurat swoje 85. urodziny. Zastanawiano 
się, jak je uczcić. Grała w sztuce „Drzewa umierają 
stojąc” Alejandro Casona rolę babci. 
Ryszard Danecki z redakcji „Expressu Poznańskiego”, 
wręczając jej tort i kwiaty, wmawiał aktorce, że to 
właśnie z okazji Dnia Babci, który jest obchodzony 
w Poznaniu. Później pomysł podchwycił „Express 
Wieczorny” i tak to się zaczęło. 
Zamówiono, więc wielki tort z napisem „Dla babci”. 
Po pierwszym akcie nobliwej aktorce wręczono kwiaty 
i ten tort, wmawiając, że w Poznaniu obchodzi się 
właśnie w tym dniu 21 stycznia Dzień Babci. 
Warszawski „Express Wieczorny” podchwycił pomysł 
i w 1966 roku 21 stycznia też ogłosił Dniem Babci. 
I tak zaczęło się w całej Polsce. 



Pomnik dziadków na głównej ulicy Gran Via de 
Majadahonda w Madrycie. 

 Włoskie święto babć i dziadków, czyli La 
Festa dei nonni przypada na 2 października i został 
ustanowiony w 2005 roku. Data została wybrana 
nieprzypadkowo – tego dnia w Kościele katolickim 
przypada jednocześnie święto Świętych Aniołów 
Stróżów. 
 Japonia jest krajem, w którym ludzie starsi 
traktowani są z należnymi im honorami. W kraju 
tym nie obchodzi się co prawda Dnia Babci czy 
Dnia Dziadka, ale niezmiennie od 1966 roku 
Japończycy świętują Dzień Szacunku dla Wieku. 
Święto to obchodzone jest 15 września. 
Szacunkiem obdarzają dziadków przeważnie ludzie 
młodzi, dla których starsi są autorytetem w kwestii 
życia i moralności. 

Dziadkowie, źródło: perexilandia.net 
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Dzień ten ma swój oficjalny hymn autorstwa John’a 
Pri ll ’a „A Song For Grandma And 
Grandpa” („Piosenka dla Babci i Dziadka”, 
a symbolem tego dnia jest niezapominajka.  
W szkołach, kościołach i domach spokojnej 
starości organizowane są uroczystości. Święto 
celebruje się także w gronie rodzinnym przy 
ogniskach czy grillach. Dzień ten ma za zadanie 
uświadomić dzieciom, jak wiele zawdzięczają 
swoim dziadkom. Wnuki są zachęcane do pomocy 
najstarszym członkom rodziny. 
W Bułgarii obchodzi się jedynie Dzień Babci. 
Święto to, nazwane „Babin den”, według 
kalendarza juliańskiego obchodzone było 
8 stycznia. Obecnie, zgodnie z kalendarzem 
gregoriańskim, święto babć wypada w Bułgarii tak 
samo jak w Polsce, czyli 21 stycznia. 
Mimo to większa część kraju obchodzi święto babci 
20 stycznia. Interesujące jest to, że w Dniu Babci 
świętują także bułgarskie mamy ze swoimi dziećmi. 
W dniu tym, w bułgarskich wsiach cała uwaga 
skupia się na dziecku, które urodziło się w ostatnim 
roku. Wówczas matka tego dziecka odwiedza wraz 
ze swym potomkiem swoich krewnych, obdarowuje 
ich prezentami i życzy im zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. 
 We Francji dzień dedykowany babciom 
obchodzony jest od 1987 roku i przypada na 
pierwszą niedzielę marca, a dziadkom – pierwszą 
niedzielę października. Pomysłodawcą święta była 
marka Le Café Grand’Mère, ale mimo 
komercyjnego pochodzenia dzień zyskał znaczną 
popularność i od ćwierć wieku Francuzi chętnie go 
obchodzą. 
 21 stycznia w Brazylii podobnie jak 
w Polsce obchodzony jest dzień babci, a Hiszpanii 
26 lipca. 

Dzień Babci i Dziadka 



 Kot  to  spełnienie 
l u d z k i c h  m a r z e ń 
o udomowionym tygrysie – 
wciąż nieco dziki, chadzający 
własnymi drogami, obdarzony 
taką samą gracją, jak wielkie 
kotowate, żyjące na afrykańskich 
sawannach, ale jednocześnie 
d o s t ę p n y ,  p r z y j a c i e l s k i , 
pozwalający podrapać się za 

uchem. Dlatego właśnie ludzie od tysięcy lat gościnnie 
otwierają przed kotami drzwi swoich domów. Mimo 
tak długiego stażu we wspólnych kontaktach, koty 
wciąż uchodzą za zwierzęta tajemnicze: chadzają 
własnymi ścieżkami, nie budują z ludźmi aż tak 
symbiotycznych więzi jak psy i zazwyczaj są bardziej 
skupione na sobie niż na towarzyszących im 
przedstawicielach gatunku ludzkiego – żeby 
wspomnieć chociaż wielogodzinne seanse kociej 
higieny lub niekończące się drzemki, które zajmują 
kotom od 15 do nawet 20 godzin na dobę.  
 Dzień Kota na świecie - mimo że Dzień Kota 
obchodzony w dniu 17 lutego, znany jest w Polsce 
jako Światowy, wygląda na to, że jest to jedynie 'święto 
polsko-włoskie'. Dostępne źródła internetowe 
wskazują, że dzień ten przed rokiem 2006 
obchodzony był tylko we Włoszech, a w 2006 roku 
zaadaptowany został także w Polsce. Niektóre źródła 
wskazują, że Dzień Kota obchodzony jest 
nieformalnie także w innych krajach np.: w USA - 
obchodzony jest w dniu 29 pażdziernika, w Japonii 
22 lutego, w Rosji 1 marca, w Wielkiej Brytanii 
8 sierpnia.  
 

czytaj dalej … str.8  
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Dzień Babci i Dziadka 

 W Rosji, jesienią 2009 roku, pojawiło się 
nowe, rodzinne święto – „Dzień babci 
i dziadka” (ros. День бабушек и дедушек). 
Jednakże, jak podaje Press-Center (ros. пресс-
центр „АиФ”) 15 października 2009, jest to 
Rosyjski Dzień Babci (ros. Российский День 
Бабушки). Brak oficjalnej daty obchodów. 
 W Niemczech  Große l te rn-Tag 
obchodzony jest podobnie jak w USA. Ale już 
w Wielkiej Brytanii Grandmother Achievement 
Day świętuje się 11 lutego. 
 W Wielkie j  Brytani i  National 
Grandparents Day (święto Dziadków) 
obchodzony jest w pierwszą niedzielę 
października. W Australii Dzień Babci i Dziadka 
obchodzi się pierwszej niedzieli listopada od 2010 
roku. 
 W Estonii Dzień Babci i Dziadka 
celebrowano po raz pierwszy w 2010 roku, święto 
ustanowiono na drugą niedzielę września. 
W Meksyku obchodzi się w dniu 28 sierpnia Día 
de Abuelos. A dla odmiany Opa- en Omadag w 
Holandii to święto ruchome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomnik babci i wnuczki w Odoorn (Holandia) 
Niezależnie kiedy i w jaki sposób, to bez 
wątpienia warto obchodzić zarówno Święto Babci 
i Dziadka. Wszystkim Babciom i Dziadkom 
życzymy wszystkiego dobrego w dniach ich 
święta. 

Źródło; internet ekokalendarz,radio zet 
Materiał zebrał; Miłosz Pruchnicki 

Światowy Dzień Kota  



Panna  
Ostatnio nie było najlepiej. Wszystko szło jak po 
grudzie. Ale wcale nie musi tak być dalej. Od ciebie 
też wiele zależy. 
 

Waga 
Przed tobą okres bardzo przyjemny. Zbliżają się 
miłe twojemu sercu okazje. Zadbaj o to aby 
naładować akumulatory i żeby wspomnienia tych 
chwil towarzyszyły ci jeszcze długo. 
 

Skorpion 
Nigdy nie wiesz, czego możesz się spodziewać. 
Ostatnio los płata ci figle. Nabierz dystansu do 
sytuacji, nie przejmuj się tym, czego nie możesz 
zmienić i doceniaj to, co dobrego się wydarzyło. 
 

Strzelec 
Niewiele brakowało. Nie udało się. Nie rozpaczaj. 
Skup się na poprawie popełnionych błędów 
i skorzystaj z lekcji, którą dało ci życie. 
 

Koziorożec 
Uśmiechnij się. Czasem to wystarczy, aby zmienić 
atmosferę wśród osób, z którymi spędzasz czas. 
 

Wodnik 
Nie bój się marzyć. Od marzeń się zaczyna. To, co 
na początku nierealne, za jakiś czas może być 
możliwe. Nie rezygnuj z tego. 
 

Ryby 
Daj szansę sobie i innym. Może nie wszystko 
wygląda tak, jak się z pozoru wydaje. Czasami 
zamiast sobie wyobrażać, warto zapytać 
i porozmawiać. 
 

 
Oliwia Kamińska 

 

Baran 
W najbliższym czasie będziesz odczuwał 
zdenerwowanie z powodu nawarstwiających się 
obowiązków. Niewiele będzie trzeba, aby 
wyprowadzić cię z równowagi, dlatego zadbaj 
o dobry wypoczynek. 
 
Byk 
Do odważnych świat należy. Przed tobą tydzień 
ważnych decyzji. Nie bój się ryzykować. 
 
Bliźnięta 
Jak chcesz, to potrafisz. Zabierz się na poważnie za 
sprawy, które od dawna odkładasz. Zaplanuj 
działania krok po kroku.  
 
Rak 
Jutro będzie dobry dzień. Przestań się zamartwiać 
i szukać problemów. Zmień nastawienie. 
 
Lew 
Bądź odważny i pracowity, a na pewno osiągniesz 
swój cel. Po drodze może być ci ciężko, ale nie 
poddawaj się. 
 
 

Horoskop 
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czczonym jako święte zwierze bogini Bastet 
(egipska bogini miłości i płodności). 
Sklonowany Kot - w dniu 22 grudnia 2001 roku 
urodził się pierwszy sklonowany kot, a właściwie 
kotka CC (od angielskiego Copy Cat).                                                                                         
Kot Agent - "Fred the Undercover Kitty" (kot 
agent Fred) to kot, który był wykorzystany w 2006 
roku przez policję nowojorską w akcjach 
demaskujących nielegalne praktyki weterynaryjne. 
W lutym 2006 roku kot Fred został zarejestrowany 
oficjalnie jako tajny agent. 
Kot Oscar, mieszkaniec hospicjum w Providence 
(USA), według New England Journal of Medicine, 
potrafił rozpoznać umierających pacjentów.                                                                                   
Kot Gigant - Największym kotem domowym, 
wg. Encyklopedii Guinness'a, był australijski 
Himmi. Ważył 46 funtów (20.1kg) i mierzył 97 
centymetrów długości. 

 
Źródło: https://halloween.friko.net/dzien-

kota.html 
 

Materiał zebrał Miłosz Pruchnicki 

Dzień Kota w Polsce - pomysłodawcą obchodów 
Dnia Kota w Polsce był w 2006 roku redaktor 
naczelny miesięcznika "Kot", prezes Polskiej 
Federacji Felinologicznej - "Felis Polonia" 
i międzynarodowy sędzia felinologiczny Pan 
Wojciech Albert Kurkowski. Polski Dzień Kota 
wspierany jest przez miesięcznik "Kot", Polską 
Federacje Felinologiczną "Felis Polonia" i lokalne 
kluby felinologiczne. Obchody Dnia Kota 
W trakcie Światowego Dnia Kota większość 
klubów felinologicznych należących do FPL 
organizuje pokazy kotów rasowych i akcje 
charytatywne; po hasłem "Rasowce - 
Dachowcom" zbierane są wtedy pieniądze i dary 
rzeczowe dla bezdomnych kotów. Akcje te coraz 
częściej przenoszą się również do szkół 
i przedszkoli. Święto to ma na celu przede 
wszystkim uwrażliwienie ludzi na los bezdomnych 
zwierząt i pomoc kotom wolno żyjącym. 
Przyczynia się ono do integracji miłośników 
kotów. Zarówno hodowcy kotów rasowych, jak 
i miłośnicy kotów domowych wspólnie propagują 
szacunek dla kotów.  
W trakcie obchodów Dnia Kota wybierany jest 
Kociarz Roku (dotychczasowymi laureatami 
zostali: Krzysztof Cwynar (2006), Franciszek 
Klimek (2007), Prezydent RP Lech Kaczyński 
(kociarz roku 2008), Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawa (2008, kategoria: firma), forum miau.pl 
(2008, kategoria: media), Pani Jolanta Boczkowska 
- Prezeska Fundacji Znajdki (2015), fundacja „Ja 
pacze sercem” (2016), Adrian Meyer, pracownik 
schroniska CIAPKOWO OTOZ Animals 
w Gdyni (2017), lek. wet. Judyta Dulka i lek. wet. 
Anna Sargalska (2018). 

Ciekawostki na temat kotów -  
Kiedy udomowiono kota?  

Kot Domowy (łac: Felis silvestris catus) 
udomowiony został około 6000 lat temu i od tego 
czasu aż po dzień dzisiejszy wykorzystywany jest 
do tępienia gryzoni domowych (myszy, szczury). 
W starożytnym Egipcie kot był zwierzęciem  
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Światowy Dzień Kota 



Zabawa karnawałowa 
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 W dosłownym tłumaczeniu, słowo „karnawał” 
oznaczało „pożegnanie mięsa” przed rozpoczynającym 
się Wielkim Postem. Karnawał wywodzi się z kultów 
płodności. Dawniej istniało przekonanie, że im wyższe 
skoki, tym wyżej będzie rodziło zboże. Karnawał jest 
ściśle związany z tańcami i zabawą. 
W wielu krajach, zwłaszcza na wsiach praktykowano 
tańce dookoła ogniska, najczęściej w formie koła. 
Najbardziej widowiskowe karnawały odbywają się 
w Rio de Janeiro, w Wenecji oraz na Wyspach 
Kanaryjskich i w Niemczech. 
 W Polsce podczas karnawału organizowane są 
zabawy w przedszkolach, szkołach, klubach 
i restauracjach. Na okoliczność tych imprez uczestnicy 
zakładają stroje karnawałowe. 
 W naszej szkole odbyła się zabawa 
karnawałowa z udziałem uczniów klas I-III. Sala 
gimnastyczna na ten dzień stała się błyszcząca 
i kolorowa, podobnie jak przebrania dzieci. Podczas tej 
imprezy były organizowane konkursy i zabawy, toteż 
uczniowie mieli szansę na pokazanie swoich 
umiejętności, zdobycie nagród i oklasków. Było dużo, 
wesołej muzyki i okazji do tańca i śmiechu.  
 

http://wiersze.doktorzy.pl/szczesliwa.htm 
Oliwia Kamińska 

 Walentynki - coroczne święto zakochanych 
przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. 
Walentego, którego wspomnienie liturgiczne 
w Kościele katolickim obchodzone jest również 
tego dnia. 
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów 
zawierających wyznania miłosne (często pisane 
wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. 
Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 
14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania 
się drobnymi upominkami. 
Historia Walentynek 
Są obchodzone w południowej i zachodniej 
Europie od średniowiecza. Europa północna 
i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona 
znacznie później. 
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem 
wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo 
zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, 
polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki 
serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej 
urny. 
 

Opracował Miłosz Grabowski 
Zródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Walentynki 

Walentynki  



 Kolega pyta kolegę: 
- I jak było po zakończeniu roku? 
- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 
- Dlaczego aż dwa ? 
- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi jak 
się połapał, że to jego. 

 
- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel 
ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje 
dwóję za wypracowanie, które napisał jego ojciec. 

 Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do 
pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora: 
- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z tymi baranami!
Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to 
żaden z nich! 
- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor - 
może to rzeczywiście ktoś z innej klasy? 

 - Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie 
oznajmującym. 
- Koń ciągnie furę. 
- A teraz w trybie rozkazującym. 
- Wio! 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny: 
- Jasiu, co ten wzór oznacza? 
- To jest, ojej, mam to na końcu języka… 
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas 
siarkowy! 

 W przeddzień Walentynek przychodzi Jasio 
do szkoły i mówi: 
- Poproszę kartkę z napisem: „Tylko dla Ciebie”, 20 
sztuk. 

- Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak 
podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu 
harcerzy? 
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną! 

Opracował Miłosz  Grabowski 
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Humor 

Środa Popielcowa, 
zwana także Popielcem 
to święto, które 
rozpoczyna Wielki 
Post. Trwa on 40 dni 
i  40 nocy. Jest to 

święto chrześcijańskie, w trakcie którgo pościmy  
i  skupiamy się na modlitwie. Udajemy się w ten 
dzień o kościoła na mszę, w trakcie której nasze 
głowy zostają posypane święconym popiołem, 
który symbolizuje, że wszystko w życiu kiedyś się 
kończy. Popielec rozpoczyna okres przygotowań 
do najstarszych i najważniejszych świąt w kościele 
katolickim - Świąt Wielkanocnych. 

Bartosz Woźniak 

Środa Popielcowa 

Tłusty czwartek 

Tłusty czwartek to 
staropolski zwyczaj, 
a zarazem wieloletnia 
t radyc j a  p ieczen ia 
i jedzenia pączków oraz 
faworków. Statystycznie 

każdy Polak tego dnia zjada około 2,5 pączka. 
Nawet osoby dbające o linie tego dnia 
popuszczają pasa. Tłusty czwartek rozpoczyna 
ostatni tydzień karnawału i jest świętem 
ruchomym. Zawsze wypada w ostatni czwartek 
karnawału i zależy od dnia Wielkanocy.  
Historia tłustego czwartku sięga niepamiętnych 
czasów. Tego dnia świętowano odejście zimy 
i witano nadchodzącą wiosnę. Aby uczcić tę 
ważną uroczystość, organizowano uczty bogate w 
tłuste potrawy. Obecnie jednak w Polsce tłusty 
czwartek kojarzy się jedynie z pączkami 
i faworkami.  

Bartosz Woźniak 
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