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 HUMOR  

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 
- Niech wejdzie! 
 
 
W wiosenne popołudnie Jasio wręcza babci piękny bukiet 
kwiatów: 
- Ależ Jasio, musiałeś się strasznie wykosztować na taki bukiet! 
Zupełnie niepotrzebnie, przecież takie same kwiaty rosną w 
moim ogródku      

-rosły babciu, rosły…                                                                                             

  

 

1. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne 

2. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i 

zbiorników wodnych. 

3.  Nie przebiegaj przez ulicę, a po zapadnięciu 
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gdzie nasi milusińscy mogli chwilę odpocząć     i 

zrelaksować się oraz kącik malowania twarzy. Kolejnym 

punktem 

był program 

artystyczny przygotowany przez aktora scen muzycznych 

pana Przemysława Łamacza i towarzyszącą mu „Panią 

Mikołajkową”. Wystąpił zespół taneczny prowadzony 

przez panią Sylwię Huć, który zaprezentował  układ pt. 

„Skibidi” oraz grupy taneczne działające przy GOKSiR w 

Przystajni: Studio Tańca MK Dance pod kierunkiem pani 

 

 

ANDRZEJKI 

DZIEŃ  KOBIET 

Dzień Kobiet – piękna tradycja, święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. 

Pierwszy Dzień Kobiet obchodzony był 28 lutego 1909.  

    

CIEKAWOSTKI 

 29-letnia Ekaterina Lisina jest początkującą modelką, która została oficjalnie 
uznana za najwyższą kobietę w Rosji. Lisina może bowiem pochwalić się 
imponującym wzrostem - mierzy aż 206 centymetrów. 

 Jyoti Kisange Amge  – Hinduska, mieszkanka Nagpur, najniższa kobieta świata 
według Księgi rekordów Guinnessa, do której została wpisana 1 lutego 2011. Ma 
zaledwie 62,8 cm wzrostu, waży 5,250 kg. 

  Na świecie żyje ponad 3,7 miliarda kobiet. 

  Święto kobiet jest obchodzone głównie w krajach azjatyckich i europejskich. 

  W Polsce w czasach PRL odbywały się apele i akademie z okazji Dnia Kobiet. 

 Panowie najczęściej wręczali paniom goździki i rajstopy - które w tamtych 
czasach były produktem deficytowym. 

 Dziś kobiety w dniu swojego święta obdarowywane są raczej tulipanami  
i rożami. Również w naszej szkole każda kobieta bez względu na wiek została 
obdarowana słodkim upominkiem w postaci czekoladowego batonika. 
 

 

                                        IMIENINY OBCHODZONE W  

                                    
LUTY                        MARCU 

01.02- Iga, Ignacy 
02.02- Maria, Mirosław 
03.02-Błażej, Hipolit, Oskar 
04.02- Weronika 
05.02- Adelajda, Agata 
06.02- Dorota, Ksenia, Bogdan 
07.02- Romuald, Ryszard 
08.02- Hieronim 
09.02- Apolonia, Cyryl, Eryk, Eryka 
10.02-Jacek, Scholastyka, Elwira 
11.02- Łazarz 
12.02- Modest, Damian, Norbert 
13.02- Grzegorz 
14.02- Walenty, Zenon, Liliana 
15.02- Jowita, Faust, Faustyna 
16.02- Daniel 
17.02-Aleksy 
18.02-Konstancja, Maksym, Bernadeta 
19.02- Arnold, Konrad, Marceli 
20.02- Eustachy, Leon, Leona 
21.02- Eleonora, Feliks 
22.02- Małgorzata, Piotr 
23.02- 
Damian, Marta, Roma, Romana, Izabela 
24.02- 
Maciej, Modest, Bogusąd, Bogusz 
25.02- Cezary, Wiktor, Zygfryd 
26.02- Bogumił, Mirosław, Mirosława 
27.02- Anastazja, Gabriel, Wiktor 
28.02-Makary, Hilary, Prokop 
29.02- Roman, Lutosław, Teofil 
 

01.03-Albin, Antonina 
02.03-Helena, Halszka, Radosław 
03.03- Kunegunda, Maryna, Tycjan 
04.03-Adrian, Kazimierz, Łucja, Adrianna 
05.03-Fryderyk, Oliwia 
06.03-Jordan, Jordana, Róża, Wiktor 
07.03-Felicyta 
08.03-Beata, Wincenty 
09.03- Dominik, Franciszka  
10.03-Aleksander, Cyprian, Marceli 
11.03- Benedykt, Konstanty, Lutosław 
12.03-Bernard, Grzegorz, Alojzy 
13.03-Bożena, Ernest, Krystyna 
14.03-Leon, Leona, Matylda 
15.03-Klemens, Longin, Longina, Ludwika  
16.03-Hilary, Izabela, Oktawiusz, Oktawia 
17.03-Gertruda, Patryk, Zbigniew 
18.03-Anzelm, Cyryl, Edward 
19.03-Bogdan, Józef 
20.03-Anatol, Anatolia, Klaudia 
21.03-Benedykt, Mikołaj, Lubomir 
22.03-Bogusław, Oktawian 
23.03-Feliks, Pelagia, Zbysław 
24.03-Gabriel 
25.03-Ireneusz, Maria, Wieńczysław 
26.03-Emanuel, Emanuela, Larysa, Teodor 
27.03-Ernest, Lidia 
28.03-Aniela, Sykstus 
29.03-Cyryl, Eustachy, Wiktoryn, Wiktoryna 
30.03-Amelia, Dobromir, Leonard 
31.03-Balbina, Beniamin, Balbin, Gwidon 

             

https://imienniczek.pl/imieniny-jaceka
https://imienniczek.pl/imieniny-scholastyki
https://imienniczek.pl/imieniny-elwiry
https://imienniczek.pl/imieniny-%C5%82azarza
https://imienniczek.pl/imieniny-modesta
https://imienniczek.pl/imieniny-damiana
https://imienniczek.pl/imieniny-norberta
https://imienniczek.pl/imieniny-grzegorza
https://imienniczek.pl/imieniny-walentego
https://imienniczek.pl/imieniny-zenona
https://imienniczek.pl/imieniny-liliany
https://imienniczek.pl/imieniny-jowity
https://imienniczek.pl/imieniny-fausta
https://imienniczek.pl/imieniny-faustyny
https://imienniczek.pl/imieniny-daniela
https://imienniczek.pl/imieniny-aleksego
https://imienniczek.pl/imieniny-konstancji
https://imienniczek.pl/imieniny-maksyma
https://imienniczek.pl/imieniny-bernadety
https://imienniczek.pl/imieniny-arnolda
https://imienniczek.pl/imieniny-konrada
https://imienniczek.pl/imieniny-marcelego
https://imienniczek.pl/imieniny-eustachego
https://imienniczek.pl/imieniny-leona
https://imienniczek.pl/imieniny-leony
https://imienniczek.pl/imieniny-eleonory
https://imienniczek.pl/imieniny-feliksa
https://imienniczek.pl/imieniny-ma%C5%82gorzaty
https://imienniczek.pl/imieniny-piotra
https://imienniczek.pl/imieniny-damiana
https://imienniczek.pl/imieniny-marty
https://imienniczek.pl/imieniny-romy
https://imienniczek.pl/imieniny-romany
https://imienniczek.pl/imieniny-izabeli
https://imienniczek.pl/imieniny-macieja
https://imienniczek.pl/imieniny-modesta
https://imienniczek.pl/imieniny-bogus%C4%85da
https://imienniczek.pl/imieniny-bogusza
https://imienniczek.pl/imieniny-cezarego
https://imienniczek.pl/imieniny-wiktora
https://imienniczek.pl/imieniny-zygfryda
https://imienniczek.pl/imieniny-bogumi%C5%82a
https://imienniczek.pl/imieniny-miros%C5%82awa
https://imienniczek.pl/imieniny-miros%C5%82awy
https://imienniczek.pl/imieniny-anastazji
https://imienniczek.pl/imieniny-gabriela
https://imienniczek.pl/imieniny-wiktora
https://imienniczek.pl/imieniny-makarego
https://imienniczek.pl/imieniny-hilarego
https://imienniczek.pl/imieniny-prokopa
https://imienniczek.pl/imieniny-romana
https://imienniczek.pl/imieniny-lutos%C5%82awa
https://imienniczek.pl/imieniny-teofila
https://imienniczek.pl/imieniny-albina
https://imienniczek.pl/imieniny-antoniny
https://imienniczek.pl/imieniny-heleny
https://imienniczek.pl/imieniny-halszki
https://imienniczek.pl/imieniny-rados%C5%82awa
https://imienniczek.pl/imieniny-kunegundy
https://imienniczek.pl/imieniny-maryny
https://imienniczek.pl/imieniny-tycjana
https://imienniczek.pl/imieniny-adriana
https://imienniczek.pl/imieniny-kazimierza
https://imienniczek.pl/imieniny-%C5%82ucji
https://imienniczek.pl/imieniny-adrianny
https://imienniczek.pl/imieniny-fryderyka
https://imienniczek.pl/imieniny-oliwii
https://imienniczek.pl/imieniny-jordana
https://imienniczek.pl/imieniny-jordany
https://imienniczek.pl/imieniny-r%C3%B3%C5%BCy
https://imienniczek.pl/imieniny-wiktora
https://imienniczek.pl/imieniny-felicyty
https://imienniczek.pl/imieniny-beaty
https://imienniczek.pl/imieniny-wincentego
https://imienniczek.pl/imieniny-aleksandra
https://imienniczek.pl/imieniny-cypriana
https://imienniczek.pl/imieniny-marcelego
https://imienniczek.pl/imieniny-benedykta
https://imienniczek.pl/imieniny-konstantego
https://imienniczek.pl/imieniny-lutos%C5%82awa
https://imienniczek.pl/imieniny-bernarda
https://imienniczek.pl/imieniny-grzegorza
https://imienniczek.pl/imieniny-alojzego
https://imienniczek.pl/imieniny-bo%C5%BCeny
https://imienniczek.pl/imieniny-ernesta
https://imienniczek.pl/imieniny-krystyny
https://imienniczek.pl/imieniny-leona
https://imienniczek.pl/imieniny-leony
https://imienniczek.pl/imieniny-matyldy
https://imienniczek.pl/imieniny-klemensa
https://imienniczek.pl/imieniny-longina
https://imienniczek.pl/imieniny-longiny
https://imienniczek.pl/imieniny-ludwiki
https://imienniczek.pl/imieniny-hilarego
https://imienniczek.pl/imieniny-izabeli
https://imienniczek.pl/imieniny-oktawiusza
https://imienniczek.pl/imieniny-oktawii
https://imienniczek.pl/imieniny-gertrudy
https://imienniczek.pl/imieniny-patryka
https://imienniczek.pl/imieniny-zbigniewa
https://imienniczek.pl/imieniny-anzelma
https://imienniczek.pl/imieniny-cyryla
https://imienniczek.pl/imieniny-edwarda
https://imienniczek.pl/imieniny-bogdana
https://imienniczek.pl/imieniny-j%C3%B3zefa
https://imienniczek.pl/imieniny-anatola
https://imienniczek.pl/imieniny-anatolii
https://imienniczek.pl/imieniny-klaudii
https://imienniczek.pl/imieniny-benedykta
https://imienniczek.pl/imieniny-miko%C5%82aja
https://imienniczek.pl/imieniny-lubomira
https://imienniczek.pl/imieniny-bogus%C5%82awa
https://imienniczek.pl/imieniny-oktawiana
https://imienniczek.pl/imieniny-feliksa
https://imienniczek.pl/imieniny-pelagii
https://imienniczek.pl/imieniny-zbys%C5%82awa
https://imienniczek.pl/imieniny-gabriela
https://imienniczek.pl/imieniny-ireneusza
https://imienniczek.pl/imieniny-marii
https://imienniczek.pl/imieniny-wie%C5%84czys%C5%82awa
https://imienniczek.pl/imieniny-emanuela
https://imienniczek.pl/imieniny-emanueli
https://imienniczek.pl/imieniny-larysy
https://imienniczek.pl/imieniny-teodora
https://imienniczek.pl/imieniny-ernesta
https://imienniczek.pl/imieniny-lidii
https://imienniczek.pl/imieniny-anieli
https://imienniczek.pl/imieniny-sykstusa
https://imienniczek.pl/imieniny-cyryla
https://imienniczek.pl/imieniny-eustachego
https://imienniczek.pl/imieniny-wiktoryna
https://imienniczek.pl/imieniny-wiktoryny
https://imienniczek.pl/imieniny-amelii
https://imienniczek.pl/imieniny-dobromira
https://imienniczek.pl/imieniny-leonarda
https://imienniczek.pl/imieniny-balbiny
https://imienniczek.pl/imieniny-beniamina
https://imienniczek.pl/imieniny-balbina
https://imienniczek.pl/imieniny-gwidona


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W A L E N T Y N K I 

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. 

       

CIEKAWOSTKI 

 Tylko w Stanach Zjednoczonych w walentynki sprzedaje się prawie 200 milionów 

róż. 

Każdego roku z okazji dnia zakochanych do Verony, gdzie rozgrywał się 

najsłynniejszy Szekspirowski dramat Romeo i Julia… dociera około tysiąc kartek 

zaadresowanych do Julii 

 Prawdopodobnie pierwszą kartkę walentynkową wysłał książę Orleanu w 1415 

roku – uwięziony w londyńskim Tower pragnął powiedzieć żonie, jak bardzo ją 

kocha. 

 W Japonii to kobiety dają prezenty mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc 

później, z okazji Białego Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie 

prezentem jest biała czekolada. 

 Liczba dnia: 220 000 Właśnie tyle razy (średnio) na świecie 14 lutego padnie 

pytanie –“Wyjdziesz za mnie?” 

 Podobno około 3% ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu wręcza prezent 

pupilowi. 

 Najdłuższy pocałunek w historii trwał 30 godzin 59 minut i 21 sekund. Rekord padł 

w 2001 r., a w trakcie jego pobijania partnerzy spalili po 7436 kalorii. 

 

 

KARNAWAŁ 

Karnawał to  okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. 
Rozpoczyna się najczęściej w święto Trzech Króli, a kończy we wtorek 
przed Środą Popielcową, która oznacza początek Wielkiego Postu  
i oczekiwania na Wielkanoc. Czas trwania karnawału zależny jest od daty 
świąt Wielkanocnych, które z kolei zależą od faz księżyca.  
Najsłynniejszym karnawałem jest karnawał w Rio De Janeiro można 
powiedzieć, że to światowa stolica zabawy. Na karnawał do Brazylii 
przyjeżdża ok. 1,5 mln turystów. Zabawa trwa przez 5-6 dni, a jego 
przygotowania trwają aż cały rok. W 2004 roku karnawał przeszedł do 
historii jako największy na świecie i został wpisany do Księgi Rekordów 
Guinessa.  
 

  
 
Karnawał w Wenecji jest bez wątpienia najstarszy w Europie. 
Rozpoczęcie karnawału następuje poprzez Il Volo dell’Angelo, młodej 
kobiety która „przelatuje” z dzwonnicy na plac Świętego Marka. Karnawał 
w Wenecji charakteryzuje się drogimi strojami i kosztownymi balami, na 
które nie sposób wejść bez wcześniejszej rezerwacji. 
 
Karnawał w Hiszpanii 
Rozpoczynają go trzy popularne uroczystości kulinarne: la Pestiñada, la 
Erizada i la Ostionada. Trwa od 27 lutego do 9 marca. Najważniejszym 
elementem jest wybór stroju (el más ocurrente), znany dzięki swoim 
sławnym las chirigotas. Hiszpania jest mekką dla miłośników dobrej 
zabawy. Karnawał odbywa się tu w wielu miastach, zarówno na 
kontynencie, jak i na wyspach 
W naszej szkole bal karnawałowy odbył się 12.02. Tradycyjnie uczniowie 
przebrani byli za rózne postacie bajkowe i wspólnie bawili się podczas 
balu. W tanecznych parach pojawili się: piraci, rycerze, królewny, 
Indianie, policjanci, strażacy, wróżki itp. Zabawę prowadził wodzirej pan 
Przemysław Łamacz, który zachęcał do wspólnej zabawy przy dźwiękach 
najpopularniejszych hitów dyskotekowych.  



. 

 

Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia, przygotowujący wiernych do  radosnego 

przeżycia świąt Wielkanocnych. Trwa 40 dni; od Środy Popielcowej do początku 

liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej  w Wielki Czwartek.  

Historia postu przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego sięga już II wieku, 

gdzie post trwał 40 godzin obowiązującym zatem w Wielki Piątek 

 i w Wielką Sobotę.  

W III wieku Wielki Post trwał tydzień, a na początku IV w. liczył już czterdzieści dni. 

Okres ten jest związany w religii chrześcijańskiej z  modlitwą, postem i jałmużną, 

które to czynności mają przypomnieć chrześcijaninowi o konieczności 

doskonalenia siebie: modlitwa przybiera w tym czasie formę, np. drogi krzyżowej, 

gorzkich żali czy rekolekcji.  

Post ma za zadanie przenieść uwagę człowieka ze spraw materialnych na te 

duchowe oraz nauczyć go samodyscypliny, jałmużna natomiast ma przypomnieć o 

konieczności troski o bliźniego i potrzebę dzielenia się posiadanymi dobrami. 

Dawniej post - w sensie żywieniowym - to był rzeczywiście post.  

W kuchni królowały żury, ziemniaki, śledzie (i w ogóle ryby), kasze jęczmienne. 

Na obiad jadano najczęściej jednogarnkowe potrawy bez tłuszczu.  

Kącik kulinarny 

Ciekawostki o pączkach i faworkach. 

 W tłusty czwartek piekarnia sprzedaje aż 30 tysięcy pączków. 

 Polacy w tłusty czwartek zjadają ok.100milionów pączków. 

 Według tradycji osobę, która znajdzie orzecha w pączku, czeka szczęście.  

 Klasyczny pączek o wadze 80 gramów ma 341 kilokalorii. 

 Pierwsze faworki zostały usmażone na Litwie i w Niemczech. 

 Według legendy faworki powstały przez przypadek. Cukiernik omyłkowo 
wrzucił je do rozgrzanego oleju . Z zawiniętego ciasta powstała kokarda. 

 

 

Przepis na śledziki po kaszubsku. 

Składniki: 
1/2 kg filetów śledziowych (matjasy) 
2 łyżki cukru 
1/4 szklanki oleju 
4 łyżki octu 
4 łyżki koncentratu pomidorowego 
30 dkg cebuli 
3 ziarenka ziela ang. 
3 liście laurowe 
ziarenka gorczycy  
 
Wykonanie: Wymoczone filety pokroić w kawałki. Rozgrzać olej i zeszklić 
cebulę. Dodać cukier i chwilę smażyć. Wlać ocet, dodać liście laurowe, ziele 
ang., koncentrat pomidorowy. Wymieszać i dusić kilka minut. Zdjąć z ognia i 
dodać ziarenka gorczycy. Wystudzić. Kłaść kawałki filetów i przekładać 
sosem. Najlepiej smakują na drugi dzień, kiedy dobrze się zamarynują i 
przejdą smakiem przypraw.   

 

 

 


