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Walentynki – święto zakochanych 

Z racji niedawno przez nas obchodzonych Walentynek prezentujemy 
14 ciekawostek o tym Święcie. 

1. Święto w dniu 14 lutego zostało ogłoszone przez papieża 
Gelazjusza I pod koniec lat 400-ch. 

2. W roku 1840 w USA rozpoczęto masową produkcję i sprzedaż 
kartek świątecznych. 

3. Przyrodnicy brytyjscy uważają, że obchodzenie 14 lutego święta 
zakochanych pokrywa się z 

Cyklami przyrody. Uważano, że począwszy od tego dnia ptaki w tej 
szerokości geograficznej 

Zaczynają łączyć się w pary. Z tego powodu ten dzień nazywany był 
kiedyś „ptasim ślubem”. 

4. Kobiety w Holandii mogą w tym dniu złożyć propozycję ślubną 
upatrzonemu mężczyźnie. Jeśli 

Odmówi, powinien jej sprezentować jedwabną suknię. W Kanadzie za 
to samo „przewinienie” 

Mężczyzna może otrzymać mandat lub trafić do więzienia. 

5. Najstarsza walentynka pochodzi z 1415 roku i znajduje się w 
muzeum londyńskim. Autorem 

Był Karol I (Karol Orleański) – książę Orleanu, twórca francuskiego 
średniowiecza, zatoczony 

W pojedynczej celi. Za pomocą notatek miłosnych do żony walczył z 
nudą.  

6. Główni bohaterowie dramatu „Romeo i Julia” mieszkali w Weronie. 
Co roku z tego miasta 

Wysyłane są tysiące kartek świątecznych. 



8. Łącznie co roku wysyła się ponad 1 miliard kartek walentynkowych. 

9. Święto 14 lutego Dzień zakochanych - Łącznie co roku wysyła się 
ponad 1 miliard kartek 

Walentynkowych. 

10. Zwyczaje walentynkowe w dużym stopniu wzorują się na starym 
rzymskim święcie religijnym, 

Luperkaliach. Ustanowione przez Euandrosa i obchodzone 14-15 
lutego poświęcone były 

Luperkusowi, pasterskiemu bogu plemion italskich chroniącemu 
przed wilkami. 

11. Święto 14 lutego Dzień zakochanych - Luperkalia rzymskie-swieto-
religijne 

12. W Korei single, którzy nie otrzymali prezentu walentynkowego, 
idą do restauracji dla singli, 

By zjeść czarny makaron symbolizujący samotność. 

13. Najwięcej osób prosi o rękę w dniu świętego Walentego. 

14. Tradycyjnymi prezentami 
walentynkowymi we Francji są słodycze, 

sztuczne kwiatki, wyjazdy 

Oraz bilety w totolotka. Życzenia składa 
się nie tylko kochanej osobie, ale też jej 

przyjaciołom 

I krewnym. 

 

 

  

 

 



Zimowe przepisy 

1. Rozgrzewająca czekolada 

Składniki 

mleko 2 % 500 ml                         kakao ciemne 1 łyżka                   
nutella 1 łyżka                                cukier do smaku                                 
bita śmietana 

Przygotowanie 

1. Odlać 1/2 szklanki mleka, resztę zagotować,  

2. Nutellę wymieszać z kakao, 
rozprowadzić mlekiem, wlać do gorącego 
mleka, zagotować,można dosłodzić, 

3. Przelać napój do kubka, udekorować 
bitą śmietaną, ja użyłam gotowej, 

2. Zimowe gwiazdki 

Składniki 

240 g mąki pszenne                               100 g masła 

200 g cukru pudru                                  1 łyżka jogurtu naturalnego 

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii                 szczypta proszku do pieczenia 

Przygotowanie 

Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy posiekane masło, cukier 
puder i pozostałe składniki. Zagniatamy miękkie, gładkie ciasto. 
Owijamy folią spożywczą i chłodzimy w lodówce przez godzinę. Ciasto 
wałkujemy na grubość 1/2 cm, delikatnie podsypując mąką. Przy 
pomocy foremki w kształcie małej gwiazdki wykrawamy ciastka i 
układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Między 
ciasteczkami zachowujemy niewielkie odstępy. Wstawiamy do 
piekarnika nagrzanego do 180’C i pieczemy przez 8-10 minut. Czas 
pieczenia jest zależny od wielkości 

ciasteczek. Jeszcze ciepłe ciasteczka obtaczamy w cukrze pudrze. 



 



Z życia szkoły... 
 

W naszej szkole nie brakuje różnych atrakcji, na bieżąco 
samorząd uczniowski wraz z opiekunami organizuje 

wiele ciekawych akcji, konkursów, dyskotek oraz 
szalonych dni. Często organizowana jest ciastolandia 
przy której uczniowie smakują domowe wypieki przy 

tym bardzo dobrze się bawiąc. Nie brakowało muzyki na 
dyskotekach andrzejkowych odbywających się pod 

koniec stycznia i 14 lutego.Bardzo ciekawe były 
wystawiane przez młodszych uczniów przedstawienia z 

okazji walentynek, jak i też ''pączkolandia'' którą 
organizowano z okazji tłustego czwartku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferie 
         A może w te ferie zapomnieć o zimie?  

 
Ferie Zimowe to znakomity czas, by wybrać się na egzotyczny 

urlop. Do wyboru jest wiele ciekawych kierunków podróży. 
Emiraty Arabskie polecamy przede wszystkim na ferie dla 

dwojga, a Wyspy Zielonego Przylądka wielbicielom sportów 
wodnych. Marzysz o zwiedzaniu dalekich zakątków świata? 

Sprawdź ofertę wycieczek do krajów afrykańskich i 
azjatyckich. Safari w Kenii lub wycieczka po rezerwatach 

przyrody w Gambiina długo pozostanie w pamięci. Podobnie 
jak wypoczynek na rajskich plażach Tajlandii czy Wietnamu. 
Ferie Zimowe to także najlepszy moment na wycieczkę na 

Karaiby, szczególnie do rajskiej Dominikany. 
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Karnawał 
 

Karnawał, zapusty – okres zimowych balów,maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się 
najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza 

początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. 

Geneza karnawału 
Nazwa pochodzi od włoskiego carnevale, z łaciny: carnem levāre ("mięso usuwać") bądź 
caro, vale ("żegnaj mięso"). Pokrewne nazwy to starowłoskie carasciale z łaciny carnem 

laxāre, rumuńskie cârneleagă z carnem ligat, oraz hiszpańskie carnestolendas z caro 
tollenda. Wszystkie oznaczały pożegnanie mięsa przed rozpoczynającym się wielkim postem. 

Inna etymologia tej nazwy, każe szukać jej źródeł w łac. carrus navalis wóz w kształcie 
okrętu, który uczestniczył w procesji świątecznej ku czci bogini Izydy a później Dionizosa w 

starożytnym Rzymie. 

Karnawał wywodzi się z kultów płodności i z kultów agrarnych. Od głębokiej przeszłości 
utrzymywało się przekonanie, że im wyższe będą skoki, tym wyżej będzie rodziło zboże. 

Między innymi dlatego Karnawał jest tak ściśle związany z tańcami. W wielu krajach 
europejskich, zwłaszcza na wsiach praktykowano także tańce dookoła ogniska, najczęściej w 

formie koła. 

Karnawał na świecie 
Widowiskowe karnawały odbywają się w Rio de Janeiro, w Wenecji oraz na Wyspach 
Kanaryjskich i w Niemczech. Największym po karnawale w Rio pod względem liczby 

odwiedzających go turystów jest Notting Hill 
Carnival w Londynie. Co roku w ciągu dwóch dni 

przyciąga ponad 1,5 mln turystów. 

Karnawał w Rio de Janeiro 
Początek karnawału w Rio de Janeiro sięga XVII 

wieku. Alberto Ribeiro Lamego w książce 

“Człowiek i Guanabara” pisze o obchodach w 

1641 r., poprzedzających Wielkanoc, podczas 

których świętowano jednocześnie odłączenie się Portugalii od Hiszpanii. Te pierwsze formy 

karnawału w Rio, nazywane encamizadas, zostały zastąpione przez entrudos, które odbywały 

się do XIX wieku. Od drugiej połowy XIX wieku wyższe klasy społeczne organizowały bale 

maskowe na modę francuską i własne przemarsze, podczas których wkładano bogato 

zdobione stroje. Jednocześnie na ulicach pojawiały się takie formy, jak cordões (dosłownie: 

sznury) i bloki, skupiające lokalne społeczności. W latach 30-tych XX wieku zostały one 

oficjalnie zalegalizowane. W 1928 r. powstała pierwsza szkoła samby o nazwie “Deixa falar”, 

a w 1932 r. zorganizowano pierwszy konkurs szkół samby w Rio, w której brało udział 19 

szkół, a zwyciężyła Estação Primeira de Mangueira. 



Narodowy Dzień Pamięci  

“Żołnierzy Wyklętych” 
 

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której 
uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu 

II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o 
suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i 
pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom 
organizacji Wolność i Niezawisłość. to pierwsze tej rangi uhonorowanie 

żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. 

W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia 
Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, reprezentującego takie 

organizacje jak: Zrzeszenie “Wolność i Niezawisłość”,Związek Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 

wsparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 
1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Od początku 

poparcia dla inicjatywy zadeklarowały kluby parlamentarne Platformy 
Obywatelskiej i Prawa I Sprawiedliwości. 

Ostatecznie po długich komplikacjach prezydent Bronisław Komorowski 
podpisał ustawę dnia 9 utego 2011 rolku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 rocznica  

powstania  Armii Krajowej 

 

14 lutego 2019 roku minęła 77 rocznica utworzenia AK. 
Armia Krajowa były to zakonspirowane 

siły zbrojne Polskiego Państwa 

Podziemnego w latach II wojny 

światowej, działające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej 

przez Niemcy i ZSRR. Siły Zbrojne w 

Kraju były integralną częścią Polskich 

Sił Zbrojnych, podporządkowaną 

Naczelnemu Wodzowi.Powstała z 

przemianowania Związku Walki 

Zbrojnej (powstałego w listopadzie 1939) rozkazem Naczelnego Wodza 

generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku. Ostatecznie 

uznany został tym samym wojskowy charakter siły zbrojnej podziemia, armii jak 

podkreślał Sikorski w rozkazie: wszystkich żołnierzy w służbie czynnej w 

Kraju.Zadaniem Armii Krajowej było tworzenie struktur wojskowo-

organizacyjnych na czas okupacji dla mobilizacji społeczeństwa do walki 

bieżącej, ochrona Polskiego Państwa 

Podziemnego oraz odtworzenie 

armii na czas otwartej walki o 

niepodległość, czyli przygotowanie 

kraju do powstania powszechnego. 

Działalność AK prowadzona była w 

dwóch formach: utworzenie struktur 

wojskowych i organizacyjnych na 

czas okupacji oraz przygotowania 

armii konspiracyjnej na czas otwartej 

walki o niepodległość (Odtwarzanie 

Sił Zbrojnych). OSZ prowadzone było przez cały czas w okupacji i przyjęło formę 

tworzenia wojskowych struktur terenowych, w końcowym etapie wojskowych 

struktur taktycznych. Armia Krajowa budowała równoległy aparat 

administracyjny tworząc Administrację Zmilitaryzowaną. 
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Dzień kobiet - informacje i światowe 
ciekawostki 

 

 
Dzień Kobiet w Berlinie - stolicy Niemiec, a zarazem kraju związkowym - 

Międzynarodowy Dzień Kobiet po raz pierwszy jest dniem wolnym od pracy. 
Więcej niż połowa Niemców jest zdania, że cały kraj powinien pójść za 

przykładem stolicy. 
 

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Wielu z nas może się wydawać, że to 
typowo polskie święto. Jednak jest to błędne myślenie. Pierwsze obchody 

Narodowego Dnia Kobiet odbyły się w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych ku 
czci ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Dwa lata później zwyczaj ten dotarł 
do Austrii i Danii, stamtąd do Niemiec i Szwajcarii, a następnie rozpowszechnił 

się w Europie oraz w krajach azjatyckich. 
 

W Rosji, na Ukrainie i Białorusi dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Na 
Białorusi święto to ma dla pań również materialny wymiar, gdyż otrzymują w 

pracy premię. 
 

Mieszkanki Armenii mają nie tylko jeden dzień, ale Miesiąc Kobiet. Po upadku 
ZSRR zaprzestano celebrować Międzynarodowy Dzień Kobiet. W zamian 

ustanowiono święto Piękna i Macierzyństwa obchodzone 7 kwietnia. Z powodu 
zamieszania, które pojawiło się w związku z dwoma datami kobiecego święta, 

zdecydowano, aby czcić płeć piękną przez cały miesiąc - od 8 marca do 7 
kwietnia. 

 

Chinki z okazji swojego święta pracują tylko pół dnia, a w sklepach mogą 
skorzystać z wielu specjalnych zniżek. 

 

W Rumunii i Portugalii kobiety świętują we 
własnym gronie, organizując tzw. babskie 

wieczory, czyli przyjęcia, obiady lub 
kolacje, na które wstęp mają tylko i 

wyłącznie panie. 
 

Święto to celebrowane jest w kilkudziesięciu krajach świata, m.in. takich jak: 
Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Szwecja, 

Włochy. W większości Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca, 
choć są wyjątki, np. w Tunezji panie mają swoje święto 13 sierpnia. Są też kraje, 

np. Iran, gdzie Święto Kobiet jest zabronione. 



Zimowe dowcipy 
 

Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi podenerwowany niedźwiedź. To 
złamie choinkę, to kopnie w drzewo, to pogoni wilka - ogólnie - 
mocno wściekły! Chodzi i gada: 
- Po jakiego grzyba piłem tę kawę we wrześniu...  
 

Kiedy Eskimos wie, że zima jest naprawdę siarczysta? 

Jak mu się psy łamią na zakręcie.  
 

Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. Widzi go drugi i pyta się: 
- Po co Ci ta lodówka, jest minus 20 stopni? 

- A niech się dzieciaki trochę ogrzeją.  
 

Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta: 
- Gdzie lecisz? 

- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską. 
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy! 

 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana: 
- Panie prezesie, zima 
przyszła! 

- Nie mam teraz czasu, 
powiedz jej żeby przyszła 
jutro! A najlepiej niech 

wcześniej zadzwoni, to 
umówisz ją na konkretną 
godzinę.  
 

- Kto to jest prawdziwy narciarz? 

- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej 
miejscowości 
górskiej, przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu. 

 

 



QLTURKA 

 

I. Wystawa malarstwa Moniki Ostrowskiej i Anny 

Pągowskiej pt. „Kolaże” od piątku 15.03.2019. 

w Galerii Sztuki na Prostej w Jabłonnie, ul. Prosta 2 

 

Serdecznie zapraszamy do Galerii Sztuki na Prostej w Jabłonnie 

na wystawę malarstwa Moniki Ostrowskiej i Anny Pągowskiej. Wernisaż 
odbył się w piątek 15 marca 2019 roku o godz. 18.00. 

 

Dwie artystki, jedna wystawa, kolaże. 

Tworzą surrealistyczne kompozycje przy pomocy tego samego medium, 
jednak w odmiennej stylistyce.  

Choć technika kolażu ma długą historię sięgającą starożytności trafnie 
oddaje wielowymiarowość i eklektyzm współczesnego świata.  

Korzystając z tego potencjału artystki łączą fragmenty różnych 

rzeczywistości by nadać im nowe znaczenie. 

Monika Ostrowska 

 

Fotografka i pasjonatka kolażu, którym zajmuje się w 

czasie wolnym. Biegle posługuje się nożyczkami, klejem i 

wyobraźnią. Inspiruje ją popkultura. Zawsze słucha intuicji. 

Tworzy surrealistyczne kompozycje, w których łączy postacie 

i przedmioty w wyimaginowanej przestrzeni, tworząc swoistą 

narrację. W 2018 roku prezentowała swoje prace na Targach Plakatu, 

Targach Rzeczy Ładnych i Targach Designu Wzory w Warszawie. 

Anna Pągowska 

 

Grafik, ilustrator. Specjalizuje się w technice kolażu, tworząc 

ilustracje do prasy i książek. Projektuje plakaty filmowe 

i społeczne. Kreuje bioniczne kompozycje w konwencji 

pomiędzy realizmem a abstrakcją, będące surrealistyczną 

wizją świata, postrzeganego przez artystkę. Wysublimowana 

estetyka nadaje mu aurę niezwykłości i tajemniczości. 

W 2018 roku prezentowała swoje prace na wystawie indywidualnej 

w Galerii Sztuki Na Prostej, na Festiwalu Filmowym w Gdyni 

na wystawie Plakatu Artystycznego, na Targach Plakatu w Warszawie. 

 

Robert Żbikowski, Kurator wystawy Galeria Sztuki na Prostej. 



Życzenia Noworoczne 
Z okazji nadchodzącego 2019 roku spieszymy 

złożyć Wam życzenia. Wszelkiej pomyślności, 

zdrowia i szczęścia na każdy dzień. Wielu 

okazji do uśmiechu, radości oraz spokoju 

ducha. Życzymy wszystkim Dzieciom i ich 

Rodzicom wszystkiego najlepszego! 
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