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 Ważne święta i „duże” wydarzenia, takie jak Boże Narodzenie, Sylwester, Św. Trzech Króli, dawno mamy 
za sobą. Przed nami, w marcu, kolejne ważne święto, Wielkanoc. Wydawać by się mogło, że niepozorny luty wypada 
blado na tle sąsiednich miesięcy. Jednak i on ma do zaproponowania kilka ciekawych „świąt” i obyczajów. Mamy więc 
Tłusty czwartek, Ostatki, Popielec i Walentynki, no i trwa jeszcze karnawał.  
 W tym roku Tłusty czwartek przypadł bardzo wcześnie, bo już 4. 

lutego. A skąd się wziął Tłusty Czwartek? „Powiedział mi Bartek, że dziś 

tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”, głosi 

staropolskie przysłowie. Skąd wzięła się tradycja smażenia i jedzenia 

pączków? Historia tłustego czwartku sięga czasów starożytnych, kiedy to 

w Rzymie bawiono się hucznie, by powitać nadchodzącą wiosnę i pożegnać 

zimę. Wtedy ludzie zajadali się tłustymi mięsami i popijali je alkoholem, 

do których zajadano pączki, robione z ciasta chlebowego. Nie były one 

słodkie, lecz nadziewane słoniną. W naszej tradycji tłusty czwartek to 

zawsze ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Jako że Wielkanoc jest 

świętem ruchomym, tłusty czwartek nie wypada co roku w ten sam dzień. 

Dzień ten był kiedyś początkiem Tłustego Tygodnia, czyli czasu wielkiego obżarstwa. Pozwalano 

sobie na ogromne ilości tłustych mięs, kapustę ze skwarkami, słoninę. Dlatego też ostatnie dni 

karnawału nazywano wtedy mięsopustem, zapustem lub ostatkami. Należało najeść się do syta 

i wybawić przed zbliżającymi się 40 dniami postu, kiedy katolicy powinni zachować 

wstrzemięźliwość i umiarkowanie także w jedzeniu i piciu. Tradycja jedzenia pączków na słodko 

pojawiła się w Polsce w XVI wieku. Dawniej przygotowując te słodkie drożdżowe ciastka 

do środka niektórych wkładano orzechy i migdały, a osoba, która trafiła akurat na pączek 

z „niespodzianką” miała cieszyć się szczęściem przez całe życie. Kolejny 

przesąd głosił, że ten, kto nie zje w tłusty czwartek ani jednego pączka, 

będzie skazany na niepowodzenia w przyszłości. Idealny pączek powinien 

być pulchny, ale lekko zapadnięty w środku, co świadczy o tym, że ciasto ma 

dobrą konsystencję. Pączki powinny też mieć jasną obwódkę wokół, dzięki 

czemu poznamy, że tłuszcz na którym były smażone był świeży.  

 Ostatki, to ostatni dzień karnawału 

(wtorek przed Środą Popielcową) lub też cały 

tydzień od Tłustego Czwartku do tegoż wtorku. 

Pożegnanie karnawału, to okres nasilonych 

zabaw i bali karnawałowych. Najbardziej chyba 

znanym i największym balem karnawałowym jest 

oczywiście Karnawał w Rio de Janeiro 

rozpoczynający się w ostatni piątek przed 

Środą Popielcową i trwający przez pięć dni, aż 

do środy nad ranem. Inne słynne bale 

ostatkowe, to np. wielki bal na Placu Świętego 

Marka w Wenecji, Carnival of Binche w 

belgijskim mieście Binche, bal i parady 

karnawałowe w Nicei (Francja), karnawał w Nowym Orleanie (USA). W Polsce niestety nie 

odbywają się aż tak spektakularne bale jak w Brazylii czy Wenecji, ale jest to także okres 

nasilonych imprez i zabaw zwanych potocznie „śledzikiem”. W Wielkopolsce wtorkowy bal znany 

jest jako „podkoziołek”. Na świecie ostatni dzień karnawału nazywany jest często Mardi Gras 

(z francuskiego: tłusty wtorek). Nazwa ta znana i używana jest w USA, Kanadzie (niekiedy też 

Pancake Tuesday, czyli Naleśnikowy Wtorek), Europie i Ameryce Łacińskiej. W Wielkiej Brytanii 

i Irlandii ostatki nazywane są Shrove Tuesday, w Niemczech Fasnacht. 

Walka karnawału z postem Pieter Bruegel (starszy), 1559 



 

W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają 

czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie 

Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu 

przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub 

zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół 

odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni 

spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście 

przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne 

wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł 

przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; 

czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice 

Prawa. Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, 

liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post 

i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych 

i misyjnych. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i „Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem szat 

liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do 

największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym 

czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po raz 

pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście 

pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem 

towarzyszą w Środę Popielcową słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Sam 

zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach 

i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich 

oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela. Pierwsze świadectwa o 

święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj 

jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania 

głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.  

Walentynki zawdzięczają swą nazwę biskupowi Walentemu z Terni 

w Umbrii (Włochy). Wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. 

Żył w III w. i był kapłanem rzymskim. Tam w czasie prześladowań 

asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam 

został pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził 

rutynowy proces polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. 

Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć 

Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku. Pochowano go w Rzymie. Brak 

bliższych wiadomości o nim nie przeszkodził w szybkim rozwoju jego 

kultu. Jego grób już w IV w. otoczony był szczególną czcią. Nad grobem 

papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem św. Walentego. 

Bazylika wraz z grobem św. Walentego stała się prawdziwym sanktuarium 

i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W ciągu średniowiecza 

kult Walentego objął całą niemal Europę. W średniowieczu na terenie 

niemieckim Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych 

i epilepsji. Na Zachodzie, szczególnie w Anglii, a potem w Stanach Zjednoczonych, czczono 

św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją 

do obdarowywania się drobnymi upominkami. W ikonografii św. Walenty przedstawiany jest jako 

kapłan w ornacie, z kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, lub w stroju biskupa 

uzdrawiającego chłopca z padaczki. 
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ZNANE BUDOWLE CZ. IV. 
 

Torre pendente 

di Pisa    

 

Krzywa wieża w Pizie to jedna z najbardziej 
znanych budowli świata. Jednocześnie jest symbolem 
miasta Pizy we Włoszech. Rocznie odwiedza ją ok. 
10 mln turystów. W istocie jest dzwonnicą katedralną 
i należy do kompleksu zabudowań w stylu romańskim. 
Została zaprojektowana przez Guglielmo i Bonanno 
Pisano Po rozpoczęciu budowy w 1174 wieża zaczęła 
odchylać się od pionu, co próbowano korygować 
w czasie budowy  (np. wydłużając kolumny po jednej 
stronie wieży). Budowa wieży miała miejsce w trzech 
etapach i trwała 177 lat. Mimo niebezpieczeństwa, 
jeszcze w 1350 dodano ostatnie piętro, na którym 
umieszczono dzwony. W XIX wieku zaczęto 

podejmować pierwsze 
próby powstrzymania 
przechylania się wieży, co przyniosło jednak przeciwny 
skutek. Wieża jest zbudowana z białego marmuru, liczy 
osiem pięter. Waży ok. 14 tysięcy ton. W 1990 wieżę 
zamknięto dla zwiedzających i powołano specjalny 
komitet, który miał wybrać najlepszy sposób 
zabezpieczenia jej przed dalszym odchylaniem się. 
Od 2001 wieża jest ponownie otwarta dla turystów. 
Obecnie wieża ma wysokość 54,98 m, odchyliła się zaś 
od pionu o około 5 m (średnio o 1 mm rocznie). Od 1911 
pomiary te są co roku aktualizowane. W kwietniu 2011, 
po 20 latach zakończono prace konserwatorskie 
w Krzywej Wieży. Przez ostatnie lata konserwatorzy 
usuwali z jej murów grubą warstwę zanieczyszczeń 
i smogu oraz ślady 

niszczycielskiej 
działalności zwiedzających. Specjaliści zebrali 
wszystkie kawałki marmuru, które odpadły 
i umieścili je z powrotem we właściwych 
miejscach murów wieży. Wieżę ocalił zespół 
ekspertów z Politechniki w Turynie. Zastosowana 
przez specjalistów metoda polegała na 
wzmocnieniu fundamentów i niedopuszczeniu 
do dalszego przechyłu. Zespół dał Krzywej Wieży 
gwarancję na 300 lat!!!   

 
       

   Patrycja Stańczyk, kl. Vd 



 

 
Burza ś n ież na w Nowym Yorku 

Zima stulecia na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych sparaliżowała Nowy Jork. Władze 

zawiesiły kursowanie autobusów i naziemnych linii metra. Zamknięto mosty i wydano zakaz 

korzystania z samochodów, zamknięto lotniska. W trakcie nawałnicy okrzykniętej „śnieżnym 

potworem” i „śnieżnym 

Armagedonem” powstało 

wiele setek tysięcy zdjęć. 

Jednak tylko jedno zyskało 

ogromną popularność, a jego 

autor Michele Palazzo 

zdradza kulisy powstania: 

„Tego ranka obudziłem się 

wcześnie, jak zwykle w 

weekend, dodatkowo byłem 

podekscytowany jak dziecko 

informacjami o burzy 

śnieżnej. W środku zamieci, 

częściowo oślepiony przez 

padający śnieg i kaptur 

chroniący mnie przed 

zimnem szukałem ujęć. Używając Ricoha nie patrzyłem na zrobione zdjęcia na ekranie, po prostu 

fotografowałem wkładając w to całe serce. I w ten sposób powstał piękny kadr wokół słynnego 

budynku Flatiron, który zajmuje trójkątną działkę u zbiegu ulic Broadway, 23 Ulicy i Piątej Alei". 

Pozostałe fotografie z serii 
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Wenus jest jedną z czterech planet skalistych 
w Układzie Słonecznym. Pod względem wielkości 
i masy jest bardzo podobna do Ziemi, przez co 
często opisywana jest jako siostra naszej planety. 
Jej średnica jest zaledwie o 650 km mniejsza od ziemskiej, a masa jest równa 81,5% masy Ziemi. 
Jednakże warunki na powierzchni Wenus różnią się diametralnie od tych na naszej planecie, ze względu 
na gęstą atmosferę złożoną głównie z dwutlenku węgla. Stanowi on 96,5% masy atmosfery, podczas gdy 
pozostałe 3,5% to głównie azot. Planetę pokrywają odbijające światło chmury kwasu siarkowego 
w nieprzeźroczystej warstwie, przez co obserwowanie jej w świetle widzialnym nie jest wykonalne 
standardową aparaturą. Posiada ponadto najgęstszą atmosferę spośród planet skalistych znajdujących 
się w naszym Układzie Słonecznym. Jej ciśnienie przy wenusjańskim gruncie jest około 90 razy większe 

niż ciśnienie ziemskiej atmosfery mierzone na 
poziomie morza. Temperatura na powierzchni 
waha się przy tym od 120 do 420 stopni Celsjusza. 
Odpowiedzialne za ten straszny upał jest nie tyle 
długotrwałe naświetlenie przez Słońce tej samej 
strony planety, spowodowane jej powolną 
rotacją, ile niezwykle silny efekt cieplarniany 
wywołany wspomnianą wysoką zawartością 
dwutlenku węgla w atmosferze. Wenus nazywana 
jest Gwiazdą Poranną (Jutrzenką) albo Gwiazdą 
Wieczorną, gdyż wiąże się to z okresem 
widoczności – w nocy przez ok. 3 godziny przed 
wschodem lub po zachodzie Słońca. Nazwa 

planety wywodzi się od rzymskiej bogini miłości – 
Wenus. Jako jeden z najjaśniejszych obiektów na niebie Wenus była znana od czasów prehistorycznych 
i zyskała trwałe miejsce w ludzkiej kulturze. Jest wspomniana już na babilońskich tabliczkach z pismem 
klinowym pochodzących z XVI wieku p.n.e. Babilończycy nazywali ją Isztar od imienia bogini będącej 

ucieleśnieniem kobiecości i miłości. To naprawdę 
piękna i fascynująca planeta. 
 

Ola Maszczyk, kl. Vc 

Wenus – zdjęcie krateru wulkanicznego 

Góry Maxwella – najwyższe wzniesienie na Wenus – 
wysokość 11 km 
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Cz. 5. 

USZATKA 
Witajcie Czytelnicy! O to piąta część Ciekawych Zwierzątek. 

W tym numerze opiszę Wam uszatkę zwyczajną. Uszatka to 

drapieżny ptak z rodziny puszczykowatych. Najczęstszym 

pożywieniem uszatek są gryzonie. W tym norniki i myszy. Jedzą 

także inne drobne ssaki, małe ptaki, owady i żaby. Zamieszkują lasy 

mieszane, parki, zadrzewienia śródpolne w pobliżu terenów otwartych. 

W połowie marca składają białe jajaw ilości 5–6, a czasami nawet 8 sztuk, 

które wysiadują przez 27-32 dni. Długość ciała u samców to około 

35cm, u samic nieco więcej. Rozpiętość skrzydeł u samców to 90-95cm, u 

samic około 100cm. Uszatka ma pomarańczowe tęczówki 

i odstające długie uszy podobne do puchacza. Samice i samce są 

jednakowo ubarwione, jednak samiec ma jaśniejszy spód skrzydła. 

Upierzenie mają brązowawe w ciemne plamki. Nazwa uszatka wzięła się 

od charakterystycznych uszu. Uszatkiaktywne są w nocy, ale polują głównie o zmroku i o świcie, 

na otwartych przestrzeniach – łąkach, ugorach, polach uprawnych, natomiast prawie nigdy 

w lasach, gdzie gniazdują i odpoczywają w dzień. Latają nisko (1-2 m) nad ziemią, lotem 

ślizgowymze skrzydłami ułożonymi poziomo,i nasłuchują 

z głową przechyloną w jedną stronę. Cichy lot zapewniają 

puszyste, miękkie pióra i lekko pikowana przednia krawędź 

skrzydła, podobnie jak u innych sów. Gdy tylko sowa 

namierzy słuchem i wzrokiem niesłyszącą drapieżcy ofiarę, 

natychmiast spada na nią przygważdżając szponami do 

ziemi. Przy całkowitej ciemności posługuje się tylko słuchem 

w lokalizacji zdobyczy, np. myszy, co świadczy o dużej 

precyzyjności słuchu. Potrafi łapać owady i ptaki w locie. 

To już koniec. Mam nadzieje, że zobaczymy się w kolejnym numerze.Do zobaczenia.  

     

 

 

Dominika Olszewska, kl. Vc 

mapa występowania 
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1. Połącz lód i widowisko, wyjdzie ... 
2. Panujący trend. 
3. Zwierzę na jezdni. 
4. Wieszamy je na drzewku świątecznym. 
5. Może być męska lub żeńska. 
6. Stolica Niemiec. 
7. To ... dla moich uszu. 
8. Inaczej wielobóstwo.  
9. Najważniejszy urzędnik w Polsce. 
10. Wierzchnie okrycie. 
11. Śpiewa na scenie. 
12. Czworokąt, który ma wszystkie kąty proste 

 i równe boki. 
13. Harcerski nóż. 
14. Rodzaj babeczki.  
15. Rzymski Zeus. 
16. Najsłynniejszy szwedzki zespół. 
17. Jadalny kwiat. 
18. Popularny wiersz J. Tuwima. 
19. Starożytni Rzymianie doprowadzali nimi wodę do miast. 
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1. Piotrek je bardzo niesmaczną parówkę długości 60 kilometrów. Pierwszego dnia 

zjadł 1/3 całej parówki, a następnego dnia ¼ całej parówki.  

Ile kilometrów wstrętnej parówki zjadł Piotrek przez dwa dni?? 
!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

2. Na wychowanie Krzyśka tatuś zużywa w ciągu roku dwa paski od spodni. 
Ile pasków zużył tatuś zanim Krzyś skończył podstawówkę, jeśli wiadomo że 
w trzeciej klasie łobuz dwa razy został na drugi rok? 

######################### 
3. Strażak potrafi włożyć spodnie w ciągu trzech sekund. 

Ile par spodni może włożyć dobrze wyszkolony strażak przez pięć minut?? 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

4. 22 dziewczynki poszły do lasu na grzyby. Najpierw znalazły 88 grzybów, 
a potem połowa dziewczynek zabłądziła i zjadły je wilki. 

Ile razy więcej było zerwanych grzybów niż zjedzonych dziewczynek?? 

Bartek cieszkowski, kl. Vd 

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 
Jednakże gdy cię długo nie oglądam, 
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam 
I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? 
Adam Mickiewicz, Niepewność – (fragment) 
 
Posyłam kwiaty, niech powiedzą one 
To, czego usta nie mówią stęsknione! 
Co w sercu mego zostanie skrytości, 
Wiecznym oddźwiękiem żalu i miłości. 
Adam Asnyk, Posyłam kwiaty – (fragment) 
 

Najukochańsza moja, wieczna i jedyna, 
Zza oceanu ślę garstkę smutnych słów 
O tym, że kocham cię, że tęsknię, że 
wspominam 
I jedną myślą żyję: że cię ujrzę znów 
Julian Tuwim, List zza oceanu –(fragment) 
 
Posyłam ci bezdomne moje serce. 
Co chcesz z nim zrób. 
Na swoje zamień to bezdomne serce 
Lub zatrać, zgub. 
Wdzięczne ci będzie to bezdomne serce  
Nawet za grób. 
Julian Tuwim, Ofiarowując serce 

Bartek Cieszkowski, kl. Vd 



… a  tak,  drogie  dzieci,  wyglądała  zima   w  mieście,  kiedy  Wasi  rodzice 

i  dziadkowie  byli  w  Waszym  wieku … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rozwiązanie krzyżówki: IDZIE LUTY, PODKUJ BUTY 
Odpowiedzi do zadań: 1. 35 km parówki;  2. 14 pasków;  3. 100 par spodni;  4. 8 razy więcej grzybów 

        niż dziewczynek  




