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2 lutego  (wtorek)  

Światowy Dzieo Życia Konsekrowanego, Ofiarowanie Paoskie (Matki 

Boskiej Gromnicznej), Światowy Dzieo Obszarów Wodno-Błotnych, 

Dzieo Handlowca 

3 lutego  (Środa)  

Międzynarodowy Dzieo Walki z Rakiem 

4 lutego  (czwartek)  

Tłusty czwartek 

6 lutego  (sobota)  

Ostatnia sobota karnawału 

8 lutego  (poniedziałek) 

 Święto Służby Więziennej, Dzieo Bezpiecznego Internetu 

9 lutego  (wtorek)  

Międzynarodowy Dzieo Pizzy, Ostatki 



10 lutego  (Środa)  

Popielec 

11 lutego  (czwartek)  

Światowy Dzieo Chorych 

14 lutego  (niedziela) 

 Dzieo Zakochanych (Walentynki) 

15 lutego  (poniedziałek)  

Światowy Dzieo Młodzieży Prawosławnej 

17 lutego  (Środa)  

Dzieo Kota 

20 lutego  (sobota)  

Światowy Dzieo Sprawiedliwości Społecznej 

21 lutego  (niedziela)  

Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego 

22 lutego  (poniedziałek) 

 Dzieo Ofiar Przestępstw 

23 lutego  (wtorek) 

 Ogólnopolski Dzieo Walki z Depresją 

 



TŁUSTY CZWARTEK 

 

 

 

 

 

Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim 

ostatni czwartek przed wielkim postem, znany także 

jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni 

tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części 

Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest 

objadanie się ;) 

 

 



 

 Słowo to oznacza ostatnie dni karnawału od tłustego czwartku 

kooczące się zawsze we wtorek, zwany w Polsce „śledzikiem”. W ostatki 

urządza się ostatnie huczne zabawy, bale przed nadchodzącym okresem 

wstrzemięźliwości. 

 Największym balem karnawał w Rio de Janeiro rozpoczynający się        

w ostatni piątek przed Środą Popielcową i trwający przez pięd dni aż do środy 

nad ranem. 

 

KARNAWAŁ, RIO DE JANEIRO, 2014 

 



 

 

Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa 

pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele 

katolickim obchodzone jest również tego dnia. 

 

Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie 

walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie 

serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. 

 

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 w postaci kwiatów, słodyczy, 

pluszowych maskotek jak również bardziej osobistych elementów garderoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech (od 
1990) i Polsce (od 2006) mające podkreślid znaczenie kotów w życiu 
człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym 
zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także 
uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los. 

 

 



 

 

 

Na lekcji biologii pani pyta uczniów: 

- Proszę wymienid pięd drapieżników. 

- Jeden lew i cztery tygrysy. 

 

- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi zadanie z matematyki? 

- Tak, przed chwilą. 

- A da pan spisad? 

Przed klasówką:                                                                    

- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu! 

- My również, proszę pani! 

 

 

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu wnikliwie w oczy: 

- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie ma, bo babcia chora, tak? 

- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje. 

 



OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA GAZETKĘ SZKOLNĄ: 

Całośd złożyła:  Nikola Listwan 

Kawałami rozśmieszył: Jakub Grabka 

Artykuły przygotowały:  Agata Ciastko, Natasza Siwek, Izabela Ziółkowska, Jessica Gielnik, 

Emilia Ligorowska 

Nad wszystkim czuwała: p. Kinga Andrusewicz  

 

Do następnego numeru  :)



 

 

 


