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Walentynki, czyli święto zakochanych, należy do najpopularniejszych 

wydarzeń w roku obchodzonych niemalże na całym świecie w dniu  

14 lutego. Walentynki w Polsce zdobyły popularność w latach 90. XX 

wieku. Obchody walentynkowe trafiły do naszego kraju wraz z kultem 

świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Jednym ze zwyczajów 

walentynkowych jest wysyłanie listów i kartek, w których zakochani 

wyznają sobie miłość, często w formie wierszy. 
 

W dniu świętego Walentego  
Nic nie może dziać się złego,  
Nikt nie może się dziś złościć,  

Bo dziś nadszedł dzień miłości… 

To małe czerwone serduszko  
niech powie Ci na uszko,  

kto Cię pokochał prawdziwie  
i żyć chce z Tobą szczęśliwie! 

 
Wyznam Tobie dziś w sekrecie –  

kocham Ciebie jak nikt w świecie.  
Uścisk przesyłam przez misia małego,  

w dniu Świętego Walentego. 

 

Ten liścik z całusem dziś do Ciebie leci,  
humor Ci poprawi, a sercu żar roznieci.  
Pomyśl dzisiaj o mnie tak słodko i miło,  
żeby w środku zimy cieplej się zrobiło. 
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Możesz go wyciąć, złożyć , wpisać wybrany wierszyk lub wymyśleć własny i  podarować kochanej 

osobie! 

 

 Dla chętnych Walentynowa krzyżówka i kolorowanka:  
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Zastanawiasz się kiedy Tłusty Czwartek w 2022? 

Ciekawi cię ile kalorii mają pączki serowe, czekoladowe i z lukrem? 

Dziś przedstawimy, ile mają ich te słodkie wyroby cukiernicze. 

 

Tłusty Czwartek to bezapelacyjnie święto pączków. Inne smażone pyszności 

również są w ten dzień zjadane, ale jednak królem jest pączek. 

Tłusty Czwartek jest świętem ruchomym dlatego, że jego data uzależniona 

od Wielkanocy. Zawsze obchodzimy go w ostatni czwartek przed rozpoczęciem 

wielkiego postu, czyli 52 dni przed Wielkanocą. Dzień słodkości wypada zawsze 

w okresie od 29 stycznia do 4 marca. W 2022 roku zgodnie z tradycją będziemy 

łasuchować w czwartek 24 lutego. 

Ile kalorii ma pączek?  

Nie wszystkie pączki mają tyle samo kalorii. Wszystko zależy od dodatków, jakie 

zastosowano. Najmniej kalorii mają oczywiście te robione samodzielnie w domu, 

natomiast te sklepowe mają ich zdecydowanie więcej. Oto zestawienie kalorii 

pączka w zależności od rodzaju: 

 Pączek składający się z samego ciasta, bez dodatku nadzienia- 200 kalorii 

 Pączek serowy ma 263 kalorii 

 Pączek z nadzieniem różanym posypany cukrem pudrem- około 300 kalorii 

 Pączek z budyniem- około 300 kalorii 

 Pączek hiszpański inaczej zwany wiedeńskimi lub gniazdkami- 350 kalorii 

 Pączek z lukrem- około 350 kalorii 

 Pączek z czekoladą- około 450 kalorii      

 

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,27601289,ile-dni-do-konca-roku-2021-odliczanie-do-sylwestra-czas-zaczac.html#anchorLink
https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,28022357,kiedy-jest-tlusty-czwartek-2022-kazdy-w-ten-dzien-zajada-sie.html
https://kobieta.gazeta.pl/wielkanoc
https://zakupy.avanti24.pl/dodatki-i-akcesoria#anchorLink
https://www.plotek.pl/plotek/7,154063,27940094,oliwia-bieniuk-pokazala-swoj-dom-z-zewnatrz-jak-w-snieznej.html#anchorLink
https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,28022357,kiedy-jest-tlusty-czwartek-2022-kazdy-w-ten-dzien-zajada-sie.html#e=RelArtLink(2)
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Składniki na ok. 20 sztuk: 

Ciasto drożdżowe: 

 500 g mąki pszennej 

 50 g świeżych drożdży lub 14 g drożdży 

instant 

 100 g masła (lub margaryny) 

 100 g cukru 

 4 żółtka 

 1 jajko 

 250 ml mleka 

 1 łyżka spirytusu (wódki lub rumu) 

Dodatkowo: 

 dżem lub powidła (np. powidła 

śliwkowe) 
 olej do smażenia (1- 1,5 litra) 

  

 

Sposób przygotowania: 

1. Przygotować zaczyn. Lekko ciepłe mleko wymieszać 

 z 1 łyżeczką cukru, pokruszonymi drożdżami i ok. 5 

łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe 

miejsce do wyrośnięcia na ok. 10- 15 minut. 

2. Roztopić masło (lub margarynę). 

3. Żółtka, jajko i resztę cukru ubić na parze w kąpieli 

wodnej. (Ubijać ok. 10 minut). 

4. Resztę mąki wsypać do dużej miski. Dodać wyrośnięty 

zaczyn i masę jajeczną. Zacząć wyrabiać ciasto. 

Podczas wyrabiania, dodawać roztopione masło. 

Wyrobić ciasto na gładką, elastyczną masę. Pod koniec 

dodać spirytus i ponownie wyrobić. (Ciasto jest bardzo 

klejące. Najlepiej nie dodawać więcej mąki). 

5. Miskę z ciastem przykryć ściereczką i pozostawić  

w ciepłym miejscu na ok. 40- 60 minut, aż podwoi 

swoją objętość. 

6. Wyrośnięte ciasto przełożyć na posypany grubo mąką 

blat i rozwałkować na grubość ok. 1 cm. Wykrawać  

z niego krążki o średnicy 7 cm. 

7. Na połowę krążków nałożyć nadzienie i przykryć 

pozostałymi krążkami. Brzegi dobrze zlepić. 

8. Pączki układać na posypanym mąką blacie, przykryć 

ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia na ok. 30 minut. 

Pączki powinny być leciutkie i puszyste. 

9. Smażyć partiami na rozgrzanym tłuszczu w dużym 

garnku z obu stron. (Tłuszczu musi być dużo, aby 

pączki swobodnie w nim pływały. Jeśli pączki będą 

dobrze napuszone, podczas pieczenia pojawi się 

charakterystyczna biała obwódka. Temperatura tłuszczu 

powinna wynosić ok. 175°C). Pączki wkładać 

wyrośniętą stroną w dół i smażyć ok. 2 minut z jednej 

strony. 

10. Pączki układać na ręcznikach papierowych, aby tłuszcz 

ociekł. 

11. Pączki posypać cukrem pudrem lub polukrować. 

Najsmaczniejsze są świeże. (Chcąc zrobić lukier należy 

1 szklankę przesianego cukru pudru utrzeć z taką ilością 

gorącej wody, aby otrzymać lukier o pożądanej 

gęstości. Jeśli jest za rzadki dodać więcej cukru pudru, 

 a jeśli za gęsty troszkę wody). 

 

SMACZNEGO! 
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Dzień Bezpiecznego Internetu został ustanowiony w 2004 roku przez Komisję Europejską. 

Celem święta jest promowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci       

i młodzież. Pierwsze obchody w Polsce zostały zainicjowane w 2005 roku przez Fundację 

Dzieci Niczyje (obecna nazwa to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) oraz Naukową                                           

i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. 

Od lat patronem Dnia Bezpiecznego Internetu jest Fundacja Orange. Komputer i Internet 

może być niezastąpionym źródłem wiedzy i umiejętności, ale stanowi też potencjalne 

zagrożenie dla jego użytkowników. Aby bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świecie 

warto przestrzegać określonych zasad i świadomie korzystać z pomocnych programów, 

aplikacji oraz oznaczeń. 

Zagrożenia w Internecie to przede wszystkim: cyberprzemoc, uzależnienie, niebezpieczne 

treści, łamanie prawa, kradzież danych osobowych, włamania komputerowe, zagrożenia 

techniczne i wyłudzanie poufnych informacji. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych 

czasach największym zagrożeniem dla młodych ludzi jest cyberprzemoc. Osoby, które stosują 

cyberprzemoc używają do tego celu Internetu lub telefonu komórkowego. W przeciwieństwie 

do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie pozostawia śladów na ciele i nie widać jej gołym 

okiem. Jednak pozostawia głębokie rany w psychice osób prześladowanych i poniżanych. 

Ośmieszanie, obrażanie, poniżanie, nękanie kogoś za pomocą Internetu lub telefonu 

komórkowego; podszywanie się pod kogoś na portalach społecznościowych, blogach; 

włamywanie się na czyjeś konto i działanie na niekorzyść pokrzywdzonego; publikowanie, 

udostępnianie filmów i zdjęć, które kogoś ośmieszają; tworzenie stron internetowych oraz 

grup obrażających kogoś; pisanie obraźliwych komentarzy na portalach społecznościowych, 

forach to właśnie cyberprzemoc. W momencie, gdy doświadczasz cyberprzemocy, powiedz o 

tym zaufanej osobie, zachowaj wszystkie dowody, nie reaguj na zaczepki, skontaktuj się                                     

z pedagogiem/psychologiem szkolnym, wychowawcą lub zaufanym nauczycielem. Możesz 

także szukać pomocy w instytucjach zajmujących się tymi sprawami, np. Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę (telefon zaufania dla dzieci i młodzieży).  Jeżeli jesteś świadkiem 

cyberprzemocy, reaguj, nie bądź obojętny!!!  

 

 

https://bimkal.pl/holiday/dzien-bezpiecznego-internetu.jpg
https://bimkal.pl/holiday/dzien-bezpiecznego-internetu.jpg
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17 lutego 
 

 

 

ŚWIATOWY 

DZIEŃ KOTA 

 

Zaprowadź kota do myszki 
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Dzień Kota w naszym kraju obchodzony był pierwszy raz 19 lutego 

2006 roku. Następnie datę przeniesiono na 17 lutego. 

Głównymi celami tego święta jest przede wszystkim uwrażliwianie 

społeczeństwa na los bezdomnych zwierząt, propagowanie  

i inicjowanie działań pomocowych na ich rzecz oraz podkreślenie 

znaczenia bytności kotów w życiu człowieka. 

 
Ty też możesz pomóc: 
 

 zanim nadejdzie dzień kota 

zadzwoń to pobliskiego 

schroniska dla bezdomnych 

zwierząt i zapytaj, jakich 

produktów potrzebują dla 

swoich podopiecznych. 

Wspomóż kociaki raz, drugi, 

nie tylko od święta. Być może 

w przyszłości jakiś kot się 

Tobie odwdzięczy, 

 luty to czas, kiedy w Polsce 

temperatury nie 

rozpieszczają dziko żyjących 

kotów, pamięta o tym i 

pomóż kotom przetrwać 

zimę. 

Bezdomne koty – jak im pomóc 

zimą? 

Podczas gdy nasze kochane koty 

mają bezpieczny dach nad głową           

i niczego im nie brakuje, to                 

w mroźne dni dziko żyjące koty 

umierają z zimna.                                 

Jak możemy im pomóc? 

Podpowiedź obok 
 

 

 

 

 

 
 
  

https://zoonews.pl/bezdomne-koty-jak-im-pomoc-zima/
https://zoonews.pl/bezdomne-koty-jak-im-pomoc-zima/
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Międzynarodowy Dzień Pizzy 9 lutego - jaką ma historię? 

 

Pizza - kochają ją dzieci i dorośli 

Oficjalnie smakosze kulinarni wyróżniają 50 rodzajów pizzy. W praktyce potrawa                           

ta doczekała się setek rozmaitych form serwowanych na stołach we wszystkich zakątkach 

świata. 9 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Pizzy. 

Jaką historię ma Międzynarodowy Dzień Pizzy ? 

Pizza uchodzi za kultową potrawę kuchni włoskiej. Tymczasem pierwsze dania tego typu 

zaczęli serwować nie Rzymianie, a starożytni Grecy. Wprawdzie pieczony placek polany 

oliwą i zapiekany z ziołami serwowano na terenie Italii, jednak oficjalnie to Grecy                          

są autorami tego niezwykłego przysmaku. 

Eksperci kulinarni zwykli nazywać pizzą zapiekany placek na bazie sosu pomidorowego                      

a to z kolei znacznie skraca historię pizzy. Pierwsze pomidory przyjechały do Europy dopiero 

w XVI wieku. Zanim jednak mieszkańcy Neapolu przyzwyczaili się do smaku pomidorów, 

upłynęło sporo dziesięcioleci. Pizza z dodatkiem ziół i sosu pomidorowego zdominowała 

tamtejsze tereny na dobre dopiero w XVIII, stając się kultową potrawą Neapolitańczyków,             

a następnie całego Półwyspu Apenińskiego. 

W 2009 roku pizzę neapolitańską, decyzją Komisji Europejskiej, uznano za wyrób tradycyjny 

i przyznano jej certyfikat TSG. Przysmak ten doczekał się także swojego dnia. Święto pizzy 9 

lutego obchodzi się w Polsce, Rosji i i Włoszech. W Wielkiej Brytanii natomiast obchody 

tego święta odbywają się 1 lipca. Z kolei w Brazylii Dzień Pizzy przypada na 14 lipca. 
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Przygotuj pizzę według własnego upodobania. 
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Z okazji 100. rocznicy utworzenia Państwowego Instytut 

Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje 

hołd wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce –  Marii 

Grzegorzewskiej. 

Maria Grzegorzewska, pseudonim okupacyjny Narcyza to wybitna uczona, 

pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog i działaczka społeczna, która  

urodziła się 18 kwietnia 1888 r. niedaleko naszej miejscowości, we wsi 

Wołucza koło Rawy Mazowieckiej.  Mottem swojego życia i życia kolejnych 

pokoleń pedagogów specjalnych, specjalistów pracujących na rzecz osób        

z niepełnosprawnościami uczyniła stwierdzenie: „nie ma kaleki – jest 

człowiek"                                                                                                    

Wciąż aktualne jest jej przesłanie: „Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, 

jeśli nie są poparte czynem, choćby próbą działania".                        

Grzegorzewska była zwolenniczką idei łączenia teorii z praktyką, przenikania 

przeszłości w przyszłość. Jej dzieła stanowią inspirację dla kolejnych badaczy 

i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki edukacyjnej, 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Szczególną wartość nadała pracy 

nauczyciela-wychowawcy, którego widziała jako człowieka bogatego 

wewnętrznie, charyzmatycznego i empatycznego. Maria Grzegorzewska 

zmarła 7 maja 1967 roku w Warszawie. 
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Polskie przysłowia ludowe na luty 

Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima. 

W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały. 

Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 

Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi. 

Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima. 

W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały. 

Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi. 

Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi. 

Kiedy luty, obuj buty. 

Luty bywa w lód okuty 

Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty. 

Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze 

 w kominie i miej kożuch suty. 
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