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Drodzy Czytelnicy! 

Składamy Wam serdeczne życzenia z okazji Walentynek! 

Zachęcamy do przeczytania kolejnego numeru naszej gazetki. 

Dziękujemy wszystkim Autorom za przysyłanie artykułów i 

zachęcamy Czytelników do pisania własnych. W tym numerze 

krótka historia święta Walentynkowego, kilka słów o tradycji 

Tłustego Czwartku oraz sprawdzony! przepis na pączki 

Michaliny Babci – przyda się na wtorkowe ostatki  Mamy też 

specjalnie dla Was wiersz napisany przez naszą szkolną poetkę 

Julię i quiz online przygotowany przez Jaśka. 

Zachęcamy do lektury!  

 

Zima, tłusty czwartek, walentynki... 

No i doczekaliśmy się. Ulubione święto par i 

znienawidzone święto singli, walentynki. Och czy tylko ja czuję 

miłość w powietrzu i widzę wszystkie te latające w eterze 

serduszka??? Jako iż mamy pandemię, świętowanie powinniśmy 

odbyć w domu lub przestrzegając zasad, jakie panują w 

przestrzeni publicznej. Ja wiem, że możecie mieć już dość tego 

wirusa, bo kto nie ma, ale jak trzeba, to trzeba. Smutki mógł 

złagodzić poprzedzający je tłusty czwartek. I jeszcze ostatki we 

wtorek… Smacznego! Może wykorzystacie przepis z gazetki? 

Pozdrawiamy Redakcja.  

 

A zacznijcie od quizu: Czy wiem wszystko o 

walentynkach? 

18 pytań i już będziecie znali odpowiedź! Wejdźcie 

na stronę: 
https://quizizz.com/join/quiz/6013c04447e77c001bb19081/start?studen

tShare=true 

 

 

Krótka historia Walentynek … 

Historia Walentynek sięga VI wieku. Początkowo w Starożytnym Rzymie 

obchodzono święto na cześć starożytnego bożka płodności. Urządzano 

wtedy huczne zabawy. Mężczyźni losowali imiona kobiet a, potem bawili 

się i tańczyli z nimi przy skocznej muzyce. Utrzymało się ono do około 

500 r. n. e. i dopiero ówczesny papież zastąpił je świętem na cześć patrona 

miłości, Świętego Walentego.  

Wielu osobom Walentynki kojarzą się z dawaniem miłosnych liścików, a 

tą tradycje zapoczątkowali Brytyjczycy i Francuzi, którzy wysłali swoim 

obiektom westchnień ozdobne listy miłosne. Jednak Szkoci inaczej 

obchodzili święto miłości. Walentynki były dla nich idealną okazją do 

wróżenia. Dopiero w latach 40 XIX w. w Stanach Zjednoczonych zaczęto 

produkować ozdobne laurki.  

Kolejnym symbolem Walentynek jest czerwona róża. Tradycja dawania 

sobie pięknych kwiatów wywodzi się z Hiszpanii. Tamtejsi panowie 

podarowywali paniom róże, a co ciekawe nie tylko swoim partnerkom lecz 

bliskim kobietom np. mamom, babciom lub siostrom. Chociaż trudno w to 

uwierzyć to Walentynki jakie znamy pojawiły się w Polsce dopiero w 

latach 90 ubiegłego wieku. 

 

Ciekawostki na temat Dnia Zakochanych 

Najbardziej uroczyście walentynki obchodzone są w ojczyźnie św. 

Walentego. Każdego roku, w niedzielę przypadającą najbliżej 14 lutego, w 

katedrze w Terni w środkowych Włoszech, odbywa się Święto Zaręczyn. 

https://quizizz.com/join/quiz/6013c04447e77c001bb19081/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/6013c04447e77c001bb19081/start?studentShare=true


Na tę uroczystość przybywają pary narzeczeńskie z różnych stron świata i 

w katedrze przysięgają sobie miłość i wierność do czasu ślubu. 

Błogosławieństwu narzeczonych w bazylice towarzyszą przedstawienia, 

koncerty, spotkania, konferencje, zawody sportowe, konkursy, pokazy, 

sztucznych ogni 

Jednym z symboli walentynek jest pochodzący ze starożytnego Rzymu 

Kupidyn. W mitologii rzymskiej był to bóg i uosobienie miłości, syn 

bogini Wenus (Wenery) i boga Marsa 

W Polsce niemalże stałym elementem walentynek jest wzajemne 

wręczanie sobie ozdobnych, walentynkowych karteczek. Czerwone, 

najczęściej w kształcie serca. Często wręczane anonimowo. 

Najdroższą walentynką była kartka z litego złota, wysadzana 

diamentami i szmaragdami, którą Arystoteles Onasis ofiarował Marii 

Callas. Jej wartość oszacowano na kwotę 250 tysięcy dolarów. 

Opracowała Karina 

 

WIERSZ NA WALENTYNKI 

Walentynki, walentynki 

Dla chłopczyka i dziewczynki 

Miłość kwitnie dzisiaj w koło 

zakochanym jest wesoło.  

Czekoladki, kwiatki,  

suknie piękne w bratki,  

wystrojona dziś dziewczyna 

kwiat kupuje chłopaczyna.  

Romantyczny czas nadchodzi,  

pięknie słonko dziś zachodzi,  

w tym dniu wszyscy to wyznają, 

że chcą kochać i kochają.  

Julka Zduńczyk 

 

Tłusty Czwartek i Ostatki 

Tłusty Czwartek był niegdyś zwany Combrowym Czwartkiem. Tak wynika 

przynajmniej z legendy, tłumaczącej genezę tego święta. Podobno 

Combrowy Czwartek wziął swoja nazwę od Combra – burmistrza Krakowa, 

który żył w XVII w. Zapisał się w pamięci mieszkańców jako człowiek 

walczący z przekupkami handlującymi na krakowskim targu. Był on 

podobno niezwykle surowy a nawet niesprawiedliwy i kiedy tylko znalazł 

okazję, wyznaczał handlarkom wysokie kary za niewielkie uchybienia. 

Podobno zły burmistrz zmarł właśnie w 

czwartek. Kiedy wieść o jego śmierci 

rozeszła się po mieście, handlarki 

zaczęły hucznie świętować. Od tej pory 

dzień ten nazywano w Krakowie 

Combrowym Czwartkiem. Głównym 

zwyczajem w tłusty czwartek jest 

oczywiście zajadanie się słodkościami. 

Ciekawy opis obchodów tego ruchomego święta znajduje się w książce 

Zygmunta Glogera „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni”. Autor opisuje ten 

dzień jako ten, kiedy można robić rzeczy, których nie wypadało robić w 

inne dni. Było to święto suto zakrapiane alkoholem, podczas którego 

spożywano nie tylko pączki, ale też „chrust, czyli faworki, chruścik, a u 

ludu racuchy, pampuchy”. Oprócz tego w tłusty czwartek odbywały się 

pochody, mające przynieść uczestnikom szczęście i pomyślność. Podczas 

takiego marszu głośno grała muzyka, a na czele znajdowały się znane z 

obrzędów kolędniczych figury: kurka, turoń, koza, niedźwiedź, bocian, 

żuraw, konik. W województwie wielkopolskim do popularnych zwyczajów 

należała tak zwana pomyjka. Wierzono, że usługiwanie przy stole oraz 

gotowanie w tłusty czwartek zapewnia pomyślność i dobrobyt oraz dobre 

zdrowie. Dlatego też podczas kolacji w tłusty czwartek wszyscy usługiwali 

sobie wzajemnie oraz pomagali pani domu w przygotowywaniu sutych 

dań. Większość zwyczajów związanych z tym świętem odeszło już w 

niepamięć, ale nadal w tłusty czwartek w całej Polsce spożywa się pączki i 

faworki. 

Natomiast Ostatki to ostatnie dni karnawału, a rozpoczynają się one w 

Tłusty Czwartek. Zwyczajowo jednak za Ostatki uznaje się ostatni dzień 

przed Środą Popielcową, czyli wtorek. To będzie ostatni dzień przed 

Wielkim Postem, w którym będzie można bawić się na imprezach i balach 

karnawałowych.  

 

 



Przepis na najlepsze pączki 
Paczka drożdży, 8 żółtek, pół szklanki cukru, 

cukier waniliowy, szczypta soli, kieliszek 

spirytusu lub octu jabłkowego, pół szklanki 

oleju. Mąki tyle, ile się wgniecie – ciasto ma 

być dosyć miękkie. Do nadzienia marmolada 

lub twardy, gęsty dżem. Do smażenia 1 litr 

oleju.  

Drożdże wkruszamy do ciepłego mleka, 

dodajemy łyżeczkę cukru, dokładnie 

mieszamy i odstawiamy do wyrośnięcia. Oddzielamy żółtka od białek. 

Żółtka ucieramy z cukrem i cukrem waniliowym. Dodajemy mąkę, 

szczyptę soli, wyrośnięte drożdże i wyrabiamy ciasto drewnianą łyżką lub 

rękami. Na koniec dodajemy kieliszek spirytusu i olej, zarabiamy. 

Odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce i przykrywamy czystą 

ściereczką. Ciasto powinna rosnąć około 40 minut do 1 godziny i podwoić 

swoją objętość. Cześć wyrośniętego ciasta wykładamy na stolnicę. 

Wyrabiamy i wałkujemy na placek około 0,5 cm grubości. Na jedną część 

nakładamy dżem, przykrywamy drugą częścią i wykrawamy szklanką. 

Trzeba uważać, żeby nie przyciąć szklanką dżemu, bo będzie się przypalał 

przy smażeniu. Pączki odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Teraz 

wystarczy jeszcze tylko znaleźć odpowiedni garnek. W garnku gotujemy 

olej. Wrzucamy kawałek obranego ziemniaka (lub jak kto woli “jedną 

cienką frytkę”) i kiedy zacznie się rumienić układamy pączki na oleju. 

Smażymy obydwu stron na małym ogniu aż zrobią się rumiane. Gotowe 

pączki posypujemy cukrem pudrem lub dekorujemy lukrem. 

Opracowała Michalina 

 

HOROSKOP WALENTYNKOWY 

Z przymrużeniem oczka 

 

BARAN (21.03 – 20.04) 

Nie wysłałaś jeszcze walentynki? To na co czekasz?! Dziś masz 

niepowtarzalną szansę zdobyć faceta, o którym skrycie marzysz od dawna. 

Przekonasz się, że on od dawna odwzajemniał twoje zainteresowanie. 

Wyślij maila, SMS-a, cokolwiek. A gdy już umówisz się z nim na wieczór, 

spodziewaj się wspaniałej randki. 

BYK (21.04 – 22.05) 

Przed tobą uroczy wieczór walentynkowy, pod warunkiem że nie będziesz 

się upierać, by spędzić go tak jak zaplanowałaś. Przecież najważniejsze 

jest, żeby się dobrze bawić, a nie odhaczać kolejne punkty z listy. Jeśli 

widzisz, że twoja druga połówka nie kwapi się do wyjścia na miasto, 

odwołaj rezerwację w restauracji – walentynki w domu mogą być równie 

wspaniałe.  

BLIŹNIĘTA (23.05 – 21.06) 

Wydarzy się coś, co sprowokuje twojego partnera do poważnych rozmów 

w ten wyjątkowy wieczór. Dowiesz się o nim czegoś, co niekoniecznie ci 

się spodoba, ale zanim wybuchniesz, przemyśl wszystko na spokojnie. W 

końcu on zdobywa się na szczere wyznania, ponieważ bardzo mu na tobie 

zależy i traktuje wasz związek poważnie. A czy przeszłość ma tak duże 

znaczenie? 

RAK (22.06 – 22.07)  
Te walentynki masz szansę wspominać jako najpiękniejsze w twoim życiu. 

Jeszcze nigdy więź między tobą a partnerem nie była tak silna jak teraz. A 

jeśli jesteś wolna, zaryzykuj i umów się z facetem, którego uważasz tylko 

za dobrego kolegę. Przekonasz się, że po pierwsze on skrycie o tobie 

marzył, po drugie jest naprawdę wart zainteresowania nie tylko jako 

serdeczny przyjaciel. 

LEW (23.07 – 21.08)  
14 lutego czeka cię wielka rewolucja w życiu miłosnym. Możesz być mile 

zaskoczona lub bardzo rozczarowana. Jeśli jednak będzie ci się wydawać, 

że wszystko straciło sens, nie załamuj się, tylko wybierz się w jakieś 

miejsce, w którym nie ma wielu zakochanych par. Może to być muzeum, 

galeria sztuki albo klub fitness. W każdym z tych miejsc masz ogromną 

szansę na kolejną zmianę, tym razem już na lepsze. 

PANNA (22.08 – 22.09)  
Otrzymasz kilka propozycji wspólnego spędzenia walentynek i nic 

dziwnego – dawno nie miałaś takiego powodzenia u płci przeciwnej jak 

teraz. Czyje zaproszenie przyjąć? Zdaj się na intuicję, ale nie kieruj się 

wyłącznie renomą restauracji czy tytułem filmu. Często okazuje się, że 

facet kiepski w organizowaniu ciekawych randek we wszystkich innych 

dziedzinach życia jest wspaniały – pamiętaj o tym! 

 

 



WAGA (23.09 – 22.10) 

Okaże się, że ty i twój chłopak macie zgoła odmienne poglądy na temat 

walentynek. Ciebie drażnią te serduszka, obowiązkowe kino i kawiarnia, 

on uważa je za wspaniały sposób na święto zakochanych. Albo odwrotnie. 

Spróbujcie się dogadać i znaleźć jakiś kompromis. Przy okazji będzie to 

dla was fajny sprawdzian, czy potraficie dochodzić do porozumienia. 

SKORPION (23.10 – 22.11) 

Twój wybranek zaskoczy cię w bardzo miły sposób. Być może podaruje ci 

niebanalny prezent, który naprawdę cię wzruszy, być może zachowa się w 

sposób, który sprawi, że poznasz go z zupełnie innej – lepszej – strony. 

Postaraj się mu zrewanżować i również sprawić jakąś niespodziankę, a 

walentynki udadzą się wam znakomicie. Poczujecie się jak w pierwszych 

dniach waszej znajomości! 

STRZELEC (23.11 – 21.12) 

Wszystkie Strzelce poszukujące wielkiej miłości powinny w wieczór 

walentynkowy zaopatrzyć się w dużą ilość strzał Amora i wyruszyć na 

łowy! Kręć się po centrach handlowych, idź na koncert albo imprezę dla 

singli, szukaj faceta w sieci – zrób cokolwiek w tym kierunku, a 

zakończysz ten dzień już jako „sparowana” i mocno zauroczona... 

KOZIOROŻEC (22.12 – 20.01) 

Na krótko przed walentynkami zdarzy się coś, co bardzo popsuje ci humor. 

Może nawet do tego stopnia, że stracisz ochotę na świętowanie. Nie 

przesadzaj jednak i nie odwołuj spotkania z fajnym facetem! Chyba nie 

pozwolisz, żeby jakiś drobiazg zupełnie pokrzyżował ci plany. Jeśli 

absolutnie nie masz ochoty wychodzić z domu, zaproś chłopaka i wypłacz 

się mu na ramieniu.  

WODNIK (21.01 – 19.02) 

Nawet jeśli ostatnio niewiele się dzieje w twoim życiu miłosnym, 

walentynki przyniosą odmianę. Wodniki w trwałych związkach poczują 

nagle odradzającą się namiętność, natomiast jeśli jesteś wolnym 

Wodnikiem, w ten dzień masz dużą szansę na randkę z facetem, który ci 

się podoba. Wystarczy, że dasz mu dyskretny znak. O resztę zadbają 

gwiazdy i... on sam. 

RYBY (20.02 – 20.03) 

Kiedy już zaczniesz myśleć, że 14 lutego nie wydarzy się nic ciekawego, 

stanie się coś, co wprawi cię w totalne osłupienie. Nie trać jednak głowy, 

tylko szybko zadziałaj i schwyć tę szansę. Od twojej reakcji bowiem 

zależy, czy to zdarzenie będzie miało duży wpływ na twoje życie miłosne i 

czy te walentynki będziesz długo wspominać z uśmiechem, czy też szybko 

o nich zapomnisz. 
Wróżka Konradyna 

 

 

KRZYŻÓWECZKA 
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