
Walentynki to coroczne 

święto zakochanych, które 

przypada na dzień 14 lutego. 

Nazwa "walentynki" pocho-

dzi od św. Walentego, który 

uznawany jest za patrona 

z a k o c h a -

nych. Najważniejszym miej-

scem kultu św. Walentego 

jest bazylika jego imienia 

w Terni (Włochy), gdzie na 

srebrnym relikwiarzu ze 

szczątkami patrona umiesz-

czono inskrypcję: „Święty 

Walenty patron miłości”. Co 

roku w niedzielę poprzedza-

jącą dzień 14 lutego przyby-

wają do bazyliki pary narze-

czonych z całego świata w 

celu złożenia przyrzeczenia 

miłości. Gromadzą się tu 

również małżonkowie świę-

tujący 25 lub 50 rocznicę 

zawarcia sakramentu mał-

żeństwa. W Terni w tym dniu 

wręczana jest również nagroda 

„Rok Miłości”. W 1997 r. listy do 

par narzeczonych przesłał rów-

nież Jan Paweł II, a jego przesła-

nie wyryto na marmurowej tabli-

cy przy grobie świętego Walen-

tego. Kilka miast w Polsce przy-

znaje się do posiadania relikwii 

ś w .  W a l e n t e g o ,  w 

tym Lublin, Kraków i Chełmno.  

Do Polski obchody walentynko-

we trafiły wraz z kultem święte-

go Walentego z Bawarii i Tyrolu. 

Popularność uzyskały jednak 

dopiero w latach 90 XX wie-

ku. Stałym elementem walenty-

nek jest wzajemne wręczanie 

sobie walentynkowych, ozdob-

nych karteczek, najczęściej w 

kształcie serca, opatrzonych 

wierszykiem, a często i miło-

snym wyznaniem...   

                             Julia Anyszek 

 

 

W numerze: 

 Co nieco o walentyn-

kach 

 Nasze pasje 

 Zagadki matema-

tyczne 

 Uczmy się języków 

obcych! 

 Zabieramy w podróż 

 Słodkości 

 Ćwiczenia dykcji 

 Humor 
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Z dziejów lotnictwa w naszym 

regionie część II (1918-1939) 

 Po I wojnie światowej powstawały licz-

ne pomysły utworzenia lotniska w pobliżu Rze-

szowa. Ślady pierwszych oficjalnych przymia-

rek do stworzenia nad Wisłokiem portu lotni-

czego znajdujemy w dokumentach rzeszowskiej 

Rady Miejskiej. Wówczas zostało to jednak w 

sferze planów, chociaż już wówczas kiełkował 

pomysł jego lokalizacji – w okolicach wsi Trze-

bownisko. Przemawiały za tym warunki tere-

nowe i pogodowe.  

 Ważną postacią rzeszowskiego lotnic-

twa był Gustaw Pokrzywka, który razem z Je-

rzym Bajanem (legendarnym pilotem) w 1934 

r. triumfował w Międzynarodowych Zawodach 

Samolotów Turystycznych Challenge. 17 wrze-

śnia 1939 r. przedostał się do Rumunii, a póź-

niej do Francji. Walczył w kampanii francu-

skiej, a w Anglii zajmował się m.in. kwalifika-

cjami personelu technicznego.  

 Fakt, że w promieniu kilkudziesięciu 

kilometrów funkcjonowały i powstawały kolej-

ne lotniska wyraźnie irytowało rzeszowskich 

miłośników lotnictwa niemogących pogodzić się 

z faktem, że jedno z największych miast w tej 

części Polski nie może doczekać się własnego 

portu. Argumentem za rozbudową istniejącej 

sieci lądowisk były zdarzające się katastrofy 

lotnicze, np. katastrofa Breguet Bre 19 z 6 na 7 

sierpnia 1935 r. Przekonywano, że musi istnieć 

więcej miejsc gotowych do awaryjnego przyjmo-

wania w okolicach Rzeszowa lądujących ma-

szyn.  

  

 

 

 

 

Ogrom-

nym zain-

teresowaniem w Rzeszowie (i nie tylko) cieszyło 

się szybownictwo. Mimo braku stałego lotni-

ska, ten sport był tu czynnie uprawiany i znaj-

dował wielu chętnych. W latach 20. XX wieku 

w Rzeszowie funkcjonowało Koło Szybowcowe, 

organizujące kursy teoretyczne i praktyczne. 

Powstawały też szkoły szybowcowe, np. w 

Strzyżowie i Bezmiechowej Górnej. Latano 

m.in. na szybowcach typu WWS-2 „Żaba”, 

WWS-3 „Delfin” i PWS-33 „Wyżeł”. W Bezmie-

chowej szkolił się słynny Tadeusz Góra, który 

do historii światowego szybownictwa przeszedł, 

bijąc 18 maja 1938 r. oficjalny rekord świata w 

długości przelotu szybowcem. Pokonał wówczas 

licząca dokładnie 577,8 km trasę z Bezmiecho-

wej do Solecznik Małych na Wileńszczyźnie.   

 Nad Rzeszowszczyznę złowrogie odgło-

sy II wojny światowej nadciągnęły już 1 wrze-

śnia 1939 roku...[ cdn.]  

ORIGAMI – jest to sztuka składania papieru.  
Pochodzi ona z Chin, a rozwinęła się w Japonii. Uważana jest za tradycyj-
ną sztukę japońską. W procesie robienia metodą origami nie powinno się kleić, 
ozdabiać czy ciąć.  
  Co to znaczy„ origami ”?  
Słowo origami składa się z dwóch japoń-
skich znaków:   
– „ORI” – oznacza zginać lub składać i 
„KAMI” – czyli papier.  
 Jakie są odmiany origami ?  
Do tradycyjnego origami nie powinno 
używać się nożyczek i kleju. Gotowych modeli nie należy też ozdabiać w żaden spo-
sób.   
Do najczęstszych projektów używane są kwadratowe arkusze papieru, lecz dopusz-
czalne są też w innych kształtach, takich jak wielokąt lub koło. Spotkać można także 
inne odmiany sztuki robienia origami. Wśród nich dużą popularność ma origami 
modułowe. Do tego typu używa się modułów, które często są takie same i bazują 
na idealnej symetrii.  

 
Str. 2 

Julia Piątek 

katastrofa Bre 19 w okolicach Rzeszowa  

Mateusz Moskwa 



Cześć, jestem Weronika. Moją pasją jest jazda 

konna. Myślę, że nie jest to sport dla każdego, po-

nieważ polega na „zgraniu się” ze zwierzęciem. 

Nie zawsze też jest  bezpieczny. Istnieje ryzyko, że 

się spadnie i coś złamie. Jazda konna jest jednak 

bardzo dobrym ćwiczeniem.  

Przedstawiam Wam słowniczek pojęć związanych 

z tą dyscypliną sportową. 
 

 

  

BRYCZESY- spodnie z 

specjalnego, nieślizgające-

go się materiału  

 

 

 

 

 

 

SZTYBLETY- buty do 

kostki o specjalnym kształ-

cie i podeszwach 

CZAPSY bądź SZTYLPY- 

nakładki na łydki aby nie 

obcierać nóg i nie podrzeć 

bryczesów (zamiennie uży-

wane z długimi skarpetami) 

 

OGŁOWIE- zakłada się je 

na pysk konia,  

żeby mieć nad nim kontrolę 

  

 

WODZE- są przypięte do 

ogłowia z ich pomocą skrę-

ca się koniem 

STRZEMIONA- wkłada się 

w nie nogi podczas jazdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POPRĘG- przypina się go z 

dwóch stron siodła, idzie 

pod brzuchem za łopatkami 

konia. Popręg przypina  

Się, aby siodło nie spadło z 

zwierzęcia.  

 

 

 

STĘP- jest to najwolniejszy 

chód konia. Gdy ma się 

oprowadzankę  na 

koniu, to właśnie w 

stępie.  

 

 

 

 

KŁUS- jest to chód 

konia szybszy od stępu, ale 

wolniejszy od galopu. 

Jest to dla konia to, co 

dla nas trucht.  

 

 

  

 

GALOP- jest to bieg, 

dla niektórych koni jest to 

najszybszy 

chód.  

 

 

 

 

 

 

 

CWAŁ- jest to najszybszy 

chód konia. W jednym mo-

mencie wszystkie nogi 

zwierzęcia znajdują się w 

górze. Nie każdy 

koń da radę 

cwałować 

 

 

Weronika Długosz 



 

Ślimak w sylwestra przegrał zakład i musi wspinać się po 1 -metrowej ścianie. Każdego dnia pokonuje 
20 cm, jednak w nocy, kiedy śpi, ześlizguje się o 10 cm. Swoją podróż rozpoczął 1 stycznia 2021 roku. 
Kiedy dojdzie na szczyt?  

Odpowiedź:  
Każdego dnia przechodzi 20 cm nocą ześlizguje się o 10 cm, więc dniem i nocą przechodzi 10cm. 
Gdy będzie już 8 dni i nocy(80cm), przejdzie 20cm i będzie już na szczycie. Swoją podróż skończy 9 
stycznia 2021 roku.  

Odpowiedź:  
1, 2, 3, bo 1 + 2 + 3 = 6 i 1 x 2 x 3 = 6   
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Półtorej kury w ciągu półtora dnia znosi półtora jaja. Ile jaj zniesie jedna kura w ciągu trzech dni? 

Jakie trzy liczby dodatnie dadzą ten sam wynik po dodaniu i pomnożeniu?   

Karol Migała 

 

 

Valentine's Day - walentynki  
heart-serce  
love-miłosć  
valentine cards—kartki walentynkowe  
kiss -pocałunek  
feeling -uczucie  
poems - wiersze  
gifts  - prezenty  

happy -szczęśliwy  
in love-  zakochany/a  
I love you - kocham Cię  
red roses – czerwone róże  
a box of chocolates – pudełko czekoladek  
a love letter – list miłosny  
romantic – romantyczny 

Odpowiedź:  
Skoro 1,5 kury w 1,5 dnia znosi, więc 3 kury w ciągu 3 dni zniosą 6 jaj, czyli 1 
kura w ciągu 3 dni zniesie 2 jaja  

Julia Kułak 



 

  

 Podróże, zarówno małe, jak i te więk-

sze, mogą być ciekawe. Dzisiaj chciałabym 

Was zabrać  na dalszą wyprawę, czyli do gorą-

cego miasta - Madryt. 

 Madryt to stolica Hiszpanii. Położona 

jest w środkowej części kraju na Wyżynie Ka-

stylijskiej. Jest bogata w zabytkowe obiekty 

oraz atrakcje. 

 Bardzo ciekawym miejscem wartym 

zwiedzenia jest Plaza Mayor (Główny Plac). 

Obecnie nie stanowi już centrum miasta, ale 

mimo to nadal jest bardzo chętnie odwiedzany 

przez turystów. Często nazywa się to miejsce 

,,Teatrem pod niebem Madrytu”. Znajduje się 

tu aż dziewięć bram, a sam plac jest wznie-

siony na kolumnadach. Podziwiać tam można  

 

 

 

 

przede wszystkim freski na Casa de la Pa-

naderia, a także słynny pomnik Filipa III na 

koniu.   

 Polecam również odwiedzić jest Parque 

Retiro. Jest to park o powierzchni 120 hekta-

rów położony we wschodniej części Madrytu. 

Znajduje się w nim ponad 15000 drzew i 

krzewów.   

 Będąc w Madrycie nie można pominąć 

zwiedzenie Plaza de Cibeles. To neoklasyczny 

plac, którego nazwa pochodzi od uchodzącej 

za wizytówkę miasta Fuente de Cibeles, czyli 

fontanny z posągiem frygijskiej bogini Ky-

bele. Ciekawostką jest, że wszystkie zdobyte 

puchary przez stołeczny klub Real Madryt są 

świętowane właśnie przy tej fontannie.  

 Kolejnym miejscem wartym obejrzenia 

jest Plaza de Toros, czyli arena walk byków. 

Jest największą tego typu areną w całej Hisz-

panii. Pierwsze zawody odbyły się 11 maja 

1784 roku i nadal są tam prowadzone walki. 

Jest najbardziej prestiżowym ringiem byków 

na świecie, a wizyta tutaj jest dobrym spo-

sobem na wgląd w tę hiszpańską tradycję.  

 

 

 

 

Natomiast  architektura budynku będzie intere-

sujące nawet dla tych, którzy się nią nie intere-

sują.   

 W Madrycie oraz w całej Hiszpanii jest 

dużo więcej atrakcji i zabytków, które warto 

zobaczyć, lecz gdybym chciała je wszystkie 

opisać, to musiałabym poświęcić na to całą 

gazetkę:)) 

    

Vanessa Bizoń 



Przepis na walentynkowe ciasteczka  

Składniki:  
700 g mąki pszennej  
3 jajka  
250 g masła zimnego  
1 szklanka cukru pudru  
2 opakowania cukru waniliowego (16 g w opakowaniu)  
1 łyżeczka proszku do pieczenia  
Do przełożenia:  
powidła śliwkowe lub inny ulubiony dżem  
Wykonanie: 

Ze wszystkich składników wyrobić szybko ciasto (składniki można też zmiksować w malakaserze). Ciasto spłasz-
czyć, zawinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki na 1 godzinę.  
Zimne ciasto rozwałkować na grubość około 2 mm (lekko podsypując mąką przy wałkowaniu) i wykrawać cia-
steczka. W połowie ciasteczek w środku wykroić dziurkę.  
Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Wyłożyć na nią ciasteczka i piec około 10 minut w temperaturze 190ºC. 
Pilnować, by ciastka pod koniec pieczenia zbyt mocno się nie spiekły. Wystudzić na kratce.  
Po ostygnięciu ciastka bez dziurki posmarować powidłami i przykryć (oprószonymi wcześniej dodatkowym cu-

krem pudrem) ciastkami z dziurką . 

 

                                                                                                                                                       Polecam  Julia Kułak 
 

 

-Jak nazywa się ósma żona kucharza?  

- Usmażona! 

 

 - Co łączy człowieka z psem?  

- Smycz! 

 

Rozmawia dwóch lekarzy: 

-Wiesz, że na koronawirusa najlepszy jest czosnek?- 

-Podnosi odporność? 

-Nie aż tak, ale sprawia, że nikt się do ciebie nie zbliży na mniej niż metr! 

 

Mąż mówi do żony:  

-Od 23 lat, zawsze kiedy coś powiem, ty mnie poprawiasz.  

Żona na to:  

-Od 24 kochanie. 

 

Siedzą dwie mrówki na plaży. Jedna z nich patrzy na słońce i mówi:  

-Jak myślisz, bliżej jest słońce czy Katowice? 

- A widzisz stąd Katowice?- odpowiada druga. 

                                                           Żarty dla Was wybrały: Julia Radzimowska i Vanessa Bizoń 



Czy wiecie, że…. 

16 lutego przypada Dzień Naleśnika? 

 

 Tradycyjnie w tym dniu organizowane są 

"biegi z patelniami". Zwyczaj zapoczątkowała 

pewna dama, która obawiając się spóźnienia do 

spowiedzi, pobiegła do Kościoła z patelnią, na 

której piekł się naleśnik. Uczestnicy współczes-

nych biegów muszą, zatem wykazać się nie tylko 

szybkością, ale także precyzją w przewracaniu 

naleśników. Największy bieg z patelniami odbył 

się 5 lutego w londyńskiej dzielnicy Brick Lane. 

Wzięło w nim udział 16 drużyn sztafetowych 

reprezentujących okoliczne firmy, szkoły i osoby 

prywatne. Oprócz zwycięzców, wyróżniono także 

najlepiej ubraną oraz najgrzeczniejszą drużynę. 

Zachęcam do jego obchodzenia największych 

łasuchów na świecie i nie tylko, bo przecież każ-

demu jedzenie sprawia przyjemność (a szczególnie 

takimi smakołykami) :)   

                                                     Weronika Migała 

 

 

SSmakował wybornie! 

Poćwicz dykcję z Klaudią 

 Dlaczego ćwiczymy dykcję? By wyraziście mówić i lepiej występować. Podczas prezentacji jest to bar-

dzo ważne, bo jeśli nie mówimy wyraźnie, słuchacz bardziej skupi się na tym, jak mówimy niż na tym, 

co mówimy.   

BĄK 

1.Spadł bąk na strąk, 

a strąk na pąk. 

Pękł pąk, pękł strąk, 

a bąk się zląkł.  

Turlał goryl po Urlach kolorowe korale, 

rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwa-

le, 

gdy spotkali się w Urlach, góral tarł, 

goryl turlał chociaż sensu nie było w 

tym wcale.  

Turlał goryl po Urlach kolorowe korale, 

rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwa-

le, gdy spotkali się w Urlach góral tarł, 

goryl turlałchociaż sensu nie było w tym 

wcale. 

MUSZKA 

Mała muszka spod Łopuszki 

chciała mieć różowe nóżki. 

Różdżką nóżki czarowała, 

lecz wciąż nóżki czarne miała. 

- Po cóż czary, moja muszko? 

Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! 

Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki 

i unurzaj w różu nóżki! 

 

W krzakach rzekł do trznadla trznadel: 

- Możesz mi pożyczyć szpadel? 

Muszę nim przetrzebić chaszcze, 

bo w nich straszą straszne paszcze. 

Odrzekł na to drugi trznadel: 

- Niepotrzebny, trznadlu, szpadel! 

Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, 

z krzykiem pierzchnie każda paszcza. 

 

Warzy żaba smar, pełen smaru gar. 

Z wnętrza gara bucha para, z pieca bu-

cha żar. 

Smar jest w garze, 

gar na żarze, 

wrze na żarze smar. 

Klaudia Pietkiewicz 



Za nami tłusty czwartek.   
 

Kiedy przypada tłusty czwartek? 

 

Tłusty czwartek przypada w ostatni czwartek przed wielkim postem, tj.53 dni przed Świętami 

Wielkanocnym. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału.  

 

Dlaczego "tłusty"? 

 

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dzień ten nazywamy "tłustym", a nie "słodkim" czwart-

kiem? Odpowiedzi należy szukać w zamierzchłej przeszłości, a dokładniej w średniowieczu, kie-

dy to pączki przygotowywano z ciasta chlebowego i nadziewano je słoniną. Dopiero w XVI wie-

ku zaczęto jadać pączki w słodkiej wersji – z orzeszkami lub migdałami w środku. 

 

Skąd pochodzą pączki? 

 

Mogłoby się wydawać, że pączki to polski wynalazek. Niestety, nie możemy przypisać sobie 

tego zaszczytu. Tradycja smażenia tych rarytasów wywodzi się najprawdopodobniej ze starożyt-

nego Rzymu lub, jak podaja inne źródła, narodziła się na Bliskim Wschodzie. 

 

Ile pączków zjadamy podczas tłustego czwartku? 

 

Tłusty czwartek to prawdziwe żniwa dla cukierników. Pomimo mody na bycie fit, tego dnia 

popuszczamy pasa i co roku zjadamy 100 milionów pączków, czyli średnio 2,5 pączka na Po-

laka. 

 

Ile kalorii ma jeden pączek?  

 

Niestety, całkiem dużo. Dwa pączki to kaloryczna równowartość niezłego obiadu. Jak szybko 

spalić kalorie z pączków, by nie odmawiać sobie przyjemności w tłusty czwartek?  

bieganie - 20 minut, 

wchodzenie po schodach - 25 minut, 

jazda na łyżwach - 30 minut, 

energiczny spacer - 40 minut 

odkurzanie - 50 minut, 

pisanie na komputerze - 2 godziny.                                         Przygotowała: Zuzanna Słysz 
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