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Kalendarium LUTY: 
Światowy Dzień Chorego – 11 luty 

Święto chrześcijańskie, obchodzone 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w 

dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. 

Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej 

Zima to trudny okres dla zwierzyny leśnej, ponieważ śnieg i i mróz utrudniają im dostęp do 

pokarmu. Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej ma na celu zachęcenie ludzi 

do pomocy zwierzakom, ale i uświadomienie jak należy to robić, bowiem nieodpowiedzialne 

działanie może przynieść więcej szkód niż pożytku. 

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 

112 to numer alarmowy, który obowiązuje we wszystkich krajach europejskich. Obyśmy 

nigdy nie musieli z niego korzystać, bo oznaczałoby to że mamy kłopoty. Święto ma na celu 

przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy na temat korzystania z niego we właściwy 

sposób. 

Światowy Dzień Darwina – 12 luty 

Święto obchodzone jest oczywiście w rocznicę urodzin Darwina, czyli twórcy teorii ewolucji, 

zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form. Celem święta jest 

popularyzacja nauk przyrodniczych oraz ukazanie ich znaczenia dla różnych dziedzin życia 

codziennego. 

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy 

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy upamiętnia zakaz wykorzystywania dzieci poniżej 

18. roku życia jako żołnierzy w konfliktach zbrojnych. Niestety, w niektórych państwach (m. 

in. w Afryce) dzieci zamiast grać w piłkę noszą karabiny. 

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem 

To święto mające na celu propagowanie odręcznego pisania wiecznym piórem. Data 12 luty 

odnosi się opatentowania przez Lewisa Edsona Watermana pierwszego wiecznego pióra, 

które miało miejsce w 1884 roku w Nowym Jorku. 

Światowy Dzień Radia – 13 luty 

Choć radio ma już ponad 100 lat, dopiero w 2011 roku UNESCO ustanowiło na wniosek 

Hiszpanii Światowy Dzień Radia. 

https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-chorego
https://www.kalbi.pl/ogolnopolski-dzien-dokarmiania-zwierzyny-lesnej
https://www.kalbi.pl/europejski-dzien-numeru-alarmowego-112
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-darwina
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-dzieci-zolnierzy
https://www.kalbi.pl/ogolnopolski-dzien-pisania-piorem
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-radia


Dzień Chorych na Padaczkę – 14 luty 

14 lutego kojarzony jest w Polsce przede wszystkim z Dniem Świętego Walentego. Mało kto 

zdaje sobie sprawę z tego, iż każdego roku obchodzony jest Dzień Chorych na Padaczkę. 

Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca 

14 lutego to święto serc, nie tylko tych co kochają, ale też tych, które biją dzięki polskim 

lekarzom, którzy operują serca najmniejsze – serca dzieci 

Dzień Singla – 15 luty 

Z racji coraz większej liczy osób, dla których czar par szybko wyparowuje, w 2005 roku po 

raz pierwszy obchodzono Dzień Singla (ang. Singles Awareness Day). 

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 

To święto proklamowane w 1992 przez liderów Syndesmosu, największej na świecie 

federacji skupiające prawosławne bractwa i szkoły teologiczne. Uświetnia ono symboliczne 

wejście młodzieży do wspólnoty prawosławnej. 

Światowy Dzień Wielorybów 

To święto ustanowione na Hawajach przez Pacific Whale Foundation. Główne obchody mają 

miejsce podczas Maui Whale Festiwal. To właśnie na wyspie Maui każdej zimy pojawiają się 

stada wielorybów, które mają tam gody. 

Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek – 16 luty 

To święto obchodzone 16 lutego w całej Europie. Jego celem jest docenienie pracy listonoszy 

i doręczycieli przesyłek, którzy przecież nie maja łatwo - wystarczy wspomnieć, że psy 

uważają ich za jednych z największych wrogów. Warto wiedzieć, że w Polsce mamy swoje 

własne święto – Dzień Poczty Polskiej. 

Dzień Poczty Polskiej 

18 października 1558 roku król Zygmunt II August powołał do życia Pocztę Królewską. Jej 

zadaniem było przekazywanie wiadomości na trasie Kraków-Wiedeń-Wenecja. Z tej okazji 

obchodzimy Dzień Poczty Polskiej, święto które m. in. jest dobrą okazją do nagrodzenia 

najlepszych urzędów i listonoszy. 

Dzień Kota – 17 luty 

Mimo że koty zwykle chadzają własnymi ścieżkami, nad wyraz często spotykają na nich na 

ssaki z gatunku homo sapiens. 

Dzień Baterii – 18 luty 

Gdyby nagle zabrakło na świecie baterii, ludzie musieliby wywrócić swoje życie do góry 

nogami. Dzięki nim działają bowiem nasze telefony, budziki, aparaty czy czujniki. 

https://www.kalbi.pl/dzien-chorych-na-padaczke
https://www.kalbi.pl/dzien-wiedzy-o-wrodzonych-wadach-serca
https://www.kalbi.pl/dzien-singla
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-mlodziezy-prawoslawnej
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-wielorybow
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-listonoszy-i-doreczycieli-przesylek
https://www.kalbi.pl/dzien-poczty-polskiej
https://www.kalbi.pl/dzien-kota
https://www.kalbi.pl/dzien-baterii


Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej – 20 luty 

To święto ogłoszone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Jego celem jest 

promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i 

bezrobocia. 

Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę 

Pomysłodawcą tego święta jest The Vancouver Pipe Club. Jak się okazuje, palacze fajek są na 

całym świecie, także Polacy z właściwą estymą celebrują to wydarzenie. Bo palenie fajki to 

coś więcej niż zwykłe hobby – to styl życia! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-sprawiedliwosci-spolecznej
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-palacych-fajke


 

Luty przysłowia   
8 Pt 

 

Jak luty nastaje, śnieg jeszcze nie taje. 

Luty miesiąc bardzo zmienny: pół zimowy, pół wiosenny. 

Czasem luty tak się zlituje, że człek boso w pole wędruje. 

W lutym lepszy wilk przy progu, niż chłop i koń przy pługu. 

9 So 

 

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

Gdy w lutym topnieje, to na wiosnę mróz bieleje. 

Gdy mróz w lutym długo trzyma, wtedy już niedługa zima, lecz gdy w lutym z dachów 

ciecze, zima długo się przewlecze . 

Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale często oszukuje. 

10 N 

 

Gdy 10 lutego mróz panuje, jeszcze 40 dni takich zwiastuje. 

Na św. Jacenty - łamią się pod lodem pręty. 

Scholastyka - mróz utyka, zanim Walenty (14.02) nam zaświęci, obaczymy, mróz kark 

skręci. 

11 

Pn 

 

Jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny. 

Dzionki mroźne i dni pluty, słowem zwykły miesiąc luty. 

Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi. 

W lutym śniegi i mróz stały czynią w lecie upały, gdy burze, deszcze panują, dobry 

plon nam obiecują. 

12 

Wt 

 

Na świętego Ludwika na grudzie koń utyka. 

13 Śr 

 

Gdy w lutym do połowy zima się wysili, to na koniec miesiąca już się nie wychyli. 

Jak się luty ulituje, to się mróz pofolguje. 

Luty, szykuj buty, bo nadejdą deszcze, pluty. 

W lutym mróz i śnieg stały czynią w lecie upał trwały. 

14 

Cz 

 

Gdy na święty Walek deszcze, mrozy wrócą jeszcze. 

Jak Walenty nie poleje, to na wiosnę masz nadzieję. 

Gdy na św. Walenty mróz, chowaj sanie, szykuj wóz. 

Na św. Walentego bywa mróz już do niczego. 

15 Pt 

 
Dzisiaj po Walentym, kto nie kocha ten przeklęty. 

16 

So 

 

Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, sprowadzi rok słotny i nieurodzaje. 

Luty gdy wiatrów i mrozów nie daje, prowadzi rok słotny i nieurodzaje. 

Kiedy w lutym tajanie, szykuj chłopie sanie. 

17 N 

 

Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty. 

By nie dokuczał luty, pal w kominie i miej kożuch suty. 

Gdy muszki w lutym latają, to w marcu w ręce dmuchają. 

 

 

https://www.kalbi.pl/przyslowia-polskie-na-luty


Światowy Dzień Chorego  11 lutego 

(poniedziałek) 
 

 

Święto to ma wymiar chrześcijański, ustanowione zostało przez papieża Jana Pawła II w dniu 

13 maja 1992 roku w 75 rocznicę Objawień Fatimskich oraz 11 rocznicę zamachu na jego 

życie. 

Papież nie bez powodu wybrał właśnie taką datę – 11 lutego 1858 roku doszło do objawień 

Motki Bożej w Lourdes. Tego dnia rok rocznie obchodzone jest święto wspomnienia w 

Kościele Katolickim – pamięci pierwszego Maryjnego objawienia. 

Kapłani podczas nabożeństwa udzielają sakramentu namaszczenia chorych. W ten sposób 

wierni jednoczą się z Chrystusem, który cierpiał po to by Zmartwychwstać. Sakrament ten 

ukazuje iż choroba nie tylko niszczy ale daje nową drogę, pozwala na udoskonalenie się. 

Katolicy wierzą iż Chrystus nadał naszemu cierpieniu głębszy sens. 

Jak wspominał Św. Marek uczniowie Jezusa uzdrawiali chorych przez namaszczenie. 

Św. Jakub natomiast pisał, że każdy chorujący powinien zjednoczyć się z Bogiem i wezwać 

kapłana do siebie w celu namaszczenia i wspólnej modlitwy, mającej być ratunkiem dla jego 

strapionej duszy i rozrywającego bólem ciała. 

W Dniu Chorego papież występuje z orędziem do wiernych na całym świecie, stawiając 

Maryję za ikonę troski nad cierpiącymi, pełnej miłości i współczucia. 

https://www.kalbi.pl/11-lutego


Ogólnoświatowe obchody odbywają się w wybranym sanktuarium maryjnym. 

Najważniejszym przesłaniem tego dnia jest: zapewnienie lepszej opieki na chorymi, 

zwiększenie empatii względem chorych, otworzenie się na duszpasterstwo w służbie zdrowia 

oraz podkreślenie wagi wolontariatu. 

Dzień ten pozwala wierzącym odkryć fakt, iż Chrystus zostawiając nam sakrament 

namaszczenia troszczył się o nasz stan ducha, o zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Warto 

tego dnia oddać swoje troski wyższej sile, wiara potrafi przenosić góry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Światowy Dzień Radia  13 lutego (środa) 

 
 

 

Choć radio ma już ponad 100 lat, dopiero w 2011 roku UNESCO ustanowiło na 

wniosek Hiszpanii Światowy Dzień Radia. Święto ma na celu promowanie tej 

dziedziny mediów i podkreślenie jej znaczenia we współczesnej historii. 

Pierwszą transmisję radiową głosu ludzkiego zademonstrowano w São Paulo już 

w 1901 roku, jednak na powszechny dostęp do radioodbiorników trzeba było 

poczekać do lat 20. ubiegłego wieku. Radio w czasach przed 

rozpowszechnieniem telewizji było dla wielu jedynym źródłem informacji i 

rozrywki. Fale radiowe dosięgał tam, gdzie nie dowożono prasy. Co więcej, nie 

trzeba było już iść do filharmonii, żeby posłuchać muzyki. Za początek polskiej 

radiofonii uznaje się rok 1926, kiedy nadawanie rozpoczęła oficjalna stacja 

nadawcza w Warszawie. Radio odegrało również ogromną rolę w czasie wojny, 

kiedy to wspomagało działania konspiracyjne i wyzwoleńcze. Nie można 

również zapominać o Radiu Wolna Europa – kochanym przez słuchaczy, 

zagłuszanym przez władze partyjne PRL. Dziś coraz częściej mówi się o 

nadchodzącym schyłku radia w tradycyjnej formie. Trudno jednak wyobrazić 

sobie, żeby w najbliższym czasie kierowcy włączali telewizor w czasie jazdy. 

Poza tym, nawet jeśli z domów znikną radioodbiorniki, medium to z pewnością 

przetrwa jako część innego środka przekazu – Internetu. Radio internetowe 

cieszy się coraz większą popularnością, głównie dzięki możliwości bardzo 

precyzyjnej kontroli jego treści. Wśród milionów stacji można znaleźć na 

przykład te, które grają wyłącznie przeboje naszego ulubionego zespołu lub 

zajmują się konkretną tematyką czy też dziedziną nauki. 

https://www.kalbi.pl/13-lutego


 

Międzynarodowy Dzień Listonoszy i 

Doręczycieli Przesyłek 16 lutego 
 

 

Gdy 16 lutego szybko jak błyskawica naszymi ulicami zacznie przemieszczać się Pan z 

wielką torbą na ramieniu – trzymajmy psy na uwięzi. Bądźmy mili dla niego, gdyż mamy 

Międzynarodowy dzień listonoszy i doręczycieli przesyłek pocztowych. 

Jak śpiewali Skaldowie „Ludzie listy piszą” a kto je tak późno dostarczy jak nie listonosz? 

Może doręczyciel przesyłek pocztowych? A tak na poważnie, listonoszy najbardziej kochają 

emeryci, gdy jak co miesiąc czekają na emeryturę. Z drugiej strony również nie brakuje 

szacunku, gdyż przysłowiowa „końcówka dla Pana” robi swoje. I tak to jest, dzień w dzień, w 

słońce czy w deszcz, w śnieg czy w zawieje – rower jest niezastąpiony a list czy przesyłka 

dotrze do adresata – nieważne czy w terminie czy grubo po … ale dotrze w utęsknione ręce 

odbiory. Jakże aktualny jest dalszy fragment piosenki „ludzie zejdzie z drogi, bo listonosz 

jedzie…”. A tak na poważnie – szczególnie 16 lutego uszanujmy ich ciężką pracę. 

 



Dzień Kota 17 lutego 

 

Każdy miłośnik kotów może się cieszyć, gdyż jego pupil doczekał się swego święta – 17 

lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota. 

Pierwszy raz koty świętowały we Włoszech, do Polski zwyczaj ten dotarł dopiero po 

szesnastu latach. Nie jest to nic innego jak manifest przeciwko krzywdzie zwierząt, 

pomaganie bezdomnym kotom, które straciły zdrowie lub dach nad głową oraz nakreślenie 

znaczenia tych mruczących stworzeń w życiu człowieka. Idea Dnia Kota w naszym kraju 

zrodziła się dzięki Wojciechowi Kurkowskiemu, który wyszedł z pomysłem akcji „Rasowce – 

dachowce”, która do tej pory zbiera dary na rzecz bezdomnych zwierząt. Obecnie patronat 

sprawuje Fundacja Viva oraz program w TVP Warszawa „Mój pies i inne zwierzęta”. 

Zanim jednak kot stał się pupilkiem i zamieszkał w naszych domach a nie na podwórzach, 

musiało upłynąć dużo czasu. Minęły wieki zanim udomowiliśmy to miłe zwierzę, wcześniej 

były traktowane jako symbol zła, atrybut czarownic. Łamano im kości, obcinano ogonki a 

nawet pieczono żywcem na stosie oraz poddając je innym wymyślnym torturom. 

Przesądy rodem ze średniowiecza porównujące kotów do czarownic, które tak jak one 

skradają się bezszelestnie, uwielbiają nocne łowy a ich błyszcząc oczy powodowały gęsią 

skórkę, były obecne do XIX wieku. Działo się to w czasach inkwizycji, której skutkiem było 

wybicie większości kotów. 



Od tej pory myszy i szczury robiły czystki w spichlerzach, doprowadzając do szkód oraz 

rozprzestrzeniania się licznych chorób. 

Przed naszą erą w czasach gdzie żyli Faraonowie, koty a szczególnie czarne były czczone 

jako bóstwa. Ich bogini Bastet przybrała postać kobiety z kocią głową i według wierzeń 

odpowiadała za miłość i płodność. Sam kot chronił dzieci od zła, był sprzymierzeńcem do 

walki z demonami. Za nawet nieumyślne zabicie zwierzęcia karano śmiercią. 

Domownicy natomiast zwłoki składali w sarkofagach, zakopując z należytą czcią na kocim 

cmentarzu. W książkowych podaniach, kot ma ścisły związek z Księżycem stając się 

atrybutem boginek: Izydy, Artemidy oraz Hekate. W czasach współczesnych koty znalazły 

swoich sprzymierzeńców i oddanych przyjaciół u Marcina Luthera Kinga, Wolfganga 

Amadeusza Mozarta czy Dante Alighieri. 

Byli też tacy, którzy dorobek swego życia zapisali nikomu innemu a kotom – stało się tak w 

przypadku kardynała Francji Richelieu. 

Obecnie co do kotów są nadal liczne przesądy, spotkanie czarnego kociaka zwiastuje 

nieszczęście, kichnięcie zwierzęcia oznacza uśmiech losu, z kolei myjący się za uchem staje 

się meteorologiem, gdyż na pewno spadnie deszcz. 

Jak tu nie kochać takiego małego sierściucha, który nie dosyć, że ma dziewięć żyć, jest 

bardzo zwinny i ma niesamowity charakter. 

A Wy? Za co kochacie swoich czworonożnych przyjaciół? 

 

 



Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa 

Językowego 21 lutego 

 

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego. 

Święto to powstało z inicjatywy UNESCO w 1999 roku, upamiętniając śmierć studentów w 

Dhace. Zginęli oni w Bangladeszu w 1952 roku broniąc swego języka, domagając się by 

język bengalski stał się urzędowym. 

Inicjatywa ta ma na celu ochronę różnorodności językowej tak by zachować jej kulturalne 

korzenie. Szacuje się iż na świecie w użyciu jest ponad 6,5 tysiąca języków. Jednak 

scenariusz nie jest już tak różowy, optymiści szacują że tylko połowa z nich przetrwa do 

końca XXI wieku. 

Językoznawcy nie są w stanie podać dokładnej liczby języków, spierając się czy dialekty pod 

nie podciągnąć. 

Do najbardziej znanych i uznanych za języki ojczyste zaliczamy pod względem 

użytkowników: 

mandaryński (1170 mln), 

angielski (1135 mln), 

hiszpański (450 mln), 

arabski (350 mln) – wg danych UNESCO z 2008 r. 

Do najbardziej zagrożonych wyginięciem języków należą: 

język aborygenów, afrykański, plemion Indyjskich z Andamanów. 

Wynika to z tego, iż po śmierci ostatnich ludzi z plemion, ginie ich język, który kultywowany 

był jedynie w mowie. Dbałość o kultywowanie tradycji krasomówczych potrafi dać również 

odwrotny skutek – w Walii dzieci uczą się angielskiego i walijskiego – z tego ostatniego 



radzą sobie lepiej niż rodzice. 

Ginący język hebrajski dostępny dotąd w żydowskiej liturgii przechodzi swoją drugą 

młodość. Powstanie państwa Izrael przyczyniło się do całkowitego rozkwitu – zaczął 

dominować w szkołach, stając się nieoficjalnie urzędowym. 

W 2012 roku w Polsce Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego stworzyła 

kampanię „Ojczysty – dodaj do ulubionych” mający podnosić świadomość Polaków, 

krzewienie polszczyzny na każdym kroku, nie zamienianie jej obco brzmiącymi zwrotami. Od 

21 lutego 2013 roku ruszyła kolejna kampania wspierana przez prof. J.Bralczyka, H.Sawka, J. 

Bryndala pod nazwą „Język polski jest ą – ę” – ma ona na celu zwrócenie uwagi na poprawną 

wymowę znaków diakrytycznych i używanie charakterystycznych liter. 

Więc niech „Chrząszcz brzmi w trzcinie” bo język polski z tego słynie. 

 

 

 

 

 

 



Dzień Myśli Braterskiej  22 lutego 

 

Harcerze i skauci z całego świata 22 lutego obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. 

Pomysł ten powstał w 1927 roku w Londynie – dla uczczenia pamięci Roberta i Olave Baden 

– Powell, pomysłodawcy skautingu i jego żony. 

Na początku spotykały się same skautki na Dniach Myśli Siostrzanej, były wśród nich 

reprezentantki z Polski, do której zwyczaj ten zawitał w 1947 roku dzięki Związkowi 

Harcerstwa Polskiego. Podczas piątego spotkania, Belgowie zaproponowali aby każdy skaut 

dał skromny datek, pozwalający w przyszłości na krzewienie tej idei w odległych krajach. 

Dzięki temu mamy skautów na Filipinach, Haiti a nawet Kostaryce. Podczas obchodów Dnia 

Myśli Braterskiej skauci i harcerze organizują spotkania gdzie przy ognisku śpiewają i 

opowiadają o swoich doświadczeniach. 

Dla nieobecnych na międzynarodowych obchodach zostają przesłane kartki z życzeniami do 

zaprzyjaźnionych zgrupowań, organizowane są również zbiórki charytatywne. 

Dzień ten uświadamia nam, że wszyscy ludzie są dla siebie braćmi niezależnie od 

pochodzenia, koloru skóry czy zasobności portfela. Pomysł samego skautingu zrodził się w 

1900 roku u Roberta Baden – Powella, który jako doświadczony żołnierz wydał książkę 

„Wskazówki do wywiadów” którą zaciekawiła się młodzież. 

W ramach eksperymentu zorganizował obóz przetrwania dla chłopców z biednych rodzin na 

Wyspie Brownsea. Właśnie tam wprowadzono zwyczaj zastępowego, który miał opiekować 

się młodszymi kolegami. Cały obóz opierał się na braterstwie, grach i zabawach opartych na 



przyrodzie, co miało przynieść ukojenie dla młodzieży. Zaczęły formułować się pierwsze 

grupy dziewcząt i chłopców, którzy pragnęli krzewić dobro, wzajemną życzliwość na 

fundamencie tego co naturalne i nie skażone lękiem. 

Za namową króla Edwarda VII Baden – Powell całkowicie zrezygnował z czynnej służby 

wojskowej na rzecz skautingu. W 1910 roku było już 100 tysięcy uczestników. Podczas 

trzeciego Zlotu skautów, (zwanego również Jamboree) otrzymał nowego Rolls–Royca, 

którym przemierzył prawie cały świat reklamując skauting wśród dzieci i młodzieży. Za 

swoją działalność dostał tytuł lorda – barona Gilwell, a w jego rezydencji otworzono 

międzynarodowy ośrodek skautów. 

Jego sława dotarła i do nas – za swoje zasługi dla harcerstwa został uhonorowany Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

Nie dziwi zatem, że skauting skupia wokół siebie przeszło 3 mln członków 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezpieczne Ferie  

 



 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zimowa poezja: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pokoloruj: 
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