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Jeśli zdziwiona jest Twoja minka, 
z jakiej okazji ta walentynka, 

to przecież dzisiaj jest czternastego, 
święto każdego zakochanego! 

 

 

 LUTY jest jednym z najchłodniejszych miesięcy, nawet nazwa 

miesiąca wywodzi się według Brücknera od określenia srogich 

mrozów. W ciągu całego miesiąca dzień staje się dłuższy o 2 godziny  

i pod koniec lutego trwa 10 godzin i 55 minut. Zimowy dzień jest 

krótszy, więc zwierzęta muszą bardziej intensywnie 

szukać pokarmu. Najbardziej dla nas widoczne są 

ptaki: różne rodzaje sikorek, jemiołuszki, wróble, 

mazurki, bażanty, dzięcioły, pełzacze, z drapieżników: 

sowy, krogulce, myszołowy, rzadziej sokoły. W 

miastach przy dużych rzekach i jeziorach, które nie 

zamarzają można spotkać wodne ptactwo: stada 

kaczek najczęściej krzyżówek, łyski, łabędzie. Słońce 

wstępuje w znak Ryb (w sobotę 18 II). Dobre warunki 

do obserwacji nieba w bezksiężycowe noce występują 

na początku i końcu miesiąca. Najbardziej widoczną 

planetą jest Wenus. 
 

W drugiej połowie miesiąca budzi się ze snu borsuk, zaczyna się 

ruja wydr i wiewiórek. Głuszce zaczynają rozmieszczać się na 

tokowiskach. W sprzyjających warunkach atmosferycznych pojawiają 

się klucze dzikich gęsi, powracających do swoich miejsc lęgowych na 

północy kraju. Przylatują skowronki. W lesie pojawiają się pierwsze 

zwiastuny wiosny, białe kwiaty śnieżyczki przebiśniegu, czasem 

jeszcze otoczone dookoła śniegiem. Mimo, że są tak niepozorne, 

sprawiają nam wiele radości. 

Bywały lata, że w lutym mróz i śnieg stwarzały bardzo 

niekorzystne warunki bytowania zwierzyny. Z górnej warstwy śniegu 

tworzyła się lodowa skorupa, która grubej zwierzynie utrudniała 

poruszanie się, a drobnej czasem uniemożliwia pobieranie naturalnej 

karmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

MODLITWA – POST – JAŁMUŻNA 

 

Gdzie ten luty  

WAŻNE DATY - PAMIĘTAJ! 

02.02. Matki Boskiej Gromnicznej (Święto Ofiarowania Pańskiego) 

- gromnica to duża świeca zapalana w tym dniu w kościele 

02.02. Dzień bezpiecznego komputera 

03.02. Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem 

06.02. Dzień pocztówki od przyjaciela 

08.02. Dzień bezpiecznego Internetu 

11.02. Światowy Dzień Chorego 

14.02.Walentynki Dzień Zakochanych                 

19.02. Tłusty czwartek 

26.02. POPIELEC – pierwszy dzień Wielkiego Postu 

27.02. Dzień niedźwiedzia polarnego 

 

  

EKO-LUDEK w SZPITALU  6  
luty 2020    

Luty  

Krótki, zimny miesiąc luty,  

często chodzi smutny, struty.  

A dlatego źle się czuje,  

bo mu zawsze dni brakuje. 
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Co się z tą pogodą stało? 
W zimie wcale nie jest biało... 
Gdzie ten luty, groźny, zły, 
który szczerzył mrozu kły, 
lecz, gdy humor dobry miał 
na saneczkach z górki gnał? 

I bałwanki lepił z nami, 
szyby zdobił nam kwiatami 
- miał pomysłów pełną głowę. 

Ale na szczęście 
- co najważniejsze - 
wciąż daje... ferie zimowe! 

 

 

 

 

Lutowe przysłowia 

 Czasem się luty zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale czasem 

tak się zżyma, że człek prawie nie wytrzyma. 

 Gdy w Gromnice pięknie wszędzie (2.02), 

tedy wiosna dobra będzie. 

 Gdy w Gromniczną jest ładnie, dużo śniegu 

jeszcze spadnie. 

 Gromniczna pogodna, będzie wiosna 

dorodna.  

 Gdy na św. Walenty (14.02) mróz, chowaj sanie, szykuj wóz. 
 

 

Środa Popielcowa - Czas nawrócenia 

Popielec, Środa Popielcowa, zwana niegdyś Wstępną Środą 

rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu, przygotowujący 

nas do Świąt Wielkanocy. Równocześnie Środa Popielcowa 

kończy okres karnawału, czas zabaw, wprowadzając nas w 

zupełnie inny nastrój, namysłu, powagi, zadumy i refleksji. 

Nazwa Popielec pochodzi od obrzędu, w tym dniu celebrowanego 

w Kościele. Kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, mówiąc 

jednocześnie: Prochem jesteś i w proch się obrócisz lub 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, co ma przypominać 

człowiekowi o kruchości jego życia i potrzebie pokuty. Post służy 

nawiązywaniu kontaktu z Bogiem. 

 

 

Zakreśl litery przy prawidłowych odpowiedziach. Litery te, 

czytane z góry na dół, utworzą hasło. 

Obraźliwe słowa: 
H wyrażają sympatię 

E są przejawem przemocy. 

M wywołują przykre uczucia. 

P powodują konflikt. 

N są przejawem koleżeństwa. 

S umacniają przyjaźń. 

A niszczą koleżeństwo i przyjaźń. 

T wywołują chęć odwetu. 

I świadczą o niskiej kulturze osoby je wypowiadającej. 

Z są przejawem szczerości. 

A świadczą o braku wyobraźni. 
 

HASŁO: 

 
 

Czy znane jest Ci to słowo? Jeśli nie, skorzystaj ze słownika, Internetu 

lub pomocy starszych i sprawdź jego znaczenie. 


