
Znany z dobroczynności, surowe-
go trybu życia oraz głębokiej poboż-
ności królewicz Kazimierz urodził się 
3 października 1458 w Krakowie, a 
zmarł 4 marca 1484 roku w Grodnie. 
Jest orędownikiem i patronem tych, 
którzy podejmują służbę publiczną 
w państwie. Stawiany jest jako wzór 
konsekwencji w realizowaniu po-
stanowień oraz miłosierdzia wobec 
potrzebujących i cierpiących. Mówił 
bowiem o sobie, że „królewicz nie 
może nic przystojniejszego czynić, jak 
w ubogich służyć samemu Chrystu-
sowi”.

W wieku 13 lat wyruszył na Węgry, 
by przyjąć tamtejszą koronę królew-
ską. Wyprawa jednak zakończyła się 
niepowodzeniem i powrotem króle-
wicza do kraju. W latach 1481-1483, 

podczas pobytu króla na Litwie, Ka-
zimierz jako namiestnik rządził Kró-
lestwem Polskim. Już wtedy odzna-
czał się sprawiedliwością i troską o 
ubogich, dbał także o bezpieczeństwo 
zewnętrzne i wewnętrzne kraju. Na-
tomiast na Litwie zyskał sobie wśród 
ludności wdzięczność i popularność 
za troskę o potrzeby mieszkańców, 
zwłaszcza biednych i pokrzywdzo-
nych.

Jego relikwie spoczywają w wileń-
skiej katedrze. Po odzyskaniu przez 
Litwę niepodległości w 1991 roku 
uroczystościom ku czci św. Kazimie-
rza nadano rangę święta państwowe-
go. Corocznie w jego święto w Wilnie 
organizowane są odpusty i jarmarki 
zwane kaziukami.

 
    ***  
 
KAZIUKI — słynny jarmark odby-
wający się od 400 lat w Wilnie w dniu 
św. Kazimierza — 4 marca. Jest to 
najbarwniejsze święto miasta, które-
mu towarzyszą teatralizowane prze-
marsze, pochody. Słychać zewsząd 
głos piszczałek, przygrywają kapele 
ludowe. Starówka wrze — wszędzie 
barwny tłum sprzedających i kupu-
jących. Można tu znaleźć, między 
innymi, piękne podwileńskie palmy, 
piernikowe serduszka i serca dla uko-
chanych, wyroby z drewna, oryginal-
ną ceramikę i smakowite litewskie 
wędliny.

Jarmark gromadzi tysiące ludzi i 
odbywa się w samym sercu starówki: 
na Placu Ratuszowym, ul. Zamkowej, 
Wielkiej oraz głównej ulicy śródmie-
ścia — Alei Giedymina.

Dziś wielkie święto na Litwie — dzień czci patrona na-
szego państwa, świętego Kazimierza! Jest to dzień od-
pustów i jarmarków, wesołej zabawy, pieśni i tańców, 
piernikowych serc i smakowitych kiełbasek, drewnia-
nych łyżek i palm wielkanocnych. Kupujcie, kupujcie 
Kazie i Kaziuki, piernikowe serca hurtem i na sztuki!
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ŚWIĘTY KAZIMIERZ — patron POLSKI I LITWY

AbEcELKI I duch
buRSZTYnOWEgO dOMu

Autorstwa Małgorzaty Strękowskiej-
-Zaremby

Abecelki to ciepła, zabawna opowieść o 
przygodach pierwszoklasistów: Franka, 
Olka i Doroty, klimatem przypomina-
jąca „Dzieci z Bullerbyn”. Narratorem 
jest sympatyczny, ciekawy świata Franek, 
który z humorem opowiada o swoich 
szkolnych sukcesach, potknięciach, a na-
wet katastrofach. Opowieść ukrywa też 
tajemnicę — ducha, który podobno stra-
szy, choć nikt go nie widział…

Książka to najlepszy przyjaciel 

ALE DOWCIP!

Mądrala mówi do kolegi z 
klasy:

— Kiedy dorosnę, zostanę ko-
smonautą i polecę na Słońce.

— Przecież tam jest za gorąco!
— To polecę w nocy!



Nuda to niemiłe uczucie. 
Sposobów na wypełnienie 
wolnego czasu w domu jest 
wiele. Oto krótka ich lista: 
• czytać książki,  
• uczyć się języka obce-
go,  
• bawić się w teatr,  
• sprzątać, 
• odkurzać,   
• robić porządki w pokoju,  
• prać,   
• szyć, 
• haftować,   
• nauczyć się gotować, 
• robić na drutach,  
• tańczyć, 
• śpiewać,   
• prowadzić pamiętnik,  
• gimnastykować się,
• majsterkować. 
Wszystko to można same-
mu robić w domu. Moż-
na też zapisać się na jakieś 
zajęcia dodatkowe w do-
mu kultury, a potem sa-
memu ćwiczyć do perfekcji 
to, czego się tam nauczy-
cie. Można też spotkać się 
z różnymi osobami i grać 

z nimi w gry planszowe, 
w karty, bawić się w teatr, 
czyli odgrywać różne sceny 
z życia ze szkoły, w domu, 
sprawdzać, co by się zrobiło 
lub powiedziało w trudnych 
sytuacjach. 
Jak widzicie, możliwości 
jest masa. A od czego za-
cząć walkę z nudą? Od wy-
pożyczenia dobrej książki z 
biblioteki lub od koleżanki! 
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Światowy dzień Tenisa 

Pokoloruj rysunek

Tenis, tenis ziemny — dyscyplina 
sportowa rozgrywana na korcie te-
nisowym, polegająca na przebijaniu 
rakietą tenisową piłki ponad lub 
obok siatki na pole przeciwnika, w 
sposób utrudniający jej odbiór. Może 
być rozgrywana pojedynczo lub w 
dwuosobowych zespołach za-
wodników jednej płci lub obu. 
Tenis należał do grona letnich 
dyscyplin olimpijskich w latach 
1896-1924. Do ich programu 
powrócił w 1988 i jest w nim 
do dziś.
Trochę historii. Początki tenisa 
wiążą się ze średniowieczną grą 
uprawianą przez mnichów w europej-
skich klasztorach. W tej wersji tenisa 
piłkę uderzało się dłonią. Wkrótce 
potem wprowadzono do użytku skó-
rzane rękawice, te natomiast zastą-
piły w XVI w. prototypy pierwszych 
rakiet. Pierwsze piłki do tenisa by-
ły wykonane z drewna. Z czasem 
ustąpiły one lepiej odbijającym się 
skórzanym piłkom. Gra szybko zy-

skiwała na popularności zwłaszcza 
we Francji, gdzie spopularyzowali ją 
członkowie ro- dziny królew-
skiej, oraz w Anglii, któ-
rej królowie H e n r y k 
VII oraz 

Henryk VIII 
byli zapalonymi 
graczami i rozkazali budować korty 
w całym kraju. Według legendy to 
właśnie Henryk VIII „wymyślił” ser-
wis, czyli uderzenie rozpoczynające 
wymianę — ponieważ król był zbyt 

gruby, by móc podrzucić piłkę do gó-
ry, robili to za niego służący. 
Turnieje. Turnieje tenisowe są za-
zwyczaj organizowane przez stowa-
rzyszenie zawodników danej płci. Do 
podstawowych konkurencji rozgry-
wanych podczas turniejów teniso-
wych należą gra pojedyncza kobiet 

i mężczyzn oraz gry podwójne. 
Turnieje mogą być organizowa-
ne w różnych grupach wieko-
wych. Organizowane są również 
specjalne turnieje dla zawodni-
ków na wózkach inwalidzkich 
oraz tenisistów, którzy stracili 

słuch.
Światowy Dzień Tenisa — święto 
obchodzone 4 marca, ustanowione 
przez Międzynarodową Federację 
Tenisową. Celem tego święta jest 
zwiększenie zainteresowania tenisem 
wśród najmłodszych i jego szersza 
promocja na świecie. W tym dniu w 
wielu krajach świata są zorganizo-
wane happeningi, zajęcia tenisowe z 
dziećmi, pokazy programu Tenis 10.

co można robić, kiedy ogarnia nas nuda?! 


