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Moja Walentynko 

powiem Ci w sekrecie… 

że kocham Cię najbardziej 

na całym świecie!!! 

 

Twój Walenty 



AKTUALNOŚCI 

 KONKURSY 

Uczennice naszego Gimnazjum zajęły I oraz III miejsce w powiatowym konkursie 

matematycznym o Złoty Kalkulator Starosty.  

W tym konkursie udział brali uczniowie klas 3 gimnazjum oraz 1 i 2 liceum z 

powiatu grodziskiego.  

Tym większe gratulacje należą się uczennicom klasy 3D, którym udało się 

pokonać starszych kolegów. 

I miejsce Wiktoria Mączka 

III miejsce Aleksandra Marciniak. 
 

Ogromne gratulacje !!! 

 TEATR  

Ku naszej radości, pani Bielska po raz kolejny organizuje wyjazd do teatru. Tym razem jedziemy 

do Teatru „Komedia” na spektakl pt: „Hotel Westminster”. Jest to sztuka Reya Cooney’a - mistrza 

gatunku, jakim jest farsa. 

„Jak to zazwyczaj bywa, proste z pozoru wydarzenie, przeradza się w surrealistycznie 

nieprawdopodobny ciąg wydarzeń znacząco wykraczających poza codzienny standard zdrowego 

rozsądku. Wystarczy tylko w wytwornym hotelu w Londynie spotkać ze sobą przystojnego posła i 

wiceministra partii rządzącej z posłanką partii opozycyjnej. Niezły koktajl  Jeżeli jeszcze 

wmieszamy w sam środek tego wybuchowego drinka bardzo ekscentrycznego kelnera i nadmiernie 

stanowczego dyrektora hotelu, który bliski apopleksji mówi: „W tym hotelu jest zdecydowanie za 

dużo seksu i ja nic z tego nie mam”, to osiągniemy apogeum delirycznych i niedorzecznych 

nieporozumień, ciągnących nas nieuchronnie w kierunku pięknej katastrofy.” 

Gwiazdorska obsada: Grażyna Wolszczak, Tadeusz Chudecki, Magdalena Wójcik, Jan Jankowski, 

Magdalena Margulewicz, Andrzej Deskur, Mateusz Banasiuk, Jerzy Bończak.  

https://teatrkomedia.pl 

Opracowała : Anna Rękas 3C 
 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 TYDZIEŃ RETRO 

Od 16 stycznia do 20 stycznia w naszej szkole z inicjatywy samorządu 

uczniowskiego trwał tydzień retro. RETRO czyli WSTECZ . My więc 

spojrzeliśmy wstecz i na korytarzach zawisły gazetki, które przybliżyły nam 

modę, muzykę i style troszeczkę odległych nam lat. Styl retro skojarzył się 

nam z czasem przeszłym. 

Poniedziałek – lata 50 , Wtorek – lata 60, Środa – lata 70, Czwartek – lata 80,  

Piątek – lata 90 

Każdy dzień oczarowywał nas innym stylem. Dzięki naszej wspaniałej 

wyobraźni przenieśliśmy się w lata młodości naszych mam i babć . Duży 

wpływ na styl kobiet szczególnie w latach 50 i 60 miały ówczesne gwiazdy filmowe, które stawały się 

ikonami stylu. Style tamtych lat chyba na stałe zagościły w panującej obecnie modzie. Nie warto więc 

wyrzucać wszystkich ubrań, wystarczy je schować do lamusa, by po jakimś czasie na nowo je odkryć. 

Wszak jak mawiają kreatorzy mody „Moda powraca”. I tak na przykład w latach 50 królowały 

ołówkowe spódnice, które z czasem zaczęły zamieniać na rozkloszowane z podwyższoną talią. 

Ponadto typowym ubraniem były kardigany lub krótkie marynarki zapinane na duże guziki, z 

ciekawymi kołnierzami lub koszule zawiązywane w talii. Lata 50 to przede wszystkim czas 



kwiatowych wzorów, sztywnych halek, ale także groszków, kraty i pepitki. Z dodatków modne były 

kapelusze, długie rękawiczki, buty na obcasie oraz perły i klipsy. Kosmetycznym hitem stał się lakier 

do włosów, którego tajemna moc przetrwała do dziś .  

Zwieńczeniem tygodnia retro była wspaniała dyskoteka  

 Historia lubi się powtarzać, historia mody również. 

Magdalena Matusiak 3B 

 

 MATEMATYKA NIE MUSI BYĆ NUDNA! 
To, że matematyka nie musi być nudna, udowodniła nam 20 stycznia nasza 

p. Górska  Pokazała nam jak w kreatywny sposób połączyć naukę z 

przyjemnością – poprzez zabawę klockami  (uwierzcie!!)  

A było tak :  

Jak co piątek (a mamy dwie godziny) przyszliśmy na 

matematykę. Gdy zaczęła się lekcja pani sprawdziła 

obecność i zapisaliśmy temat: Przypomnienie wiadomości o graniastosłupach. 

Następnie zapisaliśmy wszystkie najważniejsze informacje w zeszycie, a później 

rysowaliśmy podstawowe bryły. Po wykonaniu rysunków pani przypomniała w jaki 

sposób narysować siatkę dowolnego graniastosłupa. Rysowaliśmy więc w 

zeszytach siatki: sześcianu, prostopadłościanu, graniastosłupa prawidłowego 

trójkątnego itd. Gdy skończyliśmy pani wyciągnęła klocki (szok!!) abyśmy sami 

spróbowali zbudować poszczególne modele. Przez całą następną lekcję, podzieleni 

na 4 grupy budowaliśmy różne modele graniastosłupów. Pod koniec lekcji poniosła 

nas nasza wyobraźnia  jedna z grup postanowiła zbudować największy 

prostopadłościan – gigant  Model tej bryły był imponujący sięgał aż do sufitu!! 

Niestety dzwonek przerwał zabawę i … zabraliśmy się za sprzątanie. 

Takie lekcje to my lubimy Oby powtarzały się częściej !!! 

Anna Kondracka 3B 

 

 WYCIECZKA KLAS 3 DO SEJMU ORAZ MUZEUM NARODOWEGO 
 

Dnia  2 lutego 2017 pojechaliśmy na jednodniowa wycieczkę 

klasową do Warszawy. W wycieczce brały udział wszystkie 

klasy trzecie z naszego Gimnazjum.   

Nasz autokar wyjechał z pod szkoły około godziny 8:20.  

Miejscem docelowym naszej wycieczki było Muzeum 

Narodowe. Dotarliśmy do celu koło godziny 10. W Muzeum 

pani przewodnik rozdała nam karty pracy, które uzupełnialiśmy 

w trakcie zwiedzania. 

W muzeum mieliśmy okazje oglądać pozostałości po 

prastarej świątyni, podziwiać z bliska obrazy oraz poznać 

techniki i cel ich powstania. Większości z nas  podobał się  obraz 

Jana Matejki pt.: „Bitwa pod Grunwaldem”. Na mnie tez również wywarł niemałe wrażenie. Od pani 

przewodnik dowiedzieliśmy się wielu ważnych i godnych zapamiętania rzeczy. W muzeum mogliśmy 

podziwiać wiele pięknych obrazów ale nie tylko. Zobaczyliśmy również porcelanę, insygnia 

królewskie, meble itp. 

 Na koniec mieliśmy godzinę czasu, żeby trochę się 

rozejrzeć po wystawach, kupić coś w sklepiku lub po prostu 

skorzystać z toalety. Zakończyliśmy zwiedzanie o godz. 12. 

Chętnie wybrałabym się tam jeszcze raz i dowiedziała więcej 

rzeczy na temat pradawnej świątyni czy obrazie 

przedstawiającym starówkę z okna zamku królewskiego w 

Warszawie. Po powrocie do autokaru ruszyliśmy w stronę 

sejmu. Przed wejściem do Polskiego Parlamentu zostaliśmy 

skontrolowani czy przypadkiem nie posiadamy żadnej broni, 



alkoholu itp. . Nie mogliśmy się doczekać aż zobaczymy wnętrza sejmu. Po długim oczekiwaniu na 

przewodnika weszliśmy do budynku. Na samym początku, tysiącami schodków  dotarliśmy do sali 

obrad tzw. sali plenarnej. Wszystkim bardzo się spodobała. Pan przewodnik pozwolił nam usiąść, a 

sam udzielił nam ciekawego wykładu na temat władzy ustawodawczej oraz jak powstaje ustawa. 

Porobiliśmy trochę zdjęć (więcej na stronie internetowej  ), po czym poszliśmy do sali im. 

Kazimierza Pużaka. Przewodnik wytłumaczył nam dlaczego akurat tym imieniem została nazwana. 

Następnie przemieściliśmy się do holu, w którym na tablicach przytwierdzonych do ściany 

uwiecznione zostały nazwiska parlamentarzystów, którzy zginęli podczas II wojny światowej oraz w 

katastrofie smoleńskiej.  

Na tym zakończyła się nasza wycieczka  

 Anna Kondracka 3B 

Maja Wojciechowska 3C 

ROZMOWA Z … 
 

Rozmowa z panią Moniką Grzelką – bibliotekarką z Pawilonu Kultury  

Redakcja: Dzień dobry! Chciałybyśmy przeprowadzić z 

Panią wywiad, o pracy w bibliotece. 

P. Monika Grzelka: Dzień dobry. Chętnie z wami 

porozmawiam. 

R:  Jakie książki są najczęściej wypożyczane, czytane 

przez młodzież?  

P. M.G: Z tego co zauważyłam największą 

popularnością cieszą się książki z gatunku fantasy, 

fantastyka science-fiction, takie jak np. Johna Flanagana 

„Zwiadowcy” czy „Drużyna” 

R: Ile osób wypożycza tutaj książki? Czy przychodzą też 

uczniowie z innych szkól? 

P. M.G.: Łącznie zarejestrowanych czytelników mieliśmy ponad 2200, a wypożyczają również 

uczniowie z innych szkół. Z całego Grodziska Mazowieckiego, ale też  np. z   Książenic. 

R: A z czym wiąże się Pani praca? 

P. M.G.: Moja praca to nie tylko wypożyczanie książek czy pomoc w znalezieniu szukanej pozycji, 

ale przede wszystkim opracowanie książek, zamawianie ich. To nie są tylko nasze propozycje 

książkowe. Muszę również uwzględnić to co czytelnicy chcą czytać  Jesteśmy otwarci na sugestie 

innych. Potem trzeba to wszystko wprowadzić do systemu komputera, opracować, opieczętować, 

nakleić kody i sygnaturki. Dużo roboty  Dopiero wówczas książki trafiają na półkę. 

R: I na koniec czy lubi Pani swoją pracę w bibliotece? 

P. M.G.: Bardzo lubię moją pracę. 

R: Dziękujemy bardzo za wywiad. Do widzenia! 

Natalia Kuta 3D  

Aleksandra Zdanowicz 3D 

TEMAT MIESIĄCA 
Myśląc o najlepszych miejscach na zimowy 

odpoczynek oczyma wyobraźni widzimy góry, ale 

zapewne niewielu z nas wyjedzie na ferie gdzieś dalej. 

Oto więc 5 propozycji wyjeżdżających i  5 dla tych 

którzy pozostaną w Grodzisku. Warto namówić rodziców, dziadków, czy starsze rodzeństwo na 

choćby jednodniowy wypad za miasto.  

5 propozycji dla wyjeżdżających : 
1.Białka Tatrzańska (Tatry)- Dla tych, którzy zimą nie mogą żyć bez Tatr, dobrym pomysłem na 

ferie jest Białka Tatrzańska. Malownicza góralska wieś dysponuje licznymi trasami narciarskimi dla 

mniej i bardziej zaawansowanych narciarzy. W ofercie są szkółki narciarskie, zimowa karuzela, 

wyciąg i tor snow-tubingowy, czyli jazda na "oponkach". 



2.Bystre (Bieszczady)- Bystre to propozycja dla tych, którzy lubią miejsca "na końcu świata". 

Otoczona lasami i górami osada leży zdecydowanie na uboczu. I to jest właśnie jej urok. Na północnej 

stronie stoku Dzidowa (713 m n.p.m.) znajduje się wyciąg orczykowy. Do dyspozycji są dwie trasy, 

łatwiejsza i bardziej wymagająca. Na stoku działa szkółka narciarsko-snowboardowa.  

3.Tylicz (Beskid Niski/Beskid Sądecki)- to niewielka miejscowość położona na styku Beskidu 

Niskiego i Sądeckiego. Stacja narciarska w Tyliczu oferuje łagodne stoki dla początkujących i tzw. 

Koronę Tylicza dla bardziej zaawansowanych. Tylicz to świetna propozycja dla tych, którzy pragną 

ciszy i spokoju, ale jednocześnie chcieliby mieć pod ręką różne atrakcje 

4.Szklarska Poręba (Karkonosze)- Jest to jeden z ważniejszych zimowych ośrodków w kraju ze 

względu na doskonałe, jak na Polskę, warunki narciarskie. Centrum narciarstwa zjazdowego jest 

Szrenica oferująca aż 12 km tras zjazdowych, od łatwych i średnich po naprawdę trudne. 

5. Suwalszczyzna- Każdy kto widział zimę na Suwalszczyźnie, będzie już na zawsze zakochany w tej 

baśniowej krainie. Na tym biegunie zimna zawsze można liczyć na śnieg. Suwalszczyzna to raj dla 

narciarzy biegowych. Można też popróbować swoich sił w wędkarstwie podlodowym, a kto szuka 

ekstremalnych wrażeń, może spróbować nawet podlodwego nurkowania . To dopiero aktywne ferie! 

Ale największa zaletą Suwalszczyzny jest brak tłoku. Tu naprawdę można odpocząć. 

5 propozycji dla pozostających w domu : 

1.Las Radziejowski - można podjechać autobusem miejskim. Chyba 

nikomu nie trzeba rekomendować wyciszenia, spokoju i świeżego 

powietrza jakie daje spacer po lesie . 

2.Mszczonów-18 km od Grodziska. Tu możemy wypocząć odwiedzając 

miejscowe lodowisko by następnie skorzystać z term. Kąpiel na dworze, gdy dookoła leży śnieg to 

całkiem fajne i odprężające doświadczenie . 

3.Julinek- 21 km samochodem od Grodziska. Na terenie Parku Rozrywki czynna jest wypożyczalnia 

nart biegowych. Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16; sobota –niedziela 9-16. Wypożyczenie nart 

na 2h kosztuje 15zł, na cały dzień 30zł. Puszcza Kampinowska na miejscu . 

4.Bałtów-150km od Grodziska (dla samochodu to ok.2-3h). Ta nieduża miejscowość na Kielecczyźnie 

nawet zimą jest wyjątkowo bogata w rozrywki. W Bałtowie funkcjonuje stacja narciarska Szwajcaria 

Bałtowska. Na młodszych (i nie tylko) czeka Wioska Świętego Mikołaja, do której bilety w ferie są 

tańsze o 50%. W Bałtowie jest też Park Jurajski ze ścieżką edukacyjną, muzeum i możliwością jazdy 

konnej. Park Jurajski w lutym jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-16, w weekendy 10-16 

5.Warszawa- na zimowe ferie to propozycja dla tych, którzy spragnieni są wizyt w muzeach, 

galeriach itp. i potrafią  w taki sposób wypoczywać. Spacerów po mieście w związku  ze smogiem 

raczej nie polecam. 
http://podroze.gazeta.pl/ 

Adam Jaworski 1D 

KARTKA Z KALENDARZA 
 ŚWIATOWY DZIEŃ PIZZY  

Na świecie codziennie sprzedawanych jest około 13 

milionów pudełek pizzy, dlatego chyba przestaje  dziwić, że 

ten popularny na całym świecie przysmak doczekał się 

swojego święta, które przypada na dzień 9 lutego.  

Co ciekawe, pizza wcale nie pochodzi z Włoch. Jej korzenie 

sięgają już czasów przed naszą erą i ściśle związane są z… 

Grecją! Dopiero stamtąd dotarła do Rzymu, gdzie uczyniono ją tamtejszą potrawą narodową. Tam 

również wyróżnia się tylko i wyłącznie dwa główne jej rodzaje: neapolitańską i rzymską. Pierwsza 

charakteryzuje się grubszym ciastem, które musi podtrzymać mnogie dodatki, druga natomiast ma 

maksymalnie 3 mm grubości i nie ma zaokrąglonych brzegów.  

Z ciekawostek należy dodać, że pizzy hawajskiej wcale nie stworzył Hawajczyk, a Kanadyjczyk, a 

słowo „pizza” pojawia się w dokumencie po raz pierwszy w 997 roku. Jak widać droga pizzy od 

http://podroze.gazeta.pl/


powstania do oficjalnego zatwierdzenia jest bardzo długa, więc 9 lutego doceńmy jej święto i uczcijmy 

je najlepiej, jak możemy! 

Magdalena Pietraszek 3B 

 

 ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH 

 

Dzień chorych obchodzony jest 11 lutego i jest do święto kościelne.  

Ustanowił je Jan Paweł II 13 maja 1992 r w liście do 

przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby 

Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego.  Wyznaczył jego datę na 11 lutego - 

wspomnienie pierwszego objawienia Matki Bożej z Lourdes. 

Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim Sanktuarium 

Maryjnym. Jaki cel ma ten dzień i co ma nam uświadamiać? Między innymi konieczność zapewnienia 

chorym lepszej opieki medycznej, włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia różnych wspólnot 

chrześcijańskich. Ma to też na celu poparcie i nawołanie do udziału w wolontariacie np. w szpitalu.  

Czasami warto pomyśleć czego my byśmy chcieli, gdyby dopadła nas ciężka choroba. 

 

Paulina Lachawiec 2D 

 14 LUTEGO - WALENTYNKI 
O ich dacie zadecydowała sama przyroda. W połowie lutego bowiem ptaki 

gnieżdżące się w Wiecznym Mieście zaczynały miłosne zaloty i łączyły 

się w pary. Uważano to za symboliczne przebudzenie się natury, 

zwiastujące rychłe nadejście wiosny. Z tej racji Rzymianie na 15 lutego 

wyznaczyli datę świętowania luperkaliów - festynu ku czci boga płodności 

Faunusa Lupercusa. W przeddzień obchodów odbywała się miłosna loteria: 

imiona dziewcząt zapisywano na skrawkach papieru, po czym losowali je chłopcy. W ten sposób 

dziewczyny stawały się ich partnerkami podczas luperkaliów. Bywało, że odtąd chodzili ze sobą przez 

cały rok, a nawet zostawali parą na całe życie. 

Gdy w IV w. chrześcijaństwo stało się religią panującą w cesarstwie rzymskim, pogańskie obchody 

stopniowo zastępowano przez święta chrześcijańskie. Luperkalia były na tyle popularne, że utrzymały 

się aż do końca V w. Zniósł je dopiero w 496 r. papież Gelazy I, zastępując je najbliższym w 

kalendarzu liturgicznym świętem męczennika Walentego. 

Święto najbardziej rozpowszechniło się w Anglii i Francji. Nadal, jak w antycznym Rzymie, losowano 

imiona, choć teraz także dziewczęta wyciągały imiona chłopców. Młodzież nosiła potem przez tydzień 

wylosowane kartki przypięte do rękawa. 

Dziewczęta 14 lutego starały się odgadnąć, za kogo wyjdą za mąż. Aby się tego dowiedzieć, 

wypatrywały ptaków. Jeśli dziewczyna jako pierwszego zobaczyła rudzika, oznaczało to, że wyjdzie 

za marynarza; jeśli wróbla - za ubogiego, lecz mogła być pewna, że jej małżeństwo będzie szczęśliwe; 

jeśli łuszczaka - że poprosi ją o rękę człowiek bogaty. W Walii tego dnia ofiarowywano sobie 

drewniane łyżki z wyrzeźbionymi na nich sercami, kluczami i dziurkami od klucza. Podarunek 

zastępował wyrażoną słowami prośbę: "Otwórz moje serce". 

Od XVI w. w dniu św. Walentego ofiarowywano kobietom kwiaty. Wszystko zaczęło się od święta 

zorganizowanego przez jedną z córek króla Francji Henryka IV. Każda z obecnych dziewczyn 

otrzymała wówczas bukiet kwiatów od swego kawalera. Przede wszystkim jednak narzeczony był 

obowiązany 14 lutego wysłać swej ukochanej czuły liścik, nazwany walentynką. Zwyczaj ten 

zadomowił się nawet na dworze królewskim w Paryżu. Walentynki dekorowano sercami i kupidynami, 

wypisywano na nich wiersze. W XIX w. uważano je za najbardziej romantyczny sposób wyznania 

miłości. Treścią listów nieraz były słowa: "Będziesz moją walentynką". W Stanach Zjednoczonych 

walentynkowe listy były anonimowe, dlatego kończyły się pytaniem: "Zgadnij, kto?". W Europie 

anonimowy nadawca podpisywał się po prostu: "Twój Walentyn". 

W Austrii w dniu Sankt Valentin odbywają się uliczne pochody, w Anglii zakochani ofiarują sobie 

kartonowe serca ozdobione postaciami Romea i Julii. Jednak najbardziej uroczyście obchodzi się ten 

dzień w ojczyźnie św. Walentego. Co roku w niedzielę najbliższą 14 lutego w katedrze w Terni 

odbywa się Święto Zaręczyn. Zgromadzone przy grobie św. Walentego setki par narzeczeńskich, 

przybyłych nieraz z różnych stron świata, przyrzekają sobie miłość i wierność na czas do dnia ślubu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieska_Rada_ds._Duszpasterstwa_S%C5%82u%C5%BCby_Zdrowia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieska_Rada_ds._Duszpasterstwa_S%C5%82u%C5%BCby_Zdrowia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieska_Rada_ds._Duszpasterstwa_S%C5%82u%C5%BCby_Zdrowia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fiorenzo_Angelini


W 1997 r. krótki list do zgromadzonych w Terni narzeczonych napisał papież Jan Paweł II. Jego treść 

została wyryta na płycie wmurowanej w pobliżu grobu św. Walentego. 

Świętu towarzyszą koncerty, spektakle, projekcje filmów, konferencje, wystawy i imprezy sportowe, 

które trwają niemal przez cały luty. w tym roku ogłoszono także konkurs na najlepszy SMS o tematyce 

miłosnej. 14 lutego w Terni jest wręczana nagroda "Rok miłości". Są tam też organizowane 

walentynki dla wdów i wdowców oraz ludzi starszych i chorych. 

Święty Walenty i jego historia 
Św. Walenty, patron Dnia Zakochanych, to postać dość zagadkowa. Był 

biskupem Terni pod Rzymem. Poniósł śmierć męczeńską. 

 Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego Rzym był uwikłany w krwawe i 

niepopularne wojny do tego stopnia, że mężczyźni nie chcieli wstępować do 

wojska. Cesarz uznał, że powodem takiego postępowania była ich niechęć do 

opuszczania swoich narzeczonych i żon. Dlatego odwołał wszystkie 

planowane zaręczyny i śluby. Kapłan Walenty pomagał parom, które 

pobierały się potajemnie. Został jednak przyłapany i skazany na śmierć. Bito 

go, aż skonał, po czym odcięto mu głowę. Było to 14 lutego 269 lub 270 r. - 

w dniu, w którym urządzano miłosne loterie. Zanim to nastąpiło, w więzieniu 

Walenty zaprzyjaźnił się z córką strażnika, która go odwiedzała i podnosiła 

na duchu. Aby się odwdzięczyć, zostawił jej na pożegnanie liść w formie 

serca, na którym napisał: "Od twojego Walentego".  

Kult Świętego rozwijał się dość szybko. W miejscu, w którym Męczennik został pochowany, już w IV 

wieku papież Juliusz I kazał wznieść bazylikę. Do Polski jego sława dotarła dopiero w XV wieku. Ma 

tu św. Walenty wiele kościołów poświęconych jego imieniu, wiele ołtarzy i wizerunków. Ciekawe, że 

do niedawna żadne z tych miejsc nie cieszyło się specjalnym zainteresowaniem zakochanych. Sytuacja 

zmieniła się od chwili, gdy postać Świętego zaczęto łączyć z tym stanem serca.  

Tak czy inaczej, historyczne przekazy dotyczące osoby św. Walentego w Dniu Zakochanych stają się 

rzeczą zupełnie niezauważalną, albo przynajmniej drugorzędną. Mało kto dziś pamięta, że św. 

Walenty, zanim zaczął patronować uczuciom, zanim stał się wzorcem dla wszystkich zakochanych i 

podkochujących się, był patronem chorych na padaczkę. Ci, którzy nie pamiętają już co to miłość, 

lubią złośliwie przyrównywać ją do stanu podobnego tej chorobie .  

To tłumaczy, dlaczego właśnie św. Walenty jest patronem wszystkich zakochanych .  

 
www.niedziela.pl 

Weronika Kania 3C 

Julia Zimny 3C 

 

 DZIEŃ KOTA  

 

Dzień kota w Polsce obchodzimy 17 lutego. Święto ma podkreślić 

znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno 

żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go 

straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.  

Warto również w ten dzień rozpieścić swojego kota. Pomysłodawcą 

tego święta jest Wojciech Albert Kurkowski. 

Daty obchodu tego dnia w innych krajach: 

 Rosja - 1 marca, 

 Stany Zjednoczone - 29 października, 

 Wielka Brytania - 8 sierpnia, 

 Włochy - Dzień Czarnego Kota - 17 listopada. 
Wikipedia 

 

Wioletta Kania 2C 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_domowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/17_listopada


POLECAM… 

       

  Luty miesiąc zakochanych.  

Czas, w którym mamy zazwyczaj bardzo dobry nastrój ( również ze 

względu , że jest to miesiąc krótszy od innych ). 

 W tym miesiącu, chciałabym wprawić w ten jakże ważny „miłosny 

nastrój” z domieszką wakacji  

Na luty przygotowałam książkę pt: „ Ktoś mnie pokocha. 12 wakacyjnych 

opowiadań” , autorów m.in. : Leigh Bardugo, Stephanie Perkins , Veronica 

Roth. Muszę przyznać, że jest to moja pierwsza książka oparta na 

opowiadaniach, a nie na ciągłej treści. Na szczęście nie uważam tej książki 

za jakiś ‘życiowy błąd’, wręcz przeciwnie jest bardzo ciekawa. Co 

opowiadanie to inna historia. Napisana stylem charakterystycznym dla 

danego autora – co urozmaica nasz pogląd na jego twórczość. 

 Oczywiście nie wszystkie opowiadania mi się podobają , niektóre są za 

bardzo przekombinowane, ale są takie, których nie mogę przestać czytać 

. Jak opisują książkę autorzy : „ Geek filmowy podkochuje się w 

koleżance z pracy. Do zrobienia pierwszego kroku popycha go … zombie. Mark i Margaret utknęli w 

czasie . W kółko przeżywają ten sam dzień , 4 sierpnia… Chłopak w śpiączce i jego najlepsza 

przyjaciółka mają szansę powrócić do przeszłości i na nowo przeżyć najlepsze wspólne chwile . Co się 

stanie, jeśli jedno z nich postanowi zmienić bieg wydarzeń ?” I wiele innych .  

Gorąco polecam tą powieść , jest naprawdę warta przeczytania .  

Aleksandra Olszewska kl. 3C 

  

WARTO ZOBACZYĆ 
„Ukryte piękno” 

 

Ostatnio wybrałam się do kina, aby obejrzeć najnowszy film pt: „Ukryte Piękno”. 

Po obejrzeniu krótkiego zwiastunu, pomyślałam: „To jest to!”.  

Nie zastanawiałam się długo czy warto obejrzeć ten film, z racji chociażby bardzo 

dobrej obsady aktorskiej, którą możemy zobaczyć na ekranie. Zdecydowanie nie 

rozczarowałam się! Jest to świetny film, wyszłam z kina jak zaczarowana. Nie jest 

to typowy dramat czy komedia, jakich dużo i do których mamy nieograniczony 

dostęp w internecie i telewizji. 

Poznajemy historię pewnego nowojorskiego dyrektora wielkiej korporacji - 

Howarda (Will Smith), który odnosi duże sukcesy w firmie reklamowej. Gdy jego 

córka umiera na złośliwy nowotwór mózgu, mężczyzna kompletnie się załamuje. 

Po tej ogromnej tragedii, jaką niewątpliwie jest śmierć dziecka, popada w 

depresję. Zaczyna uciekać od otaczającego go świata i ludzi w codzienną rutynę jak jazda do pracy na 

rowerze, układanie domino w biurze czy przesiadywanie godzinami na ławce w parku. Jego 

przyjaciele Claire (Kate Winslet), Whit (Edward Norton) i Simon (Michael Peña) próbują mu pomóc i 

wymyślają niezwykły plan, aby przywrócić Howarda do normalnego funkcjonowania i zmusić go do 

stawienia czoła rozpaczy w zaskakujący i niezwykle ludzki sposób... Howard wierzy, że są trzy 

rzeczy, które łączą wszystkich ludzi na Ziemi –pragnienie miłości, potrzeba czasu i strach przed 

śmiercią. Przeżywając ogromną osobistą tragedię zaczyna pisać listy do miłości, czasu i śmierci. 

Wkrótce na swojej drodze spotyka ich personifikacje - Aimee "Miłość" (Keira Knightley), Raffiego 

"Czas" (Jacob Latimore) i Brigitte "Śmierć" (Helen Mirren). Od tej chwili jego życie potoczy się 

zupełnie inną ścieżką... Czy Howard znów odnajdzie sens życia i powód aby być szczęśliwym? 

Główny bohater nie złości się jednak na wszechświat, za to czuje strach przed bezradnością. Ma żal, że 

nikt nie wysłuchał jego próśb o pomoc. Oprócz Howarda, ze swoimi życiowymi problemami zmagają 



się również jego przyjaciele. Tylko, że w odróżnieniu od niego, chowają swoje emocje i boją się 

powiedzieć o swoich rozterkach na głos. 

Reżyser David Frankel doskonale wie jak stworzyć historię, która wyciśnie łzy nawet z 

największego twardziela. Często trafia w punkt, nawet nie dialogiem a samym obrazem, świetnie gra 

w ten sposób na emocjach widzów. Widz kupuje jego ból bez jakichkolwiek wątpliwości. 

„Ukryte piękno” to jeden z tych filmów, które chętnie obejrzałabym jeszcze raz.  

Polecam go wszystkim!!!  

Katarzyna Mandes 3D 

KĄCIK FANA 
 

Tematem poprzedniego artykułu była moja ulubiona saga książkowa. Dzisiaj trochę inny 

temat. Przez ostatnie 2 miesiące wpadłam w wir Internetu i odkryłam stronę www.lubimyczytać.pl. 

Okazało się, że działa ona jak Facebook tylko, że dla książkoholików . Co się tam znajduje? Już 

wam mówię. Przede wszystkim strona ta zrzesza ludzi z tym samym zainteresowaniem. Poznajesz tam 

nowych ludzi z którymi masz już jakąś wspólną cechę - lubicie czytać!!!. Poznajesz ich poprzez 

dołączanie do licznych grup tematycznych lub do wyzwań. Sama biorę udział w wyzwaniu: 

"przeczytam 100 książek w jeden rok". Polega to na tym, że po przeczytaniu tej jednej ze 100 książek, 

dzielisz się swoją opinią na swoim profilu i dodajesz ją na wybraną przez Ciebie półkę tak, by twoi 

znajomi ją zobaczyli i stwierdzili: "Hej, świetna opinia, przeczytam tą książkę". Zainteresowany szuka 

takiej książki w podłączonej wyszukiwarce, a ona pokazuje, gdzie kupić ją najtaniej. Jak wiecie 

książkoholizm , to bardzo kosztowny nałóg  dlatego trzeba sobie radzić. Po przeczytaniu tych 100 

książek, co roku trwa tam plebiscyt na najlepszą książkę w danej tematyce.  

Zachęcam Was do założenia konta na „Lubimy czytać”. Uważam, że ta strona to świetny 

pomysł na zawarcie nowych znajomości, wyrażanie swojego zdania na dany temat oraz dzielenie się 

opiniami na interesujące tematy.  

 
 

Julia Szymańska 2D 

NOWINKI TECHNOLOGICZNE  
Już za miesiąc możemy wkroczyć w nową erę? 

Według niektórych fantastów i 

futurologów przyszłością człowieka jest 

transhumanizm, czyli wykorzystywanie 

nauki i technologii w celu 

przezwyciężenia ludzkich ograniczeń i 

poprawy kondycji fizycznej. Możemy też 

doświadczyć w tym, że słaba część 

naszego społeczeństwa zostanie 



porzucona, a na jej miejsce wkroczą roboty. Elon Musk w zeszłym roku  oznajmił, że będzie pracował 

nad tą erą, a teraz dowiadujemy się, że ma się zacząć ona  już w przyszłym miesiącu. Oznajmił też, że 

wpadł na pomysł ,,Brain hacking'', czyli poprawianie naturalnych zdolności człowieka, wykorzystując 

technologię. W tym celu Elon chce stworzyć coś zwanego ,,neuronową koroną", czyli ma to być 

urządzenie mające na celu działać w tandemie z ludzkim mózgiem, to ma być ulepszeniem naszego 

umysłu, zwiększając jego moc obliczeniową. 

Teraz, w 2017 roku to nie jest sen opętanego geniusza, mamy już dostęp do funkcjonalnych, coraz 

sprawniejszych interfejsów komputer-mózg i mózg-komputer. 

Więc cóż, warto więc poczekać. Czy odmieni losy świata czy to będzie wynalazek dla cyfrowych 

snobów?? .Na szczęście nie musimy długo czekać. 

Jakub Jasek 1D 

 

KASIA I JEJ PRZEPISY 
Słodka pokusa 

Nawiązując do miesiąca jakim jest luty i 

wyjątkowego dnia 14 lutego, chciałabym 

zachęcić i tych zakochanych, jak i tych nie, do 

zrobienia  przepysznych ciasteczek. 

 

Składniki: 

-450g mąki 

-150g cukru 

-300g masła 

-1 jajko 

-1 łyżeczka proszku do pieczenia 

-6 łyżek stołowych: rozdrobnionych orzechów włoskich, wiórek kokosowych i nasion słonecznika 

-kolorowa posypka do dekoracji (dla chętnych) 

 

Sposób przygotowania: 

Całość zagnieść i wstawić na 1 godzinę do lodówki. Następnie rozwałkować na ok. 0.5 cm i 

powycinać foremkami dowolne kształty (jak ma być romantycznie, to polecam serca ). Przed 

upieczeniem ciastka można dodatkowo udekorować kolorową posypką, w takim przypadku posypkę 

delikatnie wcisnąć w ciasto (ważne aby posypać ciasteczka przed wstawieniem do piekarnika). 

 Piec w temperaturze 200 stopni na papierze do pieczenia, do momentu zarumienienia wypieków, czyli 

ok. 20 minut. 

Życzę udanych Walentynek oraz smacznego! 

 

 

Katarzyna Witkowska 3C 

 

 

TO I OWO 

 

 SŁOWO "KOCHAM" W RÓŻNYCH 

JĘZYKACH 

afrykański - Ek is lief vir jou (Ek het jou lief) 

albański - The dua 

angielski - I love you 

arabski - Ohiboka 

bengalski - Aami tomaake bhaalo baashi 

bułgarski - Obliczam te  

brazylijski - Eu te Amo 



chiński - Wo ai ni 

czeski - Miluji te 

duński - Jeg elsker dig 

filipiński - Mahal ka ta 

francuski - Je t'aime 

grecki - S'apogo 

hawajski - Aloha wau ia 'oe 

hebrajski - Anee ohev otakh 

hiszpański - Te Qiero 

holenderski - Jk haud van jou 

indonezyjski - Saya cinta padamu 

islandzki - Eg elska ting 

japoński - Watakushi wa anata o aishinasu 

kataloński - T'estimo 

koreański - Saranghaeyo' 

łaciński - Te amo, Vos amos 

niemiecki - Ich liebe dich, Ich hab' dich lieb 

norweski - Jeg elsker deg  

portugalski - Te amo 

rosyjski - Ja ljublju tiebja 

rumuński - Te jubesc 

serbski - Volim te 

słowacki - Lubim ta, Mam ta rad 

suahilijski - Nakupenda wewe 

turecki - Ben sni sviyorum 

węgierski - Szeretlek 

wietnamski - Toi yeu em 

włoski - Ti Amo 

 

Ciekawostki o Walentynkach  
1 miliard walentynek  - Wiedzieliście, że co roku wysyłanych jest ok. miliarda walentynek. 

Najwięcej dostają... nauczyciele. Może to sposób na lepsze oceny  

 

 Listy do Julii -  Każdego roku słynna Julia dostaje ponad 1 tysiąc walentynek. Kartki wysyłane są 

oczywiście do Werony, gdzie rozgrywa się akcja dramatu Shakspeara, „Romeo i Julia”.  

 

Najdłuższy pocałunek -  Buziaki w Walentynki są obowiązkowe, ale całowanie przez ponad 46 

godzin? Pobicie rekordu wymagało od zakochanych sporo wysiłku – nie mogli usiąść, jeść i spać 

w czasie trwania pocałunku. Wyzwanie rozpoczęli 14 lutego 2011 roku i całowali się przez 

następnych 46 godzin i 24 minut.  

 

Czekoladki?  Zawsze!!! -  Czekoladki w pudełku w kształcie serca to synonim walentynek. 

Pewien Brytyjczyk stwierdził, że stworzy takie którego jego ukochana na pewno nie zapomni. 

Największe pudełko z czekoladkami powstało w 2008 roku, ważyło 1,690 kilogramów i miało w 

środku ponad 220 tysięcy czekoladek. Spory zapas czekoladek na parę lat. 

 

Japońskie walentynki - W Japonii to kobiety dają prezenty swoich mężczyznom. Panowie 

dopiero miesiąc później, z okazji Białego Dnia, odwzajemniają romantyczny gest.  Tradycyjnie 

prezentem jest biała czekolada . 

 

Julia Szczepańska 3C 

 

 

 



ZDJĘCIA ZOSI     
Ponieważ w tym miesiącu nasza Zosia się rozchorowała, zdjęcie pochodzi z prywatnej kolekcji 

p.Górskiej  - trochę prywaty nie zaszkodzi  

 

Powiedz mi jak mnie kochasz. 

— Powiem. 

— Więc? 

— Kocham cię 

w słońcu. I przy blasku 

świec. 

Kocham cię 

w kapeluszu 

i w berecie. 

W wielkim wietrze 

na szosie, i na 

koncercie. 

W bzach i w brzozach, 

i w malinach, 

i w klonach. 

I gdy śpisz. I gdy 

pracujesz skupiona. 

I gdy jajko roztłukujesz ładnie — 

nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. 

W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku. 

I na końcu ulicy. I na początku. 

I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz. 

W niebezpieczeństwie. I na karuzeli. 

W morzu. W górach. W kaloszach. I boso. 

Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. 

Konstanty Ildefons Gałczyński 
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