
Ferie w naszym wojewódz-

twie niestety się skończyły. 

Każdy inaczej spędził ten 

czas. Jedni odpoczywali w 

domu, inni wyjechali na nar-

ty, a jeszcze inni do ciepłych 

krajów. Z pewnością każde-

mu udało się „naładować 

akumulatory” na nowy se-

mestr szkolny. Zajęcia wy-

chowawcze przed feriami do-

tyczyły bezpieczeństwa w 

czasie ferii. Wielu z nas 

uwielbia sporty zimowe, jed-

nak trzeba pamiętać o bez-

pieczeństwie swoim i innych.  

Nasze ferie!! 

Ważne tematy: 

 Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 

 Walentynki 

 Znani Polacy 

 Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! 

Wielka Orkiestra Świątecz-

nej Pomocy (WOŚP) to fun-

dacja mająca na celu zebra-

nie pieniędzy dla chorych 

osób. Pieniądze są zbierane w 

okresie świątecznym 

(grudzień-styczeń). W tym 

roku datki były zbierane na 

rozwój okulistyki dziecięcej.   

W 2022 WOŚP obchodzi już 

30 finał. W tym roku zebrano 

ponad 136mln. Organizacja 

przez wszystkie lata, w któ-

rych działa uzbierała kwotę 

ponad 1,5mld.   

Jerzy Owsiak jest prezesem oraz założy-

cielem fundacji. Podczas pierwszej zbiórki 

pieniędzy (w 1993r.) udało mu się zebrać 

2 422 465 zł na leczenie chorób serca.   

Nasza szkoła zbierała w tym roku pienią-

dze poprzez internetową skarbonkę 

(1530zł). Uczniowie mogli również wrzu-

cać pieniądze do puszek w szkole 

(1435,78zł). Łącznie zebraliśmy 

2965,78zł. 

Katarzyna Wawrzyniak kl. 7b 
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Walentynki to święto miłości i 

zakochanych obchodzi się je 14 

lutego, oraz należy także do najpo-

pularniejszych wydarzeń w roku 

obchodzonych niemalże na całym 

świecie.   

Święty Walenty był biskup i mę-

czennik chrześcijański, święty Ko-

ścioła katolickiego, syryjskiego, 

wspominany przez Kościół angli-

kański i luterański.  

Święty Walenty był patronem za-

kochanych. Legenda głosi, że gdy 

sprzeciwił się woli cesarza, a on się 

o tym, postanowił zabić go. Ten 

jednak, tuż przed śmiercią napisał 

list do swojej ukochanej, który 

podpisał "Od Twojego Walentego". 

Według legendy egzekucja odbyła 

się 14 lutego. W ten sposób Święty 

Walenty został patronem zakocha-

nych.   

Walentynki to świetna okazja do 

tego, aby zdobyć się na odwagę i 

okazać miłość lub sympatię 

obiektowi naszych westchnień. 

Ale nie tylko! To również dobra 

okazja do tego, aby miłe słowa i 

gesty skierować do wszystkich 

tych, których cenimy, lubimy, 

szanujemy czyli do przyjaciół, 

znajomych, naszych najbliższych, 

nauczycieli.   

Nieodłączną częścią Walentynek 

jest wysyłanie anonimowych wia-

domości, przesyłek, upominków. 

Można je ukradkiem włożyć do 

kieszeni, wsunąć do skrzynki lub 

plecaka, wysłać pocztą.  

Pomysły na Walentynkę  

 kartka walentyn-

kowa 

(najpopularniejsza 

wersja)  

 słodki upominek  

 kwiaty  

 każda inna postać 

według wła-

snego pomy-

słu np. za-

proszenie do kina, przygoto-
wanie czegoś smacznego itp.  

   Miłosne wierszyki:                                                

„Gdy Cię widzę,  
to się wstydzę.  
Gdy słyszę Twój głos,   
to czerwieni mi się nos.  
Więc tą kartką mówię,   
że Cię bardzo lubię.”  

   

„Takie wyznanie przyjmij, kochanie,  
a potem niech się, co ma być, stanie!  
Niech ten wiersz Ci przypomni,  
Że jest ktoś, kto o Tobie nie zapo-
mni.”   
 

„Jeśli zdziwiona jest Twoja min-
ka,  
z jakiej okazji ta walentynka,  
to przecież dzisiaj jest czternaste-
go, święto każdego zakochane-

go!”  

Blanka Bukwa, Laura Raszewska kl. 
Va 
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU!! 

lub postów do kilku grup naraz; 

- zakaz wysyłania listów (e-maili) do 

wielu osób naraz z jawnymi adresa-

mi poczty elektronicznej (stosuje się 

kopię ukrytą); 

- zakaz pisania kilka razy z rzędu 

(szczególnie restrykcyjnie używany 

na forach posiadających funkcję 

edycji postu); 

-  zakaz ciągłego pisania wiadomości 

wielkimi literami; 

- zakaz nadużywania interpunkcji 

oraz emotikon; 

- zakaz prowokowania kłótni, czy-

li trollowania. 

 

INTERNET JEST NAM NIEZBĘD-

NY, ponieważ BEZ NIEGO URZĄ-

DZENIA ELEKTRONICZNE takie jak 

TELEFON, KOMPUTER czy TABLET 

są PRAKTYCZNIE BEZUŻYTECZNE. 

BEZ INTERNETU nie zagrasz w 

większość gier, nie sprawdzisz nicze-

go w wyszukiwarce internetowej, ani 

nie posłuchasz muzyki na 

Spotify czy YouTube.   

BRAK INTERNETU TO NIE 

KONIEC ŚWIATA!!! Co dziwne 

wiele osób, które choć przez 

chwilę NIE MAJĄ INTERETU, 

twierdzą, że to jest KONIEC 

ŚWIATA. Dlaczego tak TWIER-

DZĄ??? Ponieważ się od niego 

UZALEŻNIŁY. BY DO TEGO 

NIE DOPUŚCIĆ, TRZEBA: 

 KORZYSTAĆ Z URZĄ-

DZEŃ ELEKTRONICZ-

NYCH MAX 2 GODZINY 

DZIENNIE. 

 ZAMIAST SIEDZIEĆ 

PRZED KOMPUTE-

REM ,WYCHODZIĆ NA 

SPACER ZE SWOIM 

ZWIERZAKIEM CZY RO-

DZINĄ. 

 

 

Maksymilian Mikołajewski kl. 5a 

8 lutego obchodzimy Dzień Bez-

piecznego Internego - No właśnie, 

czym jest ten ,,Bezpieczny Internet", 

jak on powstał i dlaczego jest dla każ-

dego z nas jest tak ważny??? Odpo-

wiedź jest prosta, jednak zacznijmy od 

początku 

ZASADY W INTERNECIE są ULTRA 

WAŻNE. Nazywa się je NETYKIETĄ, 

czyli zbiorem zasad dotyczących bez-

piecznego korzystania z INTERNNETU. 

Dzięki stosowaniu się do nich ZWIĘK-

SZY SIĘ TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 

W INTERNECIE.  

A OTO ZASADY NETYKIETY: 

- zakaz pisania wulgaryzmów; 

- zakaz spamowania (m.in. wysyłania 

niechcianych linków do stron); 

- zakaz wysyłania tak zwa-

nych łańcuszków szczęścia; 

- zakaz nadmiernego cross-

postowania, czyli wysyłania e-maili 
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Geneza tłustego czwartku sięga 

pogaństwa. Był to dzień, w którym 

świętowano odejście zimy i nadej-

ście wiosny. Uczta opierała się na 

jedzeniu tłustych potraw, szczegól-

nie mięs oraz piciu wina, a zagryz-

kę stanowiły pączki przygotowywa-

ne z ciasta chlebowego i nadziewa-

ne słoniną.   

Obchodzimy go 24 lutego. 

W tłusty czwartek nie jemy sa-

mych pączków, ale również  fawor-

ki, racuchy, donaty i mini pączki 

serowe.  

Pączki, jak donaty, występują w 

różnosmakowych nadzieniach np. 

karmelowych, czekoladowych, 

marmoladowych i wiele innych. 

Pączki można dostać w różnych 

sklepach, pączkarniach lub w cu-

kierniach. 

Oczywiście można zrobić je same-

mu. Przepis możecie znaleźć w tym 

numerze. 

Przysłowia: 

 Powiedział Bartek, że dziś 

tłusty czwartek, a Bartkowa 

uwierzyła, dobrych pączków 

nasmażyła. 

 Gdy w tłusty czwartek człek 

w jedzeniu pofolguje, łaska-

wy Pan Bóg grzech obżar-

stwa daruje.  

 Od tłustego czwartku do 

Zmartwychwstania - ścisły 

post się kłania. 

 Kto w tłusty czwartek nie zje 

pączków kopy, temu myszy  

 zniszczą pole i będzie miał 

pustki w stodole.  

                 

         Estera Głuszkowska kl. 5b 

wy. Dla Polaków powinno być to 

ważne wydarzenie, ponieważ nasz 

język jest wyjątkowy i piękny, choć 

niezwykle trudny. Trzeba więc go 

pielęgnować, a Międzynarodowy 

Dzień Języka Ojczystego jest do 

tego dobrą okazją.  

10 najczęstszych błędów: 

 napewno  zamiast na pewno 

 na prawdę zamiast napraw-

dę 

Międzynarodowy Dzień Języka Oj-

czystego (International Mother Lan-

guage Day) to święto, którego celem 

jest ochrona różnorodności języko-

wej jako dziedzictwa kulturowego. 

Data święta stanowi upamiętnienie 

tragicznego wydarzenia 

w Bangladeszu (wówczas wschodni 

Pakistan), gdy w 1952 roku pięciu 

studentów zginęło tam podczas de-

monstracji, domagając się uznania 

języka bengalskiego za język urzędo-

 wogóle/wogule zamiast w 

ogóle 

 narazie zamiast na razie 

 po za tym zamiast poza tym 

 na codzień zamiast na co 

dzień 

 niewiem zamiast nie wiem 

 conajmniej zamiast co naj-

mniej 

 na przeciwko zamiast na-

przeciwko 

 wziąść zamiast wziąć 
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Przepis na pączki  

Tłusty czwartek!! 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO!! 

przykryciem i położyć w ciepłe miejsce. 

Następnie utrzeć cukier z żółtkami na 

jednolita masę . Następnie dodajemy 

do tego mąkę resztę mleka i drożdże 

już zarobione. Wygniatamy aż nie bę-

dzie się kleiło do rąk wtedy wlewamy 

roztopione masło—ostudzone! I dodaje-

my spirytus. Przykryte ciasto zostawia-

my w ciepłym miejscu na 1 godzinę. 

Ciasto powinno się podwoić . Jeśli cia-

sto jest już gotowe delikatnie rozwałko-

wujemy ciasto wycinamy krążki lub 

formujemy kulki z których będziemy 

robić pączki kulki zostawiamy jeszcze 

pod pokrywką 30 minut na rozgrzany 

olej 

wrzu-

camy 

pączki 

w olej. Olej powinien sięgać do połowy 

pączka . Jeden bok pączka trzymam 

około 3 minutki i potem obracamy na 

drugi bok. Jak będzie gotowy, kładzie-

my na ręcznik papierowy, żeby odsą-

czyć tłuszcz. Gdy wystygnie dajemy do 

środka nadzienie łyżką lub rękawem i 

gotowe i zajadamy przepyszne pączki.  

                        Oliwia Golon kl. Va 

Składniki  

1. 1kg maki  
2. pół litra mleka  
3. 10 żółtek jaj  
4. Olej  
5. 10 dag świeżych drożdży  
6. 2 łyżki masła  
7. 10 dag cukru  
8. 50ml spirytusu  
9. dowolne wybrane nadzienie budyń , 
dżem , krem  
Pierwsza rzeczą co musimy zrobić to 

rozdrobnienie drożdży z podgrzanym 

mlekiem (250 ml) z szczyptą cukru i 

trzema łyżkami mąki, zostawić pod 



 

-Hokej na lodzie   

- Łyżwiarstwo figurowe   

- Łyżwiarstwo szybkie   

-Short track   

-Biegi narciarskie   

-Kombinacja norweska   

-Narciarstwo alpejskie  

- Narciarstwo dowolne   

-Skoki narciarskie  

-Snowboarding   

-Saneczkarstwo  

 

Reprezentacja Polski:   

Monika Hojnisz-Staręga , Grze-

gorz Guzik, Anna Mąka  , Kinga Zby-

lut  

Kamila Żuk, Dominik Bury, Kamil Bu-

ry, Maciej Staręga, Monika Skinder, 

Izabela Marcisz, Weronika Kaleta,  

Mateusz Haratyk, Szczepan Kupcza, 

Andrzej Szczechowicz, Natalia Kaliszek, 

Natalia Czerwonka, Zbigniew Bródka, 

Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil 

Stoch   

 

 Zimowe igrzyska odbywają się  w Peki-

nie od 4 lutego 2022 do 20 lutego 

2022    

Igrzyska olimpijskie – najstarsza i zara-

zem największa międzynarodowa im-

preza sportowa organizowana co 4 lata 

(zarówno letnie, jak i zimowe, ale w 

odstępie 2 lat od siebie) w różnych kra-

jach, pod hasłem szlachetnego współ-

zawodnictwa i braterstwa wszystkich 

narodów Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego.  

 

 

 

 

Zimowe dyscypliny olimpijskie  

-Biathlon  

-Bobsleje  

-Skeleton   

-Curling   

W tym roku na koncie Polaków jest 

tylko 1 medal. Zdobył go Dawid Ku-

backi—brązowy medal.  

 

         Laura Królikowska kl. 8a 

ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE—PEKIN 2022  

 

ZNANI POLACY—cykl 
Wisława Szymborska (1923- 2012)  

„ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”   

Życie:  

Urodziła się 2 lipca 1923r. w Kórniku. Od 1931r. mieszkała w Krakowie, w latach 1945-1948 

studiowała filologię polską i socjologię. Debiutowała w marcu 1945r. wierszem Szukam sło-

wa. W latach 1953-1981 pracowała w krakowskim tygodniku „Życie literacki”, gdzie prowa-

dziła dział poezji i stałą rubrykę Lektury nadobowiązkowe.  

Szymborska wydała 13 tomików wierszy, które zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. 

Publikowała także przekłady poezji, głównie z francuskiego i niemieckiego.   

W 1991r. Szymborska otrzymała Nagrodę im. Goethego, w 1995r. została laureatka Nagrody 

Herdera. W maju 1995r. Uniwersytet Poznański nadał jej tytuł doktora honoris cau-

sa.            W 1996r. Wisława Szymborska otrzymała nagrodę polskiego PEN Clubu oraz Lite-

racką Nagrodę Nobla. 2001r. została członkiem honorowym 

American Academy of Arts and Letters. W 2011r. uhonorowano 

ją najwyższym odznaczeniem państwowym- Orderem Orła Białe-

go. 

Tomiki wierszy:  

Dlatego żyjemy (1952) , Pytania zadawane sobie (1954) , Wołanie 

do Yeti (1957) ,  Sól (1962)  

Sto pociech (1967) , Wszelki wypadek (1972)  , Wielka liczba (1976) ,  Ludzie na moście (1986)  

Koniec i początek (1993,1996) , Chwila (2002) , Dwukropek (2005) ; Tutaj (2009), 

Wystarczy (2012)- niedokończony, pośmiertnie wydany  
                                                                                                                                                             Amelia Dmytrów kl. Va 


