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                          WALENTYNKI 

 
                                        SKĄD WYWODZĄ SIĘ WALENTYNKI ?   

 

Tradycja „Walentynek” wywodzi się od zwyczaju obchodzonego w starożytnym Rzymie. 

Luperkalia to święto płodności, obchodzone 15 lutego razem z wigilią poprzedzającą to święto.14 

lutego był obchodzony Dzień Płodności i Macierzyństwa. Tego dnia, każda młoda, niezamężna 

kobieta wrzucała kartkę ze swoim imieniem do wielkiego dzbana. Następnie kawalerowie losowali 

te kartki. Kartki walentynkowe ozdabiał wizerunek Kupidyna – rzymskiego boga miłości, 

przedstawianego jako młody chłopiec ze skrzydłami i z kołczanem 

pełnym miłosnych strzał. Kupidyn, inaczej zwany Amorem, jest 

odpowiednikiem Erosa z mitologii greckiej.  Ta, którą wylosował, 

stawała się partnerką na zabawy, a bywało, że na całe życie. 

Patronem Święta Zakochanych jest Święty Walenty. Żył on w 

starożytnym Rzymie. Wskutek splotu zwyczajów ludowych, 

folkloru i legend Święty Walenty był uważany za obrońcę przed 

ciężkimi chorobami (zwłaszcza umysłowymi i nerwowymi). Za 

panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego zakazano młodym 

mężczyznom zawierania ślubów. Święty Walenty złamał zakaz, udzielając zakochanym potajemnie 

ślubów, za co został wtrącony do więzienia. W nim poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę strażnika, a 

później udzielił jej ślubu. Przez to został skazany na śmierć. Święty Walenty zostawił na 

pożegnanie list córce strażnika, który podpisał „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 

lutego 269 roku. Walentynki zaczęto obchodzić już w średniowieczu. Pierwsze wzmianki na ten 

temat pojawiły się w angielskiej literaturze. Uznaje się, że autorem pierwszej walentynki był książę 

orleański, który z więzienia wysłał liścik miłosny swojej żonie. List ten przechowywany jest przez 

British Museum. Pierwsze drukowane walentynki 

pojawiły się za sprawą Esther Howland, która to 

rozpoczęła masową produkcję kartek z nadrukowanymi 

miłosnymi wierszykami. Do Polski obchody 

walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego 

z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero 

w latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w Polsce 

obchody odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku 

w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod 

nazwą „Walentynki Chełmińskie”. Trzy dni koncertów związane są z uroczystościami w kościele 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie znajduje się relikwia św. Walentego. 



Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, na srebrnym 

relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję „Święty Walenty patron miłości”. Co 

roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych 

Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również małżonkowie 

świętujący 25 lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W Terni w tym dniu wręczana jest 

również nagroda „Rok Miłości”. W roku 1997 list do par narzeczonych przesłał również Jan Paweł 

II, a jego przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie świętego Walentego. 

 

        oprac: Ciasteczko i Leniuszka 

 

 

Walentynki to idealny czas dla zakochanych i nie tylko. Niestety w tym trudnym czasie ciężko jest 

nam się spotkać. Podpowiem Wam dzisiaj jak spędzić Walentynki mimo dzielącej was odległości. 

Po pierwsze wyślij piękne zaproszenie do osoby/osób, z którymi chcesz spędzić ten wyjątkowy 

czas. Zaproszenie możesz ozdobić odpowiednimi dekoracjami: serduszka, misiu, bukiet kwiatów, 

całuski, które wprowadzą was w walentynkowy nastrój. Możesz wcześniej przygotować jakiś 

upominek, który zostanie dostarczony wybranej osobie pocztą. Przed spotkaniem online udekoruj 

swój pokój czerwonymi balonami, możesz włączyć światełka LED. Teraz już tylko zostało połączyć 

się w odpowiednim czasie. 

 

       Z walentynkowymi pozdrowieniami Kate  

 

 

Dzisiejszym tematem są walentynki 

 

Jak zrobić danie, które nie tylko smakuje pysznie, ale też podbije serca wielu smakoszy. 

Zaproponuję przystawkę i danie główne 

To danie nie tylko wygląda, ale i smakuje super, tym bardziej kiedy zabieramy kogoś na pierwszą 

randkę. Jeśli nie wiesz jak zagadać zaproś swoją połówkę na kolację. 

Przystawka to soczyste polędwiczki wieprzowe w marynacie z sosu sojowego i miodu. Jeśli 

chcemy, żeby smak był wyrazisty, ale nie za mocny, najlepiej jeśli będą się marynowały od 2 do 3 

godzin. Podajemy grillowane i przekłute wykałaczką. Na wykałaczkę, dla przełamania smaku 

dajemy też plasterki gruszki. Połączenie słodkiego i wyrazistego słonego daje niebiański efekt. 

Jeżeli chcemy zaimponować komuś, to zrobienie tej przystawki to świetny wybór. 

Czas na danie główne. Dzisiaj polecam (trochę po wegetariańsku) serek paneer w sosie Butter 

Masala. Delikatny, śmietankowy serek paneer (łatwy w przyrządzeniu) podany w indyjskim sosie 

Butter Masala to mieszanka wybuchowa. Delikatność i zawziętość w jednym. Proste i szybkie 

przygotowanie sprawia, że twoje podniebienie wiruje. Syte i pyszne idealnie nadaje się na pyszną 

kolację. A! prawie bym zapomniała! Najlepiej podać z ryżem i indyjskimi chlebkami NAAN, które 

tworzą cuda. 

Jeśli uda wam się przygotować te dania, możecie ruszać na podboje serc, bo jak  niektórzy 

mówią, jesz sercem i duszą. 

        Przepis znalazł TS. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Santuario_Basilica_San_Valentino


KĄCIK KULINARNY - CZYLI JAK MIEĆ SMACZNE WALENTYNKI 

Witajcie! na najbardziej romantyczny dzień w roku - Walentynki przygotowałam dla Was 

specjalne, proste i szybkie przepisy 

 

WALENTYNKOWE DESERY Z GALARETKĄ 

 

Najlepiej go wykonać dzień wcześniej, aby przygotować galaretkę w pucharku lub szklance i 

później ustawić ją odpowiednio ustawić pod kątem 45 stopni w lodówce. Masa śmietanowa z 

dodatkiem mascarpone jest pyszna, a z dodatkiem truskawek smakuje rewelacyjnie! 

 

SKŁADNIKI : 

• 250 ml śmietanki kremówki 

• 100 g serka mascarpone 

• 2-3 łyżki cukru pudru 

• 1 galaretka truskawkowa 

• 1 banan 

• 8 truskawek lub malin (mogą być ewentualnie 

mrożone) 

 

Krok 1 

Śmietankę kremówkę oraz cukier puder ubijamy w wysokim naczyniu. Stopniowo dodajemy serek 

mascarpone. Dzielimy masę na dwie równe części: jedną odstawiamy już do lodówki, a  do drugiej 

wrzucamy świeże lub odmrożone truskawki - miksujemy. 

 

Krok 2 

Galaretkę robimy według wskazań na opakowaniu. Gdy około pół godziny przestygnie to dzielimy 

ją na cztery części. Dwie przelewamy do szklanek, pucharków- układamy je w lodówce pochylone 

pod kątem 45 stopni. Dwie pozostałe wlewamy do dwóch miseczek, również wkładamy do lodówki 

na kilka godzin. 

 

Krok 3 

Do gotowych galaretek (tych w szklankach) nakładamy najpierw 

masę śmietanową, na nią kilka plasterków banana. Następnie 

nakładamy masę truskawkową. 

 

Krok 4 

Wyciągamy z lodówki miseczki z galaretką. Za pomocą foremek do wykrawania ciastek ( w 

kształcie serca) wycinamy serduszka. Układamy je na wierzch deseru wraz z kilkoma plasterkami 

banana.  



DESER PANNA COTTA 

 

SKŁADNIKI : 

galaretka : 

• 2 szklanki mrożonych malin 

• 1/3 szklanki cukru 

• 1 łyżeczka żelatyny 

• 1/4 szklanki zimnej wody 

panna cotta : 

• 2 szklanki śmietany lub mleka 

• 2 łyżeczki wody różanej 

• 1/2 szklanki cukru 

• 2 łyżeczki żelatyny 

• 1/2 szklanki zimnej wody 

 

Krok 1 

Foremki w kształcie serc natłuścić odrobiną oleju. 

 

Krok 2 

Do średniej wielkości miski wlej ¼ szklanki zimnej wody. Posyp ją z wierzchu 1 łyżeczką żelatyny. 

Odstaw miskę na bok. 

 

Krok 3 

W średniej wielkości rondelku doprowadź do wrzenia mrożone maliny i 1/3 szklanki cukru. Gotuj 

całość jeszcze przez 10 minut, żeby maliny puściły sok. 

 

Krok 4 

Przecedź maliny przez sitko. Otrzymany w ten sposób sok wlej do przygotowanej w kroku 1 

żelatyny i mieszaj do momentu, aż żelatyna całkowicie się rozpuści. Przelej galaretkę do foremek    

i włóż do lodówki na minimum godzinę. 

 

Krok 5 

Gdy galaretka stężeje, zajmij się przygotowaniem panna cotty. Wlej zimną wodę (½ szklanki) do 

średniej wielkości miski i posyp z wierzchu 2 łyżeczkami żelatyny. Odstaw na bok. 

 

Krok 6 

W rondelku doprowadź do wrzenia śmietanę wymieszaną z cukrem. Dodaj wodę różaną. Całość 

wlej do miski z żelatyną i mieszaj do momentu, aż wszystko połączy się w całość. 

 



Krok 7  

Poczekaj aż krem lekko ostygnie, a następnie wlej go do foremek, na wierzch galaretki. Pozostaw 

go na przynajmniej 2 godziny, żeby stężał. 

 

Krok 8 

Żeby wyjąć deser z foremek, odkrój go od krawędzi ostrym, wąskim nożem i wyłóż na talerze 

galaretką do góry. (Polecam podać z owocami) 

 

ŻYCZĘ SMACZNEGO :) 

 

•ᴢũղ• 6a 

 

Muzyka Romantyczna – Romantyzm 

 W walentynkowe wydanie głosu szkoły w kąciku muzycznym musi pojawić się coś 

związane z danym świętem. Więc w moim debiucie, opowiem co nieco o romantyzmie i 

prekursorach tej dziedziny muzyki.  

 Muzyka ta ma wpływać na uczuciowość, indywidualizm w tworzeniu muzyki, elementy 

ludowe/folkloru, częste nawiązywanie do literatury oraz malarstwa, rozwój instrumentacji,   

wirtuozostwa. Ta muzyka ma wychodzić z jakichkolwiek schematów. Na przykład w twórczości 

Chopina, słyszymy, że raz muzyka jest energiczna, szybka, często bardzo głośna. Lecz po chwili na 

jakiś czas ta burza dźwięków ustaje. Huśtawka emocji. Nie ma tak, że głośność i tempo jest takie 

same. Jednak mitem jest to, że muzyka romantyczna jest zawsze odgrywana na pianinie. 

 Opery, które też zaliczają się do romantyzmu to połączenie wokalno-instrumentalne. Bardzo 

nawiązujące do dramatu. Wywodzi się to z włoskich renesansowych maskarad karnawałowych, co 

przeistoczyło się w sceny dramatyczne. Opery złożone są z aktów, a one na sceny. Bardzo znaną 

operą jest opera skomponowana przez Wolfganga Amadeusza Mozarta „Łaskawość Tytusa” złożona 

z dwóch aktów. Miała ona opowiadać o tytułowym rzymskim cesarzu Tytusie.  

 Kolejnym przykładem dzieła związanego ze sztuką nie tylko muzyczną to „Obrazki z 

wystawy” - cykl dziesięciu miniatur fortepianowych z 1874 roku autorstwa rosyjskiego 

kompozytora Modesta Musorgskiego. Wiele razy był odgrywany jednak na instrumentach dętych 

czy smyczkowych. Zaprzyjaźniony był z malarzem Wiktorem Hartmannem, który niestety zmarł w 

1874 roku. Muzyk ciężko przeżył śmierć artysty. Na jego cześć inspirując się jego dziesięcioma 

malowidłami stworzył „Obrazki z wystawy”. Każda miniatura była związana jednym z dzieł 

Hartmanna.  

 

Pięciu głównych przedstawicieli romantyzmu w muzyce: 

− Franz Schubert 

− Robert Schumann 

− Fryderyk Chopin 

− Stanisław Moniuszko 

− Henryk Wieniawski 

 

 



Kilka ciekawych utworów muzyki romantycznej: 

Obrazki z wystawy: 

Mussorgsky Pictures at an Exhibition - Alfonso Scarano & Thailand Philharmonic Orchestra - 

YouTube  

 
Najlepsze utwory Roberta Schumanna: 

The Best of Schumann - YouTube  

 

Najlepsze utwory Fryderyka Chopina: 

The Best of Chopin - YouTube  

 

Najlepsze utwory Franza Schuberta  

The Best of Schubert - YouTube  

 

Jedno z najbardziej znanych dzieł Stanisława Moniuszki – Opera „Straszny Dwór”.  

Uwaga! Trwa to prawie 3 godziny, ale polecam posłuchać chociaż niektórych fragmentów. 

Straszny Dwór - Stanisław Moniuszko - YouTube  
 

         autor: Kacper Bąk 
 

 
 

opracowanie: Śmieszka 

https://www.youtube.com/watch?v=KQnmAnibxdE
https://www.youtube.com/watch?v=KQnmAnibxdE
https://www.youtube.com/watch?v=Z8AuECXCTU0
https://www.youtube.com/watch?v=wygy721nzRc
https://www.youtube.com/watch?v=iiChxN0T2kA
https://www.youtube.com/watch?v=FD4bMxJHaUw


HOROSKOP ZUZY 
 

~~ Horoskop na luty ~~ 

W lutym króluje wodnik i ryby, tak też jeśli to twój znak zodiaku, możesz zobaczyć co Cię czeka :) 

 

WODNIK 

W sercu Wodnika zapanują pokój i harmonia. Skupi się więc na wypełnianiu obowiązków i 

uświadomi sobie, że czerpie z nich prawdziwą satysfakcję. To doskonała wiadomość, ponieważ 

teraz w życiu Wodnika pojawi się kilka niespodzianek, do których trzeba podejść we właściwy 

sposób – bez szalejących emocji czy strachu. 

 

RYBY 

To będzie ekscytujący miesiąc. Ryby mogą się jednak stać nieco zbyt impulsywne, 

 przez co narażą się komuś ważnemu. Powinny starać się zapanować nad emocjami oraz własnymi 

reakcjami na nieprzewidziane sytuacje. 

Ryby muszą teraz uważać na wszelkiego rodzaju obrażenia. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo ulegania wypadkom lub infekcjom. W tym miesiącu warto 

potraktować swoje zdrowie priorytetowo. 

 

 

KĄCIK SPORTOWY MICHAŁA: 

Informacje 
 

1. Szkolny Turniej E-sportowy 

Wybraną przez uczniów grą został Minecraft. Zadaniem od 15.02 do 22.02 będzie 

zbudowanie konstrukcji o tytule-chemia na cześć Marii Skłodowskiej-Curie, naszej szkolnej 

patronki. A więc bloki w dłoń i do dzieła! 

 

2. Anders Vejrgang, czyli 510-1 

Mogliście już usłyszeć o 15-stoletnim Duńczyku reprezentującym RB Lipsk w E-sportowej 

lidze FIFA 21. Zawodnik potrzebuje jeszcze roku, aby móc startować w E-sportowych 

zawodach. Na razie skupia się tylko na lidze weekendowej. W większości spotkań styl 

Duńczyka jest bardzo ofensywny. Stawia bardzo wysoki pressing, używa wielu sztuczek 

technicznych i zdobywa wiele bramek. Lecz nikt nie jest idealny, Duńczyk znalazł pogromcę 

o Nicku: iMertAL. Porażka ogromna: aż 7-2 

 

3. Robert Lewandowski Pierwszym Polakiem z golem w KMŚ 

Kiedy wy czytacie już tą gazetę rozstrzygnięto Puchar KMŚ, Ale mogliście nie wiedzieć, iż 

Lewandowski to Pierwszy (I aktualnie jedyny) Polak z golem w owych rozgrywkach, a nawet 

dwoma (Na chwilę Pisania tego artykułu) 



4. CD Projekt zhackowany 

CD Projekt został zhakowany, a cyberprzestępcy zyskali dostęp do kodów źródłowych m.in. 

gier Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3, wynika z wiadomości przekazanej firmie. W ręce 

hakerów trafiły też dokumenty księgowości, HR czy administracji. Sprawcy ataku żądają 

okupu i grożą przekazaniem dokumentów dziennikarzom. 

 

5. Strajk Mediów Informacyjnych 

Dnia 10.02.2021 wszystkie prywatne stacje radiowe i telewizyjne (np. Radio Zet, RMF,TVN, 

Onet)strajkują w związku z dodatkowym podatkiem od tak zwanych,, Ludzi w terenie’’ czyli 

inaczej mówiąc dziennikarzy. 

 

Sport 
 

1. Piłka nożna 

Nadchodzące ważne spotkania 

 

PKO BP Ekstraklasa 

Wisła Płock-Lech Poznań 

Jagiellonia Białystok-Legia Warszawa 

Warta Poznań-Zagłębie Lublin 

Górnik Zabrze-Stal Mielec 

Stal Mielec-Cracovia 

 

Liga Mistrzów UEFA 

Barcelona-PSG 

RB Lipsk-Liverpool 

Manchester City-Moenchengladbach 

Real Madrid-Atalanta 

Sevilla-Borussia Dortmund 

FC Porto-Juventus 

Bayern Lazio 

Chelsea-Atletico De Madrid 

 

Liga Europy UEFA 

Braga-AS Roma 

Crvena Zvezda-AC Milan 

Dynamo Kijów-Club Brugge 

Krasnodar-Dinamo Zagrzeb 

Olympiakos-PSV 

Real Sociedad-Manchester Utd. 

Slavia Praga-Leicester 

Wolfsberger AC-Tottenham 

Young Boys-Leverkusen 



Antwerp-Rangers 

Benfica-Arsenal 

Granada-Napoli 

Lille-Ajax 

M. Tel. Aviv-Szachtar 

Molde-Hoffenheim 

Salzburg-Villareal 

 

2. Skoki Narciarskie 
 

20 lutego 2021 Rasnov (Rumunia) - indywidualny (PŚ) 

21 lutego 2021 Rasnov (Rumunia) drużynowy (PŚ) 

 

N

R 

Nazwisko Narodowość PKT

. 

1 Halvor Egner Granerud Norwegia 1406 

2 Markus Eisenbichler Niemcy 977 

3 Kamil Stoch Polska 845 

4 Piotr Żyła Polska 666 

5 Robert Johansson Norwegia 661 

6 Dawid Kubacki Polska 644 

7 Anze Lanisek Słowenia 619 

8 Karl Geiger Niemcy 489 

9 Marius Lindvik Norwegia 482 

10 Yukiya Sato Japonia 450 

15 Andrzej Stękała Polska 335 

25 Jakub Wolny Polska 134 

28 Klemens Murańka Polska 112 

35 Aleksander Zniszczoł Polska 81 

40 Paweł Wąsek Polska 62 

54 Maciej Kot Polska 17 

67 Stefan Hula Polska 2 

Dane z dnia 10.02.2021 

 

 

3. Koszykówka 
 

Nadchodzące ważne spotkania 

 

N A 
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves 

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs 

Oklahoma City Thunder-Milwauke Bucks 

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 



Phoenix Suns-Orlando Magic 

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 

Denver Nuggets-LA Lakers 

LA Clippers-Cleveland Cavalieres 

 

         MICHAŁ JÓZEFOWICZ 6D 

 

 

 

KĄCIK ZOOLOGICZN 
 

Cześć! Moją pasja są zwierzęta i wszystko co z nimi związane. Zakładam, że wielu z Was ma w domu 

swojego, cudownego przyjaciela. Ale czy dajecie pupilowi dom zgodny z jego trybem i miejscem 

życia w naturalnym środowisku? To pytanie może się wydać Wam błahe. Niektórzy stwierdzą, że 

chomikowi wystarczy jedynie maciupka klatka. A jednak nie! Mam kilkuletnie doświadczenia 

związane z gryzoniami i mogę śmiało stwierdzić, iż chomik nie jest wcale taki łatwy „w obsłudze”, 

jak wielu osobom się wydaje. W pierwszej kolejności właśnie o tym gryzoniu chciałabym Wam 

opowiedzieć i o nim będą następne artykuły. 

Chomik- o tak cudownym stworzeniu oraz jego potrzebach można by pisać godzinami. Ponieważ 

informacji jest wiele, dzisiaj przekażę Wam najważniejsze informacje na temat wielkości lokum dla 

tego zwierzaka. 

Chomik, czyli ssak z rodziny chomikowatych zamieszkujący pustynne lub półpustynne obszary, w 

których może dojść do szybkiego wzrostu lub spadnięcia temperatury. Zwierzęta te często są 

zakopane pod ziemią ze względu na panujące warunki atmosferyczne w ich naturalnym 

środowisku. Jeśli posiadasz chomiczka pamiętaj, że z pewnością twój pupil uwielbia kopać więc 

nasyp mu minimum 10 cm ściółki. (Od siebie polecam lnianą lub konopną- są bardzo chłonne oraz 

zwierzęciu dobrze się w nich kopie, trociny odpylone także się jak najbardziej nadają). Przechodząc 

dalej w swym rodzinnym domu mają bardzo dużo przestrzeni. Chomiki to zwierzęta silnie 

terytorialne, dlatego m.in. mieszkają samotnie i w domach także powinny być trzymane 

pojedynczo- powinno się więc stosować zasadę 1 chomik= 1 klatka). Tak jak wspomniałam ssaki te 

potrzebują dużego terenu, bo na takim czują się swobodnie, bezpiecznie oraz nie rozwijają się u 

nich choroby związane ze zbyt małym lokum. W zależności od gatunku chomika odrobinkę różnią 

się jego potrzeby dotyczące wielkości klatki oraz jadłospisu (więcej na ten temat w kolejnych 

artykułach). Małe chomiki karłowate (np. campbella, dżungarski lub roborowskiego) mogą 

bezpiecznie zamieszkać w lokum powyżej 60x40 cm (zalecane 80x50cm lub 100x50cm), dobrą 

opcją jest akwarium (z przygotowaną wcześniej pokrywą) lub plastikowe pudło typu „samla” ( min. 

130l, także z przygotowaną wcześniej pokrywą). Takie lokum sprawdzi się świetnie ze względu na 

możliwość wsypania większej ilości ściółki niż w klasycznej klatce. Jeżeli chodzi o chomiki syryjskie, 

które są jednymi z największych chomikowatych, także można trzymać w domu. Lokum takiego 

gryzonia powinno wynosić powyżej 80x50cm (zalecane 100x50cm lub 120x50cm). Miejsce 

zamieszkania zwierzaczka musi być jak najbardziej naturalne. W klatce nie powinno być 

plastikowych rur czy dużej ilości pięter -uwierzcie mi, to naprawdę jest niebezpieczne dla tego 

ssaka! 



Mam nadzieję, że zaciekawiły Was przekazane przeze mnie informacje. W następnych wpisach 

przekażę Wam kolejną dawkę wiedzy o tych milusińskich futrzakach. Pamiętajcie proszę, że chomik, 

jak każde inne zwierzę, zasługuje na dobry i odpowiedzialny dom, w którym będzie się zwracało 

uwagę na jego potrzeby i gdzie będzie czuł się bezpiecznie. 

        Oprac: n. 

 

 

Kącik techniczny 

 

 

Jak wszyscy wiedzą, rozwój techniczny w tych czasach jest bardzo szybki i często ciężko nadążyć 

za nowinkami technicznymi. 

Dziś omówimy najnowsze telefony i jakie wybrać, żeby się nie rozczarować.  

Moją pierwszą radą jest, żeby nie rzucać się na te najnowsze modele, bo nigdy nie wiadomo czy nie 

znajdzie się starszy, ale tańszy i troszkę lepszy. Czasem też dobrze zmienić markę, ponieważ inne 

firmy mogą robić też dobre telefony i być może w lepszej cenie. Zawsze przed kupnem sprzętu 

należy sprawdzić rynek w poszukiwaniu korzystniejszej oferty, a nie brać pierwszy lepszy model, 

który ładnie wygląda. Ważny jest każdy szczegół, nawet to od kogo kupujemy. Niesprawdzeni 

sprzedawcy mogą nas oszukać i wyłudzić pieniądze. Kiedyś słyszałem o przypadku kiedy pewna 

Pani kupiła zegarek elektroniczny a kiedy do niej dotarł, okazało się, że pudełko jest puste.  

Pamiętajmy, że elektronika ma też ciemną stronę, i trzeba bardzo uważać! 

Oprac: TS. 

 

NOWOŚC W NASZEJ GAZECIE: Kryminorium! 

Chytry plan reformatorów oraz upozorowane porwanie. 

 
 4 maja 1521 roku, elektor saski Fryderyk Mądry upozorował porwanie 

Marcina Lutra. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 W związku z rozszerzaniem się idei Marcina Lutra, sytuacja w Niemczech 

stawała się coraz bardziej napięta. Kuria Rzymska naciskała, na cesarza Karola V aby 

ten go aresztował. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Cesarz jednak bez zgody stanów nie mógł sobie na to pozwolić i dlatego w tej 

sprawie został zwołany sejm Rzeszy do Wormacji. Podczas trwania sejmu Luter nie 

odwołał swoich poglądów, a sam cesarz spotkał się z głęboką opozycją. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Wobec grożącego mu niebezpieczeństwa jego protektor elektor saski Fryderyk 

Mądry kazał go porwać swoim ludziom i ukryć na zamku w Wartburgu. Tutaj Luter 

spędził prawie rok, zajmując się w spokoju dalszą pracą publicystyczną. 

 

Oprac: 8.8 

 

MOJA PASJA 
 

Dziś podzielę się z Wami moją historią związaną z jeździectwem. Zaczęłam jeździć konno 4 lata 

temu, gdy pojechałam na półkolonie do stajni blisko mojego domu. Wtedy koń było to dla mnie 

zwierzę jak każde inne i nie bardzo mnie to kręciło. Rok później pojechałam na obóz jeździecki. I 

znów był to dla mnie tylko normalny obóz, minęło jednak kilka dni i bardzo zżyłam się z tym 

miejscem. Odjeżdżając przyrzekłam sobie, że znów tu wrócę. Tak się stało, w 2019 roku to miejsce 

było już moim drugim domem, w którym mogłabym już zawsze mieszkać, a jazda konna stała się 

moją pasją. W 2019 roku wydawałam wszystkie swoje oszczędności na różne, trzydniowe wyjazdy 

do „mojej” ulubionej stajni. Gdy z niej wracałam cierpiałam i długo płakałam. W 2020 roku 

pojechałam na dwa obozy i dopiero wtedy udało mi się galopować . I to w terenie! Żałuję, że 

wcześniej się nie przełamałam. Wszystkie oszczędności wydaję na moją pasję, nie mam przez to w 

ogóle pieniędzy, ale nie żałuję. Lato czy zimowisko w stajni, to tylko się liczy. Bo tak naprawdę 

szczęśliwa jestem tam gdzie są te piękne, mądre  i dumne stworzenia! To moje miejsce na ziemi! 

Teraz już znacie moją historię! 

Autor: WWG 

 

Kącik Samorządu Uczniowskiego 

 

Drodzy Uczniowie! 

Samorząd Uczniowski rozpoczął drugie półrocze z ogromnymi pokładami energii. Pełni chęci  i 

zapału do pracy ruszamy do działania. Za nami jest już pierwsze spotkanie przedstawicieli naszej 

szkolnej społeczności. Sukcesywnie będziemy realizować zaplanowane wcześniej inicjatywy.  

Samorząd Uczniowski w ostatnim czasie przeprowadził wśród uczniów klas IV-VIII ankietę 

dotyczącą wyboru gry na turniej e-sportowy. Ankieta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem z 

Waszej strony, zebrano aż 130 głosów. W najbliższych dniach czeka nas turniej e-sportowy 



„Chemia z Minecraftem”. Zgodnie z oddanymi przez większość uczniów głosami, właśnie ta gra 

zwyciężyła i zostanie wykorzystana podczas turnieju. Temat przewodni ściśle nawiązuje do 

patronki naszej szkoły Marii Skłodowskiej-Curie.  

Przed nami również e-Walentynki. Dostosowując się do obecnych realiów przygotowaliśmy dla 

naszych uczniów miejsce do wymiany walentynek on-line. W tym celu został specjalnie stworzony 

do tego padlet. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zostawiania walentynek  i zaskoczenia 

bliskich Wam osób miłym gestem. Zostawcie swoje wyrazy sympatii, miłości, podziękowania lub 

po prosto miłe słowo.  

Samorząd Uczniowski zaprasza do współpracy wszystkich chętnych społeczników, którym zależy 

na pozytywnych zmianach. Zachęcamy uczniów, którzy mają trochę wolnego, 

niezagospodarowanego czasu, energię do działania, ciekawe pomysły i przede wszystkim chęci do 

pracy, aby powiększyli nasz skład. Im będzie nas więcej, tym łatwiej będzie rozdysponować 

zaplanowane zadania i realizować ciekawe pomysły. Mamy ogromną nadzieję, że grono aktywnych 

działaczy znacznie się powiększy. Osoby zaangażowane  w pracę na rzecz Samorządu 

Uczniowskiego mogą oczywiście liczyć na profity w postaci dodatnich punktów z zachowania. 

Uczniowie zainteresowani dołączeniem do naszego zespołu powinni skontaktować się z 

opiekunkami Samorządu Uczniowskiego.  

Czekamy na Was! 

 

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego 

Klaudia Sobocińska 

Marta Kazimierczak-Con 
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