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Wstępniak
Ferie, ferie i po feriach. Nawet się nie obejrzeliśmy, a zimowy odpoczynek za nami.
Rozpoczął się drugi semestr. Na szczęście przed nami walentynkowe emocje,
o których przypominamy, podpowiadając, jaki upominek wypada kupid dla
wyjątkowej dla nas osoby. Skoro walentynki, to i Środa Popielcowa, przypominająca
nam o rozpoczynającym się Wielkim Poście poprzedzonym jednak tradycyjnym
tłustym czwartkiem i ostatkami ( w gazetce znajdziecie sprawdzony przepis na
faworki). Nie zapominamy o innych aktualnościach – trwających Igrzyskach
Olimpijskich, ale też zbliżającym się „Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych”, Dniu
Wody, Dniu Kobiet. Oddajemy głos przewodniczącej SU. Ma Wam coś ważnego do
powiedzenia! Zatroskani losem ptaków, doradzamy, jak mądrze je dokarmiad.
Nie zapomnieliśmy oczywiście o rozrywce!
Życzymy przyjemnej lektury! - Redakcja

WALENTYNKI
Walentynki to obchodzone 14 lutego święto
zakochanych. Nazwa pochodzi od św. Walentego,
którego wspomnienie
liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
zawierających
wyznania
miłosne
(często
pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona
zakochanych. Dzieo 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi
upominkami.
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie
od średniowiecza. Europa północna i wschodnia zaczęła świętowad znacznie
później.
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym
terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie
na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny.
Do Polski obchody walentynkowe trafiły z Bawarii i Tyrolu wraz z kultem świętego
Walentego. Popularnośd uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Jedyne w
swoim rodzaju i największe w Polsce obchody walentynkowe odbywają się od
2002 roku w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą
"Walentynki Chełmioskie".
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Za
sprawą
przechowywanej,
prawdopodobnie
od
średniowiecza,
w chełmioskim kościele pw. Wniebowzięcia NMP relikwii św. Walentego, połączono
tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską.
Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie
walentynkowych ozdobnych karteczek. Są one czerwone, najczęściej w kształcie
serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem.
Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi
upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek jak również
bardziej osobistych elementów garderoby.
Częśd polskiego społeczeostwa krytykuje walentynki jako
przejaw amerykanizacji, obcy polskiej kulturze
i wypierający rodzime tradycje.
Z powodu pogaoskiego pochodzenia obchodzenie
walentynek odrzucają Świadkowie Jehowy.
W takich krajach jak Pakistan czy Indie zwyczaje
walentynkowe, również wysyłanie kartek, są potępiane
jako niezgodne z duchem islamu.
grzybe

WALENTYNKI - kilka pomysłów na prezenty
W święto zakochanych każdy pragnie otrzymad miłą walentynkę, w której jawny lub
ukryty wielbiciel odsłoni swoje uczucia. Miło też otrzymad chodby drobny
upominek. W XXI w. obdarowywanie się prezentami stało się bardzo popularne.
Podam kilka pomysłów na prezenty dla ukochanej osoby:
DLA DZIEWCZYNY:
-świeczki o różnych zapachach
-woski i kremy do ciała
-kwiaty
-pluszowe misie
-perfumy
-czekoladki
-kule do kąpieli

DLA CHŁOPCÓW:
-perfumy
-słodycze
-kartki walentynkowe
-skarpetki walentynkowe
-kubek w serduszka
W walentynki nie trzeba dawad prezentu swojej
miłości, można zabrad ją też na przykład do kina, do teatru lub do restauracji.
Bąbelek

Dzieo Kobiet
to święto obchodzone 8 marca. Pierwszy dzieo
kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 w Nowym
Jorku. Za pierwowzór tego święta przyjąd można
obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Był
to dzieo przypadający na pierwszy tydzieo marca,
związany
z
początkiem
nowego
roku,
macierzyostwem i płodnością. Z okazji tego święta
mężowie obdarowywali swoje żony prezentami
i spełniali ich życzenia. Również współcześnie
mężczyźni wręczają znajomym kobietom – matkom,
żonom, partnerkom, koleżankom - kwiaty i drobne podarunki. We Włoszech
kobiety obdarowywane są gałązkami akacji srebrzystej. Akacje srebrzyste
i czekolada są także najczęstszym prezentem w Rosji. W Bośni i Hercegowinie,
Bułgarii, Brazylii, Chorwacji, Czarnogórze, Rumunii, Mołdawii, Macedonii, Słowenii,
Serbii i Węgrzech kobiety najczęściej dostają kwiaty. Czasami prezenty ofiarują
swoim pracownicom również pracodawcy. Często obdarowane przez swoich
uczniów zostają nauczycielki. W Portugalii i Rumunii w noc 8 marca grupy kobiet
świętują na obiadach i przyjęciach "tylko dla pao". W niektórych krajach (jak
Rumunia) dzieo ten jest równoważny z dniem matki, podczas którego dzieci
obdarowują drobnymi prezentami swoje matki i babcie.
LOGIC i mr.piesio
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Środa Popielcowa
Środa Popielcowa jest
świętem ruchomym, w tym
roku wypada 14. lutego,
czyli w walentynki. Data
Popielca wypada dokładnie 46 dni przed Wielkanocą. Tego dnia, udajemy się do
kościoła, by na znak naszej pokuty dad sobie posypad głowę popiołem. Tego dnia
obowiązuje post ścisły, czyli osoby od 18 do 60 roku życia obowiązuje post ścisły,
czyli spożycie 3 posiłków: 2 mniejszych i 1 do syta . Nie jest to święto obowiązkowe
ani dzieo wolny od pracy, a mimo to kościoły są wtedy pełne.
Kapłan, posypując głowy popiołem, wypowiada słowa z Księgi Rodzaju ,,Z prochu
powstałeś i w proch się obrócisz" lub z Ewangelii wg św. Marka ,,Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Te słowa dotyczą kruchości życia oraz tego, co powinno
zajmowad w nim najważniejsze miejsce – Słowa Bożego. Popiół, którym
posypujemy głowy, pochodzi z palm, które zostały poświęcone podczas
zeszłorocznej niedzieli palmowej.
Zwyczaje Środy Popielcowej wywodzą się z czasów starożytnych, z tradycji
judaizmu, w której to Żydzi na znak postu i pokuty posypywali głowy popiołem. Do
Kościoła katolickiego ten zwyczaj został wprowadzony w XI wieku przez papieża
Urbana II. Od tego czasu Środa Popielcowa co roku rozpoczyna Wielki Post. Tego
dnia obchodzimy również Światowy Dzieo Modlitw o Pokój na Świecie, który został
ustanowiony przez Jana Pawła II.
TF

Żołnierze Wyklęci
to niezłomni bojownicy o Polskę niepodległą, którzy
po II wojnie światowej zbrojnie stawiali opór
Związkowi Radzieckiemu . Dochowując wierności
żołnierskiej przysiędze i zawołaniu „Bóg - Honor Ojczyzna”, ginęli w nierównej walce. Tropieni,
torturowani, poniżani, wyszydzani, skazywani na
śmierd w sfingowanych procesach oddawali życie za
wolną Polskę. Wielu z nich nie ma grobów, ich ciała
były zakopywane w tajemnicy i byle gdzie.
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Propaganda PRL-u nazywała ich „bandytami”
i „zaplutymi karłami reakcji”, a ich rodziny były
prześladowane przez wiele lat polskiej historii.
1 marca obchodzimy Narodowy Dzieo
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych,
którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską
rządziła komunistyczna władza z nadania
Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu
zapłaciło najwyższą cenę.
Komuniści zamierzali zniszczyd tę
najbardziej radykalną i patriotyczną częśd
polskiego społeczeostwa. Chcieli też zatrzed ślad
po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach
zakłamania - także dzięki staraniom IPN-u Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu.
Termin „żołnierze wyklęci” upowszechnił Jerzy Śląski, publikując książkę
o takim tytule. W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym
około 7 tys. członków podziemia.
XYA i XYZ

LUDZIE, KTÓRZY PRZEŻYLI NIEMOŻLIWE
Wielu z nas słyszało o tragediach, w których
zginęło kilka, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset osób.
Media bez przerwy informują nas o takich
wydarzeniach. Jednak o wiele ciszej jest o tych
przypadkach, w których człowiek „oszukał” śmierd.
Chciałaby, więc przedstawid kilka takich historii.
Alcides Moreno w 2007r., podczas mycia okien
spadł z 47. piętra (ponad 150m.). Do szpitala trafił ze złamanymi rękami, nogami,
żebrami i poważnym urazem kręgosłupa. Po długiej rehabilitacji może samodzielnie
chodzid. Jako ciekawostkę dodam, że upadek z 4. piętra przeżywa co druga osoba.
Beck Weathers jest lekarzem, ale jego największa pasja to wspinanie się. W 1996r.
wykupił wycieczkę na Mount Everest. Na wysokości 8,2 km Weathers stracił wzrok.
Był bliski śmierci. Obok niego leżała Japonka- również w stanie krytycznym.
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Ekipa ratunkowa odnalazła ich, jednak wiedziała, że ewakuacja jest niemożliwa
i z ciężkim sercem pozostawiła ich zdanych na siebie. Rano Beck został uznany za
zmarłego. Kilka godzin później otworzył oczy i uderzył odmrożoną ręką o lód.
Usłyszał głuchy huk. Zdał sobie sprawę, że nikt już go nie uratuje. Z trudem wstał
i zaczął iśd. Po 1,5 godziny dotarł do obozu. Następnie o własnych siłach zszedł 2km.
Tam nadleciał po niego helikopter. Weathers na skutek wyprawy stracił prawą rękę,
nos i palce u lewej ręki.
Na koniec historia Kevina Hinesa. 24 września 2000r. rzucił się z 70 - metrowego
Golden Gate. Tylko jeden procent przeżywa upadek z takiej wysokości. Podczas
lotu Hines uświadomił sobie, jak bardzo kochał życie. Z ogromną siłą uderzył
stopami
w twardą jak kamieo taflę wody. Tylko to go uratowało. Gdyby skoczył
na plecy, nie miałby szans na przeżycie. Następną przeszkodą było utrzymanie się
na wodzie. Już prawie się całkowicie zanurzył, gdy coś pod niego podpłynęło i go
podtrzymało. Był to lew morski. W ciągu kilku minut podpłynęła ekipa ratunkowa
i wciągnęła mężczyznę na łódź. Wszystkie obrażenia Kevina się wyleczyły. Teraz
Hines jeździ po świecie, opowiada swoją historię i podnosi na duchu osoby, które
zmagają się z takimi problemami jak on przed skokiem.
To są zaledwie trzy historie z tysięcy, jakie miały miejsce.
Może Bóg uznał, że te osoby mają jeszcze na tym świecie jakąś misję
do spełnienia…?
Pudel

Z życia szkoły
Zbliża się święto zakochanych i z tej okazji 14 lutego
w naszej szkole będzie funkcjonowała poczta
walentynkowa. Dodatkowo czeka nas kolejny dzieo
z serii ,,Zwariowanych Dni" i będzie to Dzieo Hipisa.
Wszelkie informacje znajdą się na plakatach lub
u przewodniczących. Skoro już mowa o zabawie,
chciałabym poruszyd sprawę dyskoteki dla gimnazjum
i klas siódmych. Nie ukrywam, że bardzo zawiedliście
mnie Waszą frekwencją. Przypominam, że różne
rozrywki w naszej szkole są organizowane z myślą o nas - uczniach. Naprawdę,
jeżeli jeszcze kiedyś będzie jakaś zabawa szkolna, to zastanówcie się dwa razy
zanim stwierdzicie, że Wam się nie chce iśd, bo są osoby, które naprawdę się
starały, by dobrze wszystko przygotowad. Takich społeczników można znaleźd
w klasie 3a gimnazjum. Zadbali oni o wystrój oraz muzykę, za co bardzo im dziękuję.
Składam również podziękowania Pani Łapioskiej, która była organizatorem oraz
wszystkim Nauczycielom, którym chciało się nas pilnowad w piątkowy wieczór.
Pozdrawiam - Paulina Hajduk

Dokarmianie ptaków
Myślę, że wszyscy (no dobrze-większośd osób) zgodzi się
ze mną, że dokarmianie ptaków jest dobra rzeczą.
Problem polega na tym, że nie zawsze zimą trzeba je ż
dokarmiad. Należy uważnie obserwowad przyrodę, aby
mied pewnośd, kiedy zaprzestad dosypywania ptakom
ziarna. Zimy w Polsce są dośd kapryśne, ale gdy tylko
pojawią się oznaki wiosny, ptaki są w stanie poradzid sobie
same, odnajdując w ziemi pędy budzących się do życia roślin. Skutki dokarmiania
ptaków wiosną, a szczególnie latem mogą byd fatalne: ptaki nie będą chciały
szukad pożywienia i „pójdą na łatwiznę”, ale gdy jedzenia zabraknie, nie będą
umiały go znaleźd.
Jak widad, nawet dobre chęci mogą czasami nie wystarczad i potrzebna jest wiedza
na ten temat, aby w sposób nieumyślny nie zrobid zwierzętom większej krzywdy.
Kasia
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Drodzy Gimnazjaliści i Uczniowie starszych klas
podstawówki!
W dniu 22. marca w naszej szkole odbędzie się Dzieo
Wody. Wydarzenie organizują uczniowie klasy 2c pod
kierunkiem Pani Szlęk. Zainteresowanych serdecznie
zapraszamy na
II piętro na przerwach po 2, 3 i 4
lekcji. Będziecie mogli podziwiad pokazy doświadczeo
i quiz wiedzy o wodzie.

Kot Feliks
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ZIMOWE IO W PJONGCZANGU CZAS
ZACZĄĆ!

09.02.2018 roku około 14:10 czasu polskiego Kim Yu-Na z Korei Południowej
zapaliła znicz olimpijski, rozpoczynając XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które
odbywają się w południowokoreaoskim Pjongczangu. Będą one trwały do
25.02.2018 r. Wystartują w nich zawodnicy z ponad 90 paostw świata w tym Polacy
(62 osoby). Na poprzednich igrzyskach w Soczi polscy sportowcy zdobyli 6 medali
(4-1-1). W tym roku na tak dużą liczbę medali liczyd raczej nie możemy.
Prawdopodobnie nasze szanse ograniczą się do skoczków narciarskich, ponieważ
Kamil Stoch broni dwóch złotych medali z roku 2014 (z
dużej i normalnej skoczni). Na Justynę Kowalczyk i
Zbigniewa Bródkę chcielibyśmy liczyd, ale ich szanse są
małe, bo daleko im do formy sprzed czterech lat.
Miejmy nadzieję, że poziom imprezy nie zawiedzie i
będziemy świadkami wielkich emocji i wspaniałych
zwycięstw Polaków!

FAWORKI
dwie szklanki równej wielkości
4 żółtka
1 całe jajko
piwo
½ kg maki
smalec do smażenia (minimum 4 kostki)
cukier puder do posypania
szczypta soli.
Do jednej szklanki wbijamy jajka, do drugiej wlewamy podobną ilośd piwa.
Zagniatamy ciasto, rozwałkujemy, wykrawamy paski nożem, dzielimy na mniejsze,
na środku każdego paska robimy nacięcie, przewijamy ciasto jak kokardki. Gdy
wszystkie paski są już wykrojone, rozgrzewamy w głębszym naczyniu smalec
(sprawdzamy jego temperaturę, wrzucając plasterek ziemniaka) i smażymy faworki
z obu stron na złoty kolor. Układamy na talerzach przykrytych papierowym
ręcznikiem. Posypujemy cukrem pudrem.
Smacznego!
Ze zbiorów mojej mamy - Goblin

Lepi@n

HUMOR

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Jan Siedlecki 7 B, Katarzyna Majek 7 D, Julia Pieokosz 7 D,
Jan Karwan 2 BG, Maciej Depczyk 2 BG, Tomasz Filip 2 CG,
Paula Bielawska 7 D, Paulina Hajduk 3AG,
Marianna Wodzioska 7 D, Anna Maoko 2 BG,
Zofia Szczepkowska 2 BG, Bartosz Lepianka 7 D,
Julia Krasuska 2 CG, Mateusz Pasek 2 BG
Opieka nad Zespołem Redakcyjnym
p. Adam Gościoski
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Jasio prosi mamę:
– Mamo daj mi 3 zł dla biednego pana.
– A gdzie on jest?
– Tam, przed blokiem, sprzedaje lody.
W kawiarni:
– Poproszę jeszcze jedną kostkę cukru do herbaty.
– Ale wrzuciła już pani 10 kostek!
– No tak, ale wszystkie się rozpuściły...
Mały gołąb pyta mamy:
– Mamo, skąd się biorą małe gołąbki? – Z kapusty.
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ZAGADKI
Brunetka zaprosiła blondynkę na jazdę motocyklem.
– OK – zgodziła się blondynka.
– Ale pozwolisz mi siedzied przy oknie?
Mąż stoi na wadze łazienkowej:
– Myślisz, że jak wciągniesz brzuch, to ci coś pomoże? – Pyta żona.
– Tak, będę widział wagę...

Zagadka matematyczna Proszę wstawid
dostępne cyfry w odpowiednie pola tak by
suma ich poziomo i pionowo dała wyniki na
koocu tabeli.

Jaki jest największy szczyt głupoty?
Kupid portfel za ostatnie pieniądze…
Ojciec przegląda zeszyt Jasia:
– Dlaczego tak nierówno piszesz te
literki?
– To nie literki tato, to są nuty.
Nauczyciel napisał w dzienniczku
uczennicy:
– Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca:
– To pestka. Gdyby pan słyszał jej matkę!
W szkole:
– Twój tatuś będzie miał przez ciebie siwe włosy! –
denerwuje się nauczyciel.
– Ale się będzie cieszył! – odpowiada Jaś.– Bo teraz
jest łysy!
– Tatusiu, czy Ocean Spokojny zawsze jest spokojny?
– Co za głupie pytanie! Czy nie możesz pytad o coś
mądrzejszego?
– Mogę. Kiedy umarło Martwe Morze?...
Na matematyce:
– Jasiu, co to jest kąt? – pyta nauczyciel.
– Kąt to najbrudniejsza częśd mojego pokoju
wybrała – Łobuzek
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Tylko 1% całej populacji potrafi
znaleźd zwierzę na tym rysunku.

