
Walentynki  
Czas dać prezent ukochanej lub ukochanemu 

 

 

 

 

 

 W tym wydaniu 
 

-Jak aktywnie spędzić ferie. 

-Kilka słów o Walentynach 

-Warto przeczytać 

-nowości i wydarzenia 2014 roku 

- Jak być asertywnym 

- Porady fashionistki  

 

Ferie!!! 

 
Ferie… Ferie Zimowe… Drugi, ze względu na długość odpoczynek od szkoły.  

Cóż, wszystko pięknie. Ale…czy wy, mężni uczniowie wytrzymujący ciężkie  

plecaki i torby chcielibyście spędzić ten śliczny okres przed telewizorem               

i wstawiając like’a na facebooku? Mam nadzieję, że nie, dlatego  

chcielibyśmy przedstawić Wam pomysły na aktywne spędzanie czasu. 

 

 

 



Na początek kilka porad na temat bezpieczeństwa, o które zawsze należy       

dbać . 

 

 

Zanim wjedziecie na stok, warto pamiętać, aby:  

-przejść szkolenie 

-upewnić się, że narty są dobrze umocowane 

-zjeżdżać po wyznaczonym torze do jazdy 

Zanim wejdziesz na lodowisko: 

-zasznuruj dobrze łyżwy 

-korzystaj z miejsc do tego wyznaczonych 

Zanim urządzisz kulig: 

-zaplanuj bezpieczną trasę 

-przywiąż dokładnie sanki do pojazdu. 

 

 

Abyście wiedzieli, gdzie wyruszyć na narty, my Wam polecamy: 

 

-Szrenica  

-Jaworzyna Krynicka 

-Czarna Góra 

 

 

 

 

 

 

Łyżwy też fajna sprawa : 

 

-Lodowisko Lubelskie 

-Zielona Góra 

-Nowa Sól 

 

Życzymy Wam miłej zabawy ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Walentynki 

 
Walentynki – coroczne święto zakochanych   

przypadające 14 lutego.  

Nazwa pochodzi od św. Walentego,   

którego wspomnienia liturgiczne w Kościele  

Katolickim obchodzone jest również tego dnia. 

  

Historia święta 

Walentynki są obchodzone na południu i zachodzie Europy od średniowiecza. 

Europa północna i wschodnia zaczęła obchodzić walentynki 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. Współczesne walentynki nie mają jednak bezpośredniego związku z jednym 

konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest spostrzegany z takimi 

postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Faun. 

Możliwe, że zwyczaje tego dnia nawiązują do starożytnego ,rzymskiego 

święta zwanego  Luperkaliami, obchodzonego 14/15 lutego ku czci Junony, bogini 

kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody. 

Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je 

na cały świat sir Walter Scott żyjący w XVIII w. 

   

 



 

Zwyczaje 

Stałym niemalże zwyczajem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie 

walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, często w kształcie serca z 

walentynkowym wierszykiem, a często i  miłosnym wyznaniem. Zwyczajem 

walentynek jest również obdarowywanie partnera walentynkowymi, drobnymi 

prezentami w postaci kwiatów, słodyczy i pluszowych maskotek. 

  

C.Malinkiewicz   

W.Rakowska 

   

 

DZIELCIE SIĘ SZCZĘŚCIEM Z INNYMI ! 

I PAMIĘTAJCIE, KARNAWAŁ TRWA !  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. A. Jóźwiak 

 

 

 

 

 



 

Nowości wydawnicze styczeń 2014 
 

,,Córka czarownic”, Dorota Terakowska 

 

Tytułowa córka Czarownic to potomkini królewskiego rodu, przygotowywana od 

dzieciństwa po wiek dojrzały przez pięć czarownic do trudnej sztuki uwolnienia 

kraju z rąk Najeźdźców i do rządzenia. 

 

 

 

,,Długa Wojna” Stephen Boxter, Terry Pratchelt 

 

Długa Ziemia stoi otworem. Ludzkość rozprzestrzeniała się po niezliczonych 

światach, a flotylle sterowców łączą je, wspomagając wyprawy badawcze, 

wymianę handlową i rozwój kultury. Jednak gdy cała ludzkość kształtuje Długą 

Ziemię, ona sama też wpływa na ludzi.  

 

 

 

Warto Przeczytać 

 
 

Smoki nigdy nie były zbyt przyjaznymi stworzeniami. Kradły złoto i piękne 

kamienie szlachetne i porywały ludzi. Co jednak stałoby się, gdyby ludzie zaczęli z 

nimi współpracować? Kiedy nastoletni Dragon znalazł w górach przepiękny, 

błękitny kamień, nie sądził, że pociągnie to za sobą tak ogromne konsekwencje, 

wśród nich najpoważniejsza-młodzieniec został smoczym jeźdźcem. ,,Dragon” to 

niezwykła przygoda dla każdego fana tajemniczych krain ,,magii” i walk na miecze, 

z pewnością choćby dla faktu, że autor miał 19 lat, kiedy książka została wydana i 

zaledwie 15 gdy rozpoczął prace nad nią. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Bądź asertywny 

 
Siedem mocnych stron człowieka asertywnego, 

czyli  człowieka, który umie dbać o swoje sprawy, nie da się nikomu wykorzystać, 

odmawia tak, żeby nikomu nie sprawić przykrości, nikogo nie urazić. 

1. Uważa, że jest tak samo ważny jak inni. 

2. Akceptuje siebie i szanuje, szanuje także innych. 

3. Stawia sobie realistyczne cele. 

4. Nie podejmuje zbyt trudnych i nierealnych zadań, co chroni go przed 

rozczarowaniem i krytyką otoczenia. 

5. Otwarcie wyraża swoje myśli, uczucia i pragnienia. 

6. Nie lęka się nadmiernie oceny, krytyki, odrzucenia. 

7. Umie porozumiewać się z innymi, dochodzić swych praw i egzekwować je.  

 

Rok 2014 – 

Co będzie się działo 

 

 
Najważniejsze 

rocznice 

W Polsce będzie się 

działo 

Na świecie 

30 stycznia – 370. 

rocznica bitwy                      

pod Ochmatowem 

Rok 2014 został 

ogłoszony „Rokiem 

czytelnika” 

1 stycznia Grecja obejmie 

prezydencję w Unii 

12 marca – 15. rocznica 

wstąpienia Polski          

do NATO 

Sejm uchwalił 2014 rok – 

Rokiem św. Jana z Dukli 

Na Łotwie będziemy płacić w 

walucie euro 

24 marca – 220. 

rocznica insurekcji 

kościuszkowskiej  

Minister Kultury nazwał 

rok 2014 Rokiem Oskara 

Kolberga 

W lutym odbędą się XXII 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 

w Soczi 

1 maja – 10. rocznica 

wstąpienia polski do 

27 kwietnia odbędzie się 

kanonizacja Jana Pawła 

Od 13 czerwca do 13 lipca w 

Brazylii odbędą się XX 



Unii Europejskiej II i Jana XXIII Mistrzostwa Świata                    

w Piłce Nożnej 

12 maja – 650. rocznica 

założenia Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

Od 3 września do 21 

września w Polsce 

odbędą się Mistrzostwa 

Świata w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn 

1 lipca Włochy przejma 

prezydencję w UE 

18 maja – 70. rocznica 

bitwy pod Monte 

Cassino 

Zakończy się budowa 

ostatniego odcinka 

autostrady A4, 

pierwszej w naszym 

kraju 

18 września odbędzie się 

szkockie referendum 

niepodległościowe 

 

 

Parady modnej Mady 

 
Nadchodzą Walentynki. 

Doskonały dzień, by zrobić coś ze 

swoim wyglądem.  Zakochani szykują 

się dla siebie, a single zawszę mogą 

spróbować znaleźć partnera. 

Najważniejsze jest, żeby przyciągnąć 

czymś uwagę. Najprościej oczywiście 

zrobić to ubiorem  Jak zwykle 

dominuje czerwień. Ale nie warto z nią przesadzać. Nie chcemy 

przecież wyglądać jak czerwone bombki na choinkę. Do zwiewnej, 

czerwonej sukienki dobierzmy delikatną biżuterię i buty w odcieniu 

beżu. Jeżeli zaś nie lubimy wyrazistych i ostrych kolorów, postawmy 

na ciemne dżinsy z bluzką w delikatnych kolorach i zaakcentujmy je 

wyrazistą biżuterią. Pamiętajmy tylko, by nie ingerować zbytnio          

w swój wygląd. Wystarczy odrobina lekkiego makijażu i dobrze 

dopasowane ubrania.  Ten rok stawia na naturalność. Dziewczęta 

pamiętajcie! Zawsze wyglądacie pięknie  
Zespół redakcyjny oraz członkowie Koła Polonistycznego: Magda Puchalska, Aleksandra Jóźwiak, Łucja 

Wiechowska, Ewa Wawrzyniak, Weronika Rakowska, Paulina Ratajczyk, Mateusz Karaluch, Krzysztof 

Szczytowski, Anika Ratajczyk, Laura Dziedzicka, Weronika Szczytowska, Paulina Masiarz.   

Opiekun koła dziennikarskiego: Anna Radońska 


