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styczeń—luty  

Kocha się drzewa, 

Kocha się ludzi 

W miłości nigdy nikt się nie 

nudzi! 

*** 

Pamiętaj, ż są ludzie,  

dla których największym 

skarbem jest to, że jesteś, 

największym pragnieniem jest 

to by być z Tobą, 

największym marzeniem jest 

spełnienie snu,  

najpiękniejszy sen to z Tobą 

spełniać sny  

i nigdy nie mówić żegnaj na 

dłużej niż na chwilę.  

Pamiętaj, że jest ktoś,  

komu dzięki Tobie serce bije 

szybciej  

i dzięki Tobie chce mu się 

żyć. 

Pamiętaj o tym by nie zapo-

mnieć... 

*** 

Miłość jedyna jest 

Miłość nie zna końca 

Miłość cierpliwa jest zawsze 

ufająca 

wszystko potrafi 

znieść wszystko 

oddać umie życzenia 

nadaje sens 

każdego rozumie. 

Witajcie!  

Ten numer poświęcamy w całości Walentynkom. To 
przyniesione z Zachodu święto wzbudza u wielu emo-
cje: jedni twierdzą, że to czysta komercja, służąca się-
gnięciu do naszych portfeli; inni - że to doskonała oka-
zja, aby uczcić miłość, która osładza naszą szarą rze-
czywistość.  

Zwolenników pierwszej opcji ostrzegamy: zawartość 
numeru może przyprawić Was o ból głowy!  

Miłej lektury!  

 OD SERCA  

DLA SERCA 

Miłość to wielkie słowo,  

I ten je tylko rozumie,  

Kto raz kochał I więcej 

kochać nie umie.  

*** 

Miłość to morza głębina,  

Miłość to burza i deszcz,  

Miłość to chłopak i dziew-

czyna  

Więc... kochaj jeśli chcesz! 

*** 

Miłość jest piękna niczym 

róża, 

Nie taka mała tylko ta duża. 

Miłość jest w ptakach,  

Miłość jest w drzewach, 

Miłość ma wszystkie kolory 

nieba. 
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Ale nie jest to historia wy-
łącznie o przemocy. To rów-
nież opowieść o nadziei na 
lepsze życie i szczęście. 
O zwyciężaniu strachu i po-
szukiwaniu tytułowej bez-
piecznej przystani. 

Pamiętnik - wzruszająca 
i piękna powieść o prawdzi-
wej miłości, która przetrwała 
próbę czasu i przeciwności 
losu. Pokazuje nam, jak silna 
potrafi być miłość i jak wiele 
człowiek jest w stanie dla 
niej poświęcić. Nicholas 
Sparks ma to do siebie, że 
jego powieści zachwycają od 
samego początku do końca. 
Z wielką łatwością porywa 
nasze serca i wprowadza nas 
w wir namiętnych miłości 
i romansów, budząc w nas 
uczucia, o których istnieniu 
nie mieliśmy dotychczas 
pojęcia. Pamiętnik opowiada 
o uczuciu, którego każdy 
z nas może kiedyś doświad-
czyć, albo już miał okazję. 
Allie i Noah kochają się tą 
czystą miłością, prostą, 
a jednocześnie nie do końca 
możliwą. Oboje doskonale 
zdają sobie sprawę z tego, że 
ciągnie ich do siebie, nie 
mają na to najmniejszego 
wpływu. Sparks wplątał to 
w prozę codziennego życia, 
dając, po raz kolejny, dowód 
na to, że zawsze warto mieć 
nadzieję, i że prawdziwa 
miłość nigdy nie umiera, a 
daje sobie jedynie odpoczy-

nek, aby po raz kolejny naro-
dzić się na nowo. 

Szczęściarz - historia byłego 
żołnierza, który wybiera się 
w podróż, by odnaleźć nie-
znaną mu kobietę ze zdjęcia 
znalezionego na wojnie? 
Trzeba przyznać, że jest ona 
niecodzienna i sama w sobie 
niebanalna, choć późniejsze-
go przebiegu akcji można 
mniej więcej się spodziewać. 
Fabuła ani trochę mnie nie 
nudziła, podobało mi się 
przeplatanie wątków współ-
czesnych z tymi dawniejszy-
mi, z czasów wojny w Iraku, 
a także rozdziały będące na 
przemian punktami widzenia 
trzech bohaterów - żołnierza 
Logana Thibaulta, kobiety 
przez niego poszukiwanej, 
Elizabeth Green, oraz jej 
byłego męża, Keitha Clayto-
na. Historia jest wyjątkowa 
i wspaniała. Porusza kwestie 
miłości (zarówno ludzi, jak 
i ludzi do zwierząt), wycho-
wania, odpowiedzialności, 
zazdrości, przebiegłości 
i poświęcenia. Zakończenie 
okazało się zarówno przera-
żające, jak i zaskakujące, 
choć tego czy tamtego się po 
części spodziewałam. Bardzo 
przyjemna lektura zapadająca 
w pamięć. 

Jesienna miłość - bohaterami 
tej historii są dwie zupełnie 
odmienne osoby. London jest 
synem bogatego kongresma-
na, nastolatkiem w pełni 

 Nicholas Sparks to 
pisarz, który jest w stanie 
rozkochać w swych książ-
kach każdą kobietę. Jest au-
torem licznych światowych 
bestsellerów, z których kilka 
zostało zekranizowanych. 
Wyjątkowy talent narratorski 
sprawia, że historie opowia-
dane przez Nicholasa Spark-
sa nigdy nie wydają się nud-
ne czy banalne. Bohaterowie 
to postaci z krwi i kości, 
którym przyszło walczyć 
o swoje szczęście. 

Bezpieczna przystań - nie jest 
słodką historyjką o niczym. 
To tak naprawdę dość życio-
wa, w pewnym sensie smutna 
opowieść o kobiecie, która 
przez lata doświadczała prze-
mocy ze strony męża. Była 
poniżana, bita, zastraszana. 
Stała się więźniem w swoim 
własnym domu, z którego nie 
mogła wyjść pod nieobec-
ność męża. Kevin, będący 
w pracy wzorowym policjan-
tem wydziału zabójstw, 
w domu zamieniał się 
w chorobliwie zaborczego, 
zazdrosnego i bezlitosnego 
kata. Jak wielu znęcających 
się nad swoimi żonami mę-
żów, obwiniał Katie o pro-
wokowanie go do tych za-
chowań. A wystarczało nie-
wiele – plama na lodówce 
lub niewłaściwe spojrzenie. 

Książki na walentynki 



 W l istopadzie 
odbył się w naszej szkole 
pierwszy etap VI Powiato-
wego Konkursu Języka 
An giel ski ego .  Z 23 
uczniów, którzy wzięli 
udział w tym konkursie, 
pierwsza trójka z najwyż-
szym wynikiem zakwalifi-
kowała się do etapu powia-
towego, który odbędzie się 
3 lutego 2012 o godzinie 
9.30 w auli Zespołu Szkół 
T e c h n i c z n o -
Ekonomicznych w Myśleni-
cach, ul. Żeromskiego 17. 

WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO 
POWIATOWEGO KONKURSU  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
2011/2012:    

I miejsce - Piotr Syrek - klasa 4TI   
II miejsce - Jakub Gacek - klasa 3TI  
III miejsce - Angelika Leśniak - klasa 4TG   

Gratulujemy!   

DZIEJE SIĘ... 
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Powiatowy konkurs  
języka angielskiego  

korzystającym z życia, nie 
zawsze w sposób zgodny 
z prawem czy normami 
życia społecznego... Jimie 
z kolei to szara myszka nie 
wychodząca z domu bez 
Biblii. Wychowana przez 
ojca pastora stara się każde-
go dnia zrobić dobry uczy-
nek. "Musisz obiecać, że się 
we mnie nie zakochasz" - 
pada prośba z ust Jimie. 
Chłopiec odbiera to jako 
żart, nie dopuszcza nawet 
takich myśli do siebie. Ale 
że przeciwieństwa lubią się 
przyciągać… London zako-
chuje się w Jimie. Oczywi-
ście nie od razu - stopniowo. 
Bo tak naprawdę, to właśnie 
Jimie uczy go, czym właści-
wie jest miłość. Uczy go 
życia... Największym prze-
słaniem, jakie dla mnie pły-

nie z tej książki jest to, iż autor 
chce nam powiedzieć, żeby-
śmy przyjmowali życie takim 
jakie jest i żyli dzień po dniu, 
bo nie wiadomo kiedy może na 
nas spaść taka bądź inna trage-
dia. 

List w butelce - dojrzała kobie-
ta zakochuje się w mężczyźnie, 
którego nawet nie widziała... 
Zaczyna go szukać. Znajduje 
i... wywraca jej się życie do 
góry nogami, bo mężczyzna do 
końca dyspozycyjny nie jest... 
Powieść przede wszystkim 
o bolesnej miłości, gdy wspo-
mnienia o ukochanej osobie 
wracają, a wtedy stają się one 
murem, przez który ciężko się 
przedostać. Została tutaj przed-
stawiona ta ciemna strona 
uczucia - jaką cenę płacimy, 
kiedy otwieramy przed kimś 

swoje serce? Czy warto? 
A jeśli warto, to co takiego 
otrzymamy w zamian? Lu-
dzi nurtują te pytania od lat, 
a mimo to kochamy kochać 
i być kochanymi. To natu-
ralne i jakże ludzkie, ale za 
to uczucie również trzeba 
płacić - czasami śmiercią 
i złamanym sercem. 

 Myślę, że wystar-
czy przeczytać kilka stron 
by zakochać się w powie-
ściach Sparksa i sięgnąć po 
następne. Gorąco polecam 
jego książki wszystkim, 
którzy lubią romantyczne 
i zaskakujące historie, nie 
koniecznie z happy endem. 

AN 



 Piszę do Ciebie Moja 

najdroższa, gdyż chciałem 

wyznać Tobie coś co skry-

wam od bardzo dawna. 

Ubrałem to w proste słowa: 

 

 Kolor Twoich ust ni-

czym płatki róż, twarz 

Twoja niczym piękny księ-

życ oświetlający drogę mo-

jej ciemnej strony, oczy ni-

czym miliony gwiazd na 

niebie, błyszczą jak dia-

menty przekazując jak czy-

sta jest Twoja dusza. Słod-

ki uśmiech Twój rozjaśnia 

umysł mój a serce moje się 

raduje za każdym razem 

gdy Cię widzę. A gdy Cię 

widzę serce bije w rytmie 

tango, słowa moje tracą 

sens, duszę się. Każde Twe 

tchnienie, wzrok na mnie 

powoduje, że jestem jeszcze 

bardziej zakochany w To-

bie mój aniele. Dzikość, 

niepokój Twego ducha 

przyciąga mnie do Ciebie 

bardziej niż grawitacja do 

ziemi. Twoja obecność daje 

mi skrzydła. Każdy Twój 

ruch, bicie Twojego serca 

doprowadza mnie do miło-

snego szału. Jestem cały 

roztrzęsiony. Przepływa 

przeze mnie uczucie, które-

go doznaję tylko w Twojej 

obecności. Bez Ciebie moje 

życie to całkowita porażka. 

Jesteś mi światłem, 

oczkiem w głowie, śmie-

tanką w kawie. Nie ma dla 

mnie nic bardziej ważniej-

szego niż Ty. Ty i tylko Ty 

jesteś najważniejsza. Od-

dam wszystko by być 

z Tobą. Poświęcę wszystko, 

bo całe moje życie bez Cie-

bie to zupełny bezsens. 

 

 Kochający Tajem-

niczy Wielbiciel  

L I S T  
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Sukcesy piłkarek i piłkarzy 
ręcznych Średniawskiego 

 

 W dniach 2-3 lute-
go 2012 r. w hali widowisko-
wo-sportowej w Myślenicach 
odbyła się Powiatowa Lice-
aliada w Piłce Ręcznej 
Chłopców i Dziewcząt. Za-
wody okazały się bardzo 
udane dla Zespołu Szkół im. 
A. Średniawskiego, któremu 
przypadło III miejsce w kate-
gorii chłopców oraz histo-
ryczne II miejsce w kategorii 
dziewcząt.  

 Wszystkim zawod-
nikom i zawodniczkom ser-
decznie gratulujemy i dzięku-
jemy za ambicję, sportową 
postawę oraz wkład wniesio-
ny w przygotowania do za-
wodów.  

 Poniżej prezentuje-
my składy drużyn Zespołu 
Szkół im. A. Średniawskiego, 
a komplet wyników Powiato-

wej Licealiady 
w Piłce Ręcznej 
można znaleźć na 
stronie interneto-
wej Szkoły.  

 

2.02.2012 – 
chłopcy: 

 

Zespół Szkół im. 
A. Średniawskiego: 

Artur Sroka (bramkarz), 
Marek Szlachetka, Jakub 
Skiba, Daniel Światłoń, 

Mateusz Cho-
chół, Patryk 
D z i a d ko w i e c , 
Paweł Papiernik 
oraz Dariusz 
Sraga, Sylwester 
Bizoń. 

Opiekun: mgr 
Marek Holocher 

 

Mecz o III miej-
sce: 

ZS. im. A. Śred-
niawskiego – 
ZSZiO Sułkowi-
ce 5:2 

Finał: 

ZSTE Myślenice 
– ZSO Myślenice 
5:4 

 

3.02.2012 – dziewczęta: 

 

Zespół Szkół im. A. Śred-
niawskiego: 

Ewa Nowak (bramkarka), 
Monika Śmiłek, Angelika 
Grzybek, Jolanta Śmiłek, 
Paulina Duda, Aleksandra 
Fus, Monika Kozieł oraz 
Aneta Bochenek, Ewa Kazi-
mierczak, Aneta Plewa. 

Opiekun: mgr Łukasz Dre-
wienkiewicz 

 

ŁD 

Ś R E D N I A W S K I  N A  S P O R T O W O  



Wisława Szymborska, pol-
ska poetka, eseistka i krytyk 
literacki, tłumaczka, felieto-
nistka; członek założyciel 
Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich (1989), członek Pol-
skiej Akademii Umiejętności, 
laureatka literackiej 
N a g r o d y  N o b l a 
z 1996 roku. Miała 89 
lat. Zmarła w swoim 
domu w Krakowie. 
Umarła spokojnie, we 
śnie. W czwartek, 
9 lutego o godz. 12 
odbędzie się pogrzeb 
zmarłej poetki. No-
blistka zostanie po-
chowana w grobowcu 
rodzinnym, gdzie leżą 
jej rodzice i siostra.  
Pogrzeb poetki - 
zgodnie z jej wolą, 
z a p i s a n ą 
w testamencie - bę-
dzie mieć charakter 
świecki. 

 W i s ł a w a 
Szymborska urodziła 
się 2 lipca 1923 roku, 
nie jest jednak pewne 
gdzie. W metryce 
poetki wymieniono Bnin, 
przekazy rodzinne głoszą 
jednak, że urodziła się w 
Kórniku. Z Wielkopolski 
rodzina Szymborskich prze-
niosła się do Krakowa, gdzie 
Wisława chodziła do szkoły 

powszechnej, a także do 
Gimnazjum Sióstr Urszula-
nek. W czasie okupacji, w 
1941 roku zdała maturę na 
tajnych kompletach. Po woj-
nie rozpoczęła studia poloni-
styczne, a rok później socjo-

logiczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, ale rzuciła je 
dla pracy zarobkowej w re-
dakcjach czasopism kultural-
nych. 

 Jako poetka Szym-
borska zadebiutowała w mar-
cu roku 1945 wierszem 
"Szukam słowa", opubliko-
wanym w dodatku pt. 
"Wa l k a "  ( n r  3 )  d o 
"Dziennika Polskiego".  

 P i e r w -
szy opublikowany 
tomik to "Dlatego 
żyjemy" (1952). 
Wydane w cza-
sach apogeum 
stalinizmu wiersze 
noszą piętno swej 
epoki, podobnie 
jak te pochodzące 
z kolejnego tomi-
ku pt. "Pytania 
zadawane sobie". 
W pewnym sensie 
dopiero popaź-
dziernikowy, wy-
dany w roku 1957 
r o k u  t o m 
"Wołanie do Yeti" 
stał się właściwym 
debiutem poetki. 
Szymborska opu-
blikowała zaled-
wie około 350 
wierszy. Jej poezja 

była wielka: szaleństwo, 
mądrość, liryzm, rozpacz, 
cynizm. Jej wiersze były 
równocześnie bardzo skom-
plikowane i bardzo proste, 
a jednocześnie - przerażająco 
mądre.  
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WISŁAWA SZYMBORSKA 



Wisława Szymborska Miłość szczęśliwa 

 
Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,  

czy to poważne, czy to pożyteczne -  
co świat ma z dwojga ludzi,  

którzy nie widzą świata?  
 

Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi,  
pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani,  

że tak stać się musiało - w nagrodę za co? za nic;  
światło pada znikąd -  

dlaczego właśnie na tych, a nie innych?  
Czy to obraża sprawiedliwość? Tak.  

Czy narusza troskliwie piętrzone zasady,  
strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca.  

 
Spójrzcie na tych szczęśliwych:  

gdyby się chociaż maskowali trochę,  
udawali zgnębienie krzepiąc tym przyjaciół!  

Słuchajcie, jak się śmieją - obraźliwie.  
Jakim językiem mówią - zrozumiałym na pozór.  

A te ich ceremonie, ceregiele,  
Wymyślne obowiązki względem siebie -  

wygląda to na zmowę za plecami ludzkości!  
 

Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło,  
gdyby ich przykład dał się naśladować.  
Na co liczyć by mogły religie, poezje,  

o czym by pamiętano, czego zaniechano,  
kto by chciał zostać w kręgu.  

 
Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne?  

Takt i rozsądek każą milczeć o niej  
jak o skandalu z wysokich sfer Życia.  

Wspaniałe dziatki rodzą się bez jej pomocy. 
Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi,  

zdarza się przecież rzadko.  
 

Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej  
twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej  

Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać. 

Wisława Szymborska  
Zakochani 

 
Jest tam tak cicho, że słyszymy 
piosenkę zaśpiewaną wczoraj: 
„Ty pójdziesz górą, a ja doliną...” 
Chociaż słyszymy – nie wierzymy. 

 

Nasz uśmiech nie jest maską smut-
ku, 
a dobroć nie jest wyrzeczeniem. 
I nawet więcej, niż są warci, 
niekochających żałujemy. 

 

Tacyśmy zadziwieni sobą, 
że cóż nas bardziej zdziwić może? 
Ani tęcza w nocy. 
Ani motyl na śniegu. 

 
A kiedy zasypiamy, 
We śnie widzimy rozstanie. 
Ale to dobry sen, 
ale to dobry sen, 
bo się budzimy z niego. 

— POŻEGNANIE 
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Wisława Szymborska  
Trzy słowa najdziwniejsze  

 
Kiedy wymawiam słowo Przy-
szłość, pierwsza sylaba odchodzi już 
do przeszłości. Kiedy wymawiam 
słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wy-
mawiam słowo Nic, stwarzam coś, 
co nie mieści się w żadnym nieby-
cie. 



 Ada feat. Bartek Verba - Ciągle wierzę w 
Nas 
 Alan Bassky & Grupa Operacyjna - Życie 
Jest Piękne (Radio Edit) 
 Andrzej Piaseczny - I jeszcze 
 Ania Szarmach - Wybieram Cię (Radio Edit) 
 Anita Lipnicka - Hi-
storia jednej miłości 
 Ankara - Więcej nas 
 Ashley - Dwa Serca 
 Bartelone - Kocham 
 Boys - Krótka historia 
o miłości  
 Chłopcy z Placu Broni - Kocham Cię 
 De Mono - Kochać inaczej 
 Edyta Górniak - Nie proszę o więcej 
 For Teens - Jesteś Częścią Mnie 
 Hania Stach & Łukasz Zagrobelny - Ty I Ja 
 Helou! - Życie To Ty i Ja 
 Iwona Węgrowska - Obiecaj 
 Janusz Radek - Dziękuję Za Miłość, Malo-
wany chłopak 
 Justyna feat. Tomek Lubert - Zaczaruj Mnie  
 K.A.S.A - Dzień, który odmieni wszystko, 
To Właśnie Ty 
 Kashmir - Czy to jest miłość, czy zabawa 
 Kasia Lesing - Z Daleka Kocham Cię 
 Kindla - Odnajdziesz swoją drogę 
 Lady Pank - Zawsze tam gdzie Ty 
 Łukasz Zagrobelny - Nie Potrzeba Więcej 

Zbliżają się walentynki - czas zakochanych, kiedy to 
z kwiaciarni znikają wszystkie róże, a półki sklepowe 
pustoszeją z czekoladek… Walentynki to szczególny 

dzień, na który warto starannie się przygotować i wymyśleć coś wyjątkowego. Warto pomy-
śleć o miłosnej piosence, która wprawi w nastrój melancholii i wyjątkowego uczucia, którego 
nie da się opisać słowami. Wiedzą to dobrze ci, których łączy muzyka - której słuchają i którą 
kochają. Wybrać piosenkę nie jest trudno lecz znaleźć piosenkę, która niesie czar miłość to 
już trudniejsze. Zapraszamy do przeglądu piosenek, które my polecamy :*               WW 

 Łzy - Oczy szeroko zamknięte 
 Marek Tranda - Dwa parasole 
 Marysia Sadowska - Kiedy nie ma miłości 
 Mezo & Kasia Wilk - Sacrum 
 Mezo & Paula - Obudź Się 
 Monika Brodka - Gdziekolwiek jesteś,   
Znam Cię na pamięć 
 Monika Hetmanska - Tylko Raz 
 Myslovitz - Chciałbym umrzeć z miłości 
 Natalia Oreiro - Me muero de amor 
 Nelly Feat. Tim McGraw - Over And 
Over 
 Offside - Wiatr Od Słońca 
 Papa D - Dla Ciebie, Miłość (tam będę 
gdzie Ty) 
 Pectus - To, Co Chciałbym Ci Dać 
 Perfect - Kołysanka dla nieznajomej 
 Piasek - Jedna na milion 
 RH+ - Po Prostu Miłość (2008 version) 
 Stachursky - Kocham Cię (Chłopcy z 
Placu Broni), Z każdym twym oddechem,  
Za Każdy Dzień, Za Każdy Szept  
 Sumptuastic - Nieodwołalnie Kocham Cię,  
Za jeden uśmiech Twój 
 Sweet & Ramaya - Żono Moja, Mężu Mój 
(Edit Mix) 
 Sylwia Grzeszczak & Liber - Ona i On 
 T.Love - I love you 
 Tomasz Karolak - Zabiorę Cię właśnie 
tam  

Muzyka na walentynki 
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3. Spotkanie 

Dość oryginalnym sposobem 
jest kameralne spotkanie 
w gronie przyjaciół. To rów-
nież ma swoje zalety. 
W Walentynki spotyka się 
kilka par, bliskich sobie 
przyjaciół, i spędzają tenże 
wieczór wspólnie na rozmo-
wach, wspominaniu, ogląda-
niu zdjęć lub po prostu szalo-
nej zabawie.  

4. Dla ciała i ducha  
Zakochani mogą zafundować sobie zabiegi 
upiększająco-relaksujące na ciało i twarz. 
Warto wybrać się do jednego z eleganckich 
SPA i spędzić tam cały walentynkowy 
dzień, zapominając o codziennych trudach 
i obowiązkach. Centra odnowy biologicznej 
oferują m.in.: kosmetykę twarzy i ciała; 
masaże (klasyczne, relaksacyjne, modelujące, limfatycz-
ne, masaże kamieniami lub ciepłymi olejkami). Odwagi 
i odrobiny szaleństwa wymaga zrobienie sobie tatuażu. 
Ale decyzję o tym lepiej podjąć będąc pewnym swoich 
uczuć. 

2. Coś dla kinoma-
niaków  

Wszyscy lubimy 
oglądać filmy – to 
zrozumiałe. Każdy 
z nas ma jednak 
inny gust i inne 
wymagania. Jedni 
lubią komedie ro-
mantyczne, drudzy filmy akcji czy horrory. A są też tacy, 
którzy nie pogardzą żadnym gatunkiem filmowym. Zago-
rzali fani kina mogą przygotować sobie na Walentynki 
listę ciekawych tytułów i urządzić maraton filmowy lub 
też zabrać ukochaną osobę do kina na wspólnie wybrany  
film. 

♥ Sposoby na romantyczne Walentynki ♥ 

1. Romantyczna kolacja  

Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków 
łączy ludzi, dlatego też pierwszym sposobem na 
spędzenie romantycznego wieczoru walentynkowe-
go jest właśnie kolacja w domu, przy świecach 
i muzyce. Można również wybrać się do restaura-
cji. Ekskluzywne lokale starają się jak najlepiej 
przygotować również na walentynkowy wieczór 
oferując niezapomniane chwile. Bogaty wystrój, 
różnorodność smaków, starannie dobrane wina, 
światło świec oraz łagodna muzyka na żywo to 
wszystko składa się na wytworną kolację. 

5. Spacer  

Wersja 1 - szlakiem waszej 
miłości. Każda para ma swoje 
miejsca. Gdzieś się przytulili-
ście, gdzieś całowaliście... 

Wersja 2 - każde miasto, nawet 
najmniejsze, ma swoje tajemni-
cze zakamarki i miejsca 
z historią. Tam właśnie można 
zabrać swoją drugą połówkę. 
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Francuskie serca 
na Walentynki  

 
Składniki: 
- opakowanie ciasta fran-
cuskiego 
- powidła śliwkowe 
- cukier puder do posypa-
nia 
 
Przygotowanie:  
Rozwijamy ciasto fran-
cuskie i przecinamy na 
pół. Smarujemy oba 
kawałki śliwkowymi 

powidłami, nie za grubo. 
Zwijamy w rulony (lornetkę), 
zaczynając od dłuższych 
brzegów 
Kiedy oba rulony spotkają się 
na środku, przewracamy 
ciasto i kroimy na kawałki 
o szerokości około 1,5 cm. 
Układamy na blasze wyłożo-
nej papierem do pieczenia 
i nadajmy serduszkom wła-
ściwy kształt. Najlepiej do 
celu posłuży nam patyczek. 
Dobrze jest końcówkę ser-
duszka jeszcze nieco bardziej 
wydłużyć  po upieczeniu 
kształt będzie bardziej ład-
niejszy. Na koniec dobrze 
jest "poszczypać"  (mocniej 
skleić) palcami szpiczaste 
brzegi. 
Pieczemy w piekarniku na-
grzanym do około 190 stop-
ni, aż do lekkiego zrumienie-
nia. Po wyjęciu posypujemy 
cukrem pudrem.  
 

Smacznego!  
 

EM 

Kruche walentynkowe 
ciasteczka  

 
Składniki (35 ciasteczek): 
 
Ciasteczka:  
Uwaga! Szklanka ma tutaj 
240ml  
2 1/2 szklanki mąki (można 
użyć 2 szklanki mąki + 1/2 
szklanki kakao aby zrobić 
czekoladowe ciasteczka) 
1/4 łyżeczki soli 
(oryginalnie było 1/2 łyżecz-
ki) 
150g masła  
3/4 szklanki cukru 
1 jajko 
1 1/2 łyżeczki ekstraktu 
z wanilii 

Lukier: 
1 białko z jajka 
1 1/2 - 2 szklanki cukru 
pudru (zależy jak duże jest 
białko) 
barwniki spożywcze (ja 
potrzebowałam tylko czer-
wony) 

Wykonanie:  
Przesiać mąkę, sól i kakao 
(jeśli używacie). Masło 
utrzeć na puch. Dodać cu-
kier i dalej ucierać. Następ-
nie dodać jajko i ekstrakt 
waniliowy. Jak już składniki 
ładnie się połączą dodać 
połowę mąki, ubić, po czym 
dodać drugą część mąki 
i ubić dobrze aż powstanie 
jednolita masa. Podzielić 
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masę na dwie części, ufor-
mować w dyski, zawinąć 
w folię i włożyć do lodówki 
na przynajmniej 2 godziny. 
Następnie wyjąć z lodówki, 
rozwałkować na około 1/4 
cala (3-4 mm) i wycinać 
serduszka foremką (lub inne 
k s z t a ł t y  j e ś l i  w o l i -
cie). Układać na blaszkach 
wyłożonych pergaminem 
i piec w piekarniku nagrza-
nym do 175°C  przez około 
12-15 minut (zależy od wiel-
kości foremki). Wystudzić na 
kratce, udekorować lukrem 
i trzymać w zamkniętym 
pojemniku do 7 dni. 

 
Lukier: 
 
Białko ubić na sztywno. 
Wciąż ubijając stopniowo 
dodawać cukier puder, aż 
otrzymamy sztywny lukier. 
Rozdzielić do miseczek, 
dodać barwniki (wg uznania) 
i ozdabiać ciasteczka. 
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Walentynki po niemiecku 

 
 Niby podobny 
dzień do naszych, polskich 
Walentynek. A jednak istnie-
ją zwyczaje i tradycja, która 
w minimalny sposób wyróż-
nia naszych sąsiadów w ob-
chodzeniu tego święta. Wróż-
by przybliżają dzień zako-
chanych w Niemczech do 
polskich Andrzejek.  

 
 W Polsce panuje 
szał na bibeloty. W Niem-
czech także. Już od paru 
tygodni można tam nabyć 
różnorakie, kolorowe, cza-
sem nadmiernie kiczowate 
figurki, serduszka, poduszki 
w kształcie serduszek, 
świeczniki z amorkami oraz 
inne, nadające się przedmioty 
z napisem: Liebe. Ale każdy 
Niemiec doskonale wie, że 
największą przyjemnością 
jest słodycz. I to słodycz 
w ich tradycyjnym stylu. 
Serca - muszą być koniecznie 
zrobione z marcepanu, obla-
nego mleczną czekoladą lub 
też piernika z kolorowymi 
polewami tworzącymi cieka-
we wzorki, przypominający-
mi partnerowi czy partnerce 
o łączącym ich uczuciu. 

 
 A dlaczego 
„Valentinstag” przypomina 

nam o Andrzejkach? Na pew-
no dlatego, że według nie-
mieckiej tradycji, w tym dniu 
spełniają się wróżby, przepo-
wiednie oraz sny. I tak, jeżeli 
w noc przed Walentynkami 
dziewczynie przyśni się nie-
znajomy chłopak, oznaczać 
to będzie, że jest on jej prze-
znaczony. Istnieje także zwy-
czaj, iż pierwszego chłopca, 
którego dziewczyna ujrzy 
z rana 14 lutego, z pewnością 
pojmie za męża. 

 
 Symbolem nie-
mieckich Walentynek są 
nadal i niezmiennie róże, 
naturalnie czerwone. Kwiaty 

świadczą o miłości i wiecz-
nej świeżości tego uczucia. 
Ale Niemcy nigdy nie zapo-
minają o tym, że miłość 
trafia do człowieka przez 
żołądek, zwłaszcza w Walen-
tynki. Kwiaty są obowiązko-
wym i miłym dodatkiem do 
dobrze przyrządzonej kolacji 
dla dwojga. Dlatego więk-
szość z nich spędza ten dzień 
w restauracji, wśród innych 
zakochanych par. To spra-
wia, że romantyzm panuje 
nie tylko w sercach, ale 
i dookoła zajadających się, 
wpatrzonych w siebie zako-
chanych. 

W Austrii w St. Valentin 
przez miasteczko przejeżdża 
orszak młodych par w ustro-
jonych dorożkach. Towarzy-
szy im dęta orkiestra, każda 
z par otrzymuje od miejskich 
władz 15 tysięcy szylingów, 
a każda panna młoda bukiet. 
W miastach odbywają się 
uliczne pochody. 

 

AZ 

WALENTYNKI  
„ZA MIEDZĄ”  

...żadna wielka miłość nie umiera do końca. Możemy do 
niej strzelać z pistoletu lub zamykać w najciemniejszych 
zakamarkach naszych serc, ale ona jest sprytniejsza - wie, 
jak przeżyć. Potrafi znaleźć sobie drogę do wolności 
i zaskoczyć nas, pojawiając się, kiedy jesteśmy już 
cholernie pewni, że umarła, albo, że przynajmniej leży 
bezpiecznie schowana pod stertami innych spraw...  

 Jonathan Carroll 
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satami walentynek, niektórzy 
wolą dać ją ulubionemu pie-
skowi.   
4. Romantyczny charakter 
Walentynek to gruba prze-
sada  
Wydawałoby się, że wydawa-
nie kasy na prezenty walen-
tynkowe inspirowane jest 
seksem czy romantycznością. 
Otóż nie - wg statystyk, 
w USA kwoty na prezenty 
rozkładają się na poszczegól-
ne grupy: najwięcej dla na-
uczycieli, potem dla dzieci, 
mamy, a dopiero teraz dla 
ukochanej osoby…  
5. Kobiety preferują kartki 
Jak wspominaliśmy, panie są 
bardziej skąpe i najczęściej 
jako prezent walentynkowy 

1. Kobiety tracą na prezen-
ty mniej niż mężczyźni 
Statystycznie mężczyzna wy-
dał na prezent walentynkowy 
około 150 dolarów, kobieta 
tylko 85 dolarów.  
2. Listonosze wchodzą 
w drugą fazę myśli samo-
bójczych (pierwsza przy 
okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia)  
W USA ilość "walentynek" do 
rozniesienia idzie w dziesiąt-
ki milionów. W miarę wzro-
stu popularności walentynek 
u nas, to samo czeka naszych 
listonoszów.  
3. Miliony "walentynek" 
kupowane są dla zwierzą-
tek domowych  
Nie tylko dziewczyny są adre-

wysyłają swym facetom kart-
kę.  Spośród wszystkich 
"walentynek", 80% zostało 
wysłanych przez kobiety. 
6. Kwiaty od panów 
Mężczyźni są zwykle konser-
watywni, 70% facetów woli 
kupić na Walentynki kwiaty 
niż jakiś inny prezent. 
7. Kobietom nie są potrzeb-
ni mężczyźni  
Niektóre kobiety nie potrze-
bują mężczyzn, żeby otrzy-
mać "walentynkę". Wg staty-
styk, w USA 15% kobiet wy-
syła sobie bukiet róż, żeby 
pokazać koleżankom z pra-
cy…  
 
A co w tym czasie robią ich 
mężczyźni???  
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CIEKAWOSTKI 
O WALENTYNKACH 

Szkolne koło wolontariatu zaprasza wszyst-kich do udziału w akcji "Podaj łapę" - pomoc dla bezdomnych psów i kotów ze schroniska w Harbutowicach 
w dniach od 23 stycznia do 3 lutego 2012 r. 

Zbieramy: 
karmę dla psów i kotów /karma sucha, w puszkach/, makaron, kaszę, ryż, miski dla psów, koce, legowiska.   

Do akcji zapraszamy klasy z wychowawca-mi oraz osoby indywidualne. 

Zebrane artykuły prosimy przekazywać do pedagoga szkolnego sala 8. 

Zapraszamy do udziału w akcji wszystkich kochających zwierzęta! 


