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Dnia 11.01.2016 roku o godzinie 9.00 w Piekielniku zaczęły się mieszane za-
wody siatkarskie. W rozgrywkach uczestniczyło 6 druz yn. Trzy zespoły rozgry-
wały mecze w szkole w Piekielniku, a kolejne 3 w Załucznem. Do drugiego eta-
pu, kto ry odbył się w Piekielniku, dostały się: druz yna z Czarnego  Dunajca, Pie-
kielnika, Załucznego i Cichego. W meczu o trzecie miejsce walczyli uczniowie  
z Cichego oraz Cz. Dunajca, a  finał rozgrywał się pomiędzy Załucznem a Piekiel-
nikiem. I miejsce zajęła szkoła z Piekielnika, II miejsce szkoła z Załucznego, a III 
szkoła z Czarnego Dunajca. O godzinie 13.30 było rozdanie pucharo w oraz me-
dali, po kto rym uczniowie wro cili do swoich szko ł. 
Skład druz yny z Czarnego Dunajca: 
 Gabriela Szaflarska 
 Karolina Wilczek 
 Aleksandra Czaja 
 Patrycja Stanek 
 Jakub Jordan 
 Michał Rafacz 
 Sebastian Knapczyk 
 Marcin Kocan da 
 

 

 

Gabrysia Szaflarska 

Luty - drugi miesiąc w roku, we-
dług używanego w Polsce kalen-
darza gregoriańskiego ma 28, a  
w latach przestępnych 29 dni. 
Luty jest miesiącem zimowym  
na po łkuli po łnocnej, a letnim na po-
łudniowej. Nazwa miesiąca pocho-
dzi od okres lenia srogich mrozo w . 
Dawniej uz ywane były ro wniez  na-
zwy sieczeń  lub strąpacz. Łacin ska 
nazwa Februarius została zapoz y-
czona przez większos c  języko w eu-
ropejskich. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesiąc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoriański
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łacina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Februarius
https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_%28mowa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa


PRZYSŁOWIA 

Dominik Michniak 

Jak się luty ulituje, to się mro z pofolguje. 
Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi. 
Czasem luty się zlituje, z e człek niby wiosnę czuje, ale często oszukuje. 

Jes li ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej koz uch suty. 
Luty gdy wiatro w i mrozo w nie daje, prowadzi rok słotny i nieurodzaje. 
Luty, szykuj buty, bo nadejdą deszcze 

Gdy mro z w lutym dwudziestym drugim, dzien  straszy nas mrozem długim. 

Jak dym w go rę szybuje, zawsze to mro z zwiastuje. 
By nie dokuczał luty, pal w kominie i miej koz uch suty. 
Kiedy w lutym tajanie, szykuj, chłopie, sanie. 
W lutym mro z i s nieg stały czynią w lecie upały. 

W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry częste są w tym 
roku. 
Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty. 
 



W 2016 roku Dzien  Bezpiecznego Internetu jest obchodzony 9 lutego. 
Dzien  Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Euro-
pejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działan  na rzecz 
bezpiecznego dostępu dzieci i młodziez y do zasobo w internetowych. W Polsce 
Dzien  Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację 
Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Siec  Komputerową (NASK) – realiza-
toro w unijnego programu Safer Internet. Gło wnym partnerem wydarzenia jest 
Fundacja Orange. 
 
Zasady bezpiecznego korzystania z Interne-
tu!!! 
1. Nie podawaj swoich danych osobowych 
2. Posługuj się nickiem (pseudonimem). 
3. Sprawdzaj wiarygodnos c  wszystkich in-

formacji. 
4. Nie podawaj hasła z adnej osobie. 
5. Jes li chcesz cos  kupic  w Internecie, skon-

sultuj się z rodzicami. 
6. W sieci krąz y wiele wiruso w, dlatego zao-

patrz się w program antywirusowy. 

7. Nigdy nie otwieraj e-mail od nieznanych 
oso b, bo mogą zawierac  wirusy. 

8. Szanuj uz ytkowniko w Internetu. Traktuj ich tak, jakbys  chciał, z eby oni  
traktowali Ciebie. 

 

Karolina Kula 
Źródła:www.safarinternet.pl: 

Google Grafika 



 

 
Hasło przewodnie tegorocznej edycji: „Lepszy internet zależy od 

Ciebie!. ” 

 Gazetka ścienna przygotowana przez  panie bibliotekarki nt. Cyber-

przemocy 

 Gazetka ścienna w gimnazjum nt. akcji DBI w Polsce i w Europie- 

uczniowie gimnazjum (Justyna Harbut, Olga Kubowicz) 

 Gazetka ścienna wykonana przez uczniów gimnazjum w języku nie-

mieckim pt. Cybermobbing pod kierunkiem p. Danuty Rafacz 

 Konkurs plastyczny dla uczniów z klas I-III SP pt. „Bezpieczny In-

ternet” 

Format A-4  

Technika- rysunek kredką lub pastelą (suchą i olejną) 

Praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko, kla-

sa 

Termin oddania prac do 26 lutego 2016r do p. Haliny Mitoraj 

 Konkurs plastyczny dla uczniów klask IV-VI SP oraz I-III gimna-

zjum: „Zaprojektuj koszulkę z logo DBI do hasła „Lepszy internet 

zależy od Ciebie!. ” 

Format a-3  

Technika collage (praca na kartonie lub koszulce) 

Praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko, kla-

sa 

Termin oddania prac do 26 lutego 2016r do p. Moniki Czapli lub 

p. Agnieszki Leśnickiej 

 Konkurs wiedzy dla klas I-III gimnazjum „Jeden z dziesięciu”  

 Klasy II- III gimnazjum 

 Termin wtorek, 1 marca  2016 (w bibliotece) 

 Apel  „Lepszy internet zależy od Ciebie!. ”, termin 1 marca 
2016r. 



Starożytni mawiali: „mundus vult deci-
pi, ergo decipiatur".  

(,,Świat łaknie oszustw, więc jest oszu-
kiwany.") 

 

Stanisław Lem 
 

 
Agenda. 
Nie ma bezpieczniejszego miejsca. 
Kiedys  Sajon, dziś już nie. 
S wiat ducho w został zastąpiony świa-

tem najwyższych technologii. 
A jasnowidzowie oszustami. 

* 
Mam na imię Taylor, z yję na tym z ało-

snym padole 19 lat, tyle musisz wie-
dziec .  
I tak dowiesz się więcej, ale to dlate-

go, z e tak byc  musi. 
Mieszkam w Agendzie i dotąd byłam 

zwykłą dziewczyną. 
Byłam. 
S wiat jest niebezpieczny. Internet jest 

niebezpieczny. Technologia to zło. 
Dlaczego? 
Bo jest oszustwem. 
To nie będzie długa historia, nie. Mam 

tylko kilka godzin, by spisac  wszystko, 
co wiem, pamiętam i czego dos wiad-
czyłam. Kilka godzin, by wysłac  to w 
eter.  
A potem zniknę, jak wszyscy. 
A więc pora zacząc  tę pełną gro z b 

opowies c . 
* 

Szłam akurat Stainless St, kiedy zau-
waz yłam pod swoim domem dziwny 
pojazd. Nie był to zwyczajny samocho d, 
na mys l przywodził raczej te niedo-
rzeczne statki z Star Wars. Przy nim 

stało dwo ch postawnych męz czyzn, a 
kolejny skradał się do drzwi. Zaniepo-
kojona tym niecodziennym widokiem 
zbliz yłam się do krzako w i bezszelest-
nie w nie skoczyłam. Kilka lat gimna-
styki jednak na cos  się przydało. 
Nie miałam pojęcia, co oni wyprawia-

ją przy moim niezbyt wielkim mieszka-
niu, ale w z adnym stopniu mi się to nie 
podobało. Po chwili jednak tro jka znik-
nęła.  
Lekkim, spokojnym i miarowym kro-

kiem podąz ałam do domu, unikając 
spojrzen  kilku kobiet z sąsiedztwa. Nie 
dałam po sobie poznac , z e cokolwiek 
widziałam, to mogło mnie praktycznie 
zabic . Otworzyłam drzwi kartą magne-
tyczną, wpisałam czterocyfrowy kod i 
weszłam do s rodka. 
Stwierdzenie, z e byłam zaskoczona, 

byłoby niedopowiedzeniem. Całkowi-
cie zniszczone wnętrze, s ciany obdarte 
z tapety i walające się po podłodze ka-
wałki mojej kanapy były kompletnym 
szokiem dla osoby o nerwach tak sła-
bych jak moje.  
Nowojorskie SoHo było przyzwycza-

jone do takich akcji, ale ja nie. Nie by-
łam nikim szczego lnym.  

Nie byłam oszustem. 
Nie mogłam zadzwonic  na policję, i 

tak by nie przyjechali. Do SoHo nikt nie 
przyjez dz a. Moz e dlatego wybrałam 
włas nie to miejsce. 
Westchnęłam cicho i poczęłam sprzą-

tac  wszystko, znowu opanowana. Nie 
było co przez ywac , przeciez  to nic ta-
kiego, naprawi się. 
Po uprzątnięciu bałaganu włączyłam 

s cienny komunikator i na małej klawia-

turce wpisałam adres strony.  



Przebrałam się w wygodną tunikę i 
zasiadłam na tapczanie trzy metry od 
s ciany, by miec  dobry widok na cały 
ekran. Pod ręką miałam, jak zwykle 
zresztą, kilka drobnych przekąsek  
i dzbanek naparu z szałwi z marakują  
i pigwą. 
Zaczęłam pisac  na czacie z Dannym, 

moim jedynym przyjacielem. 
I tu zaczyna się prawdziwa zabawa - 

jestem naprawdę samotna. 
Moja rodzina mieszka w Kalifornii, 

moi rodzice mnie kochają, moi bracia 
ro wniez , ale z adne z nich nigdy nie ro-
zumiało mojej potrzeby szaros ci. 
Wiem, jak to brzmi. Ale s wiat idealnej 
Agendy, w kto rej wszystko jest koloro-
we i łatwe, bo jest wykonywane przez 
technologię, zwyczajnie mnie nudził. 
W cudownej prywatnej szkole ludzie 

uwaz ali mnie za oszusta od zawsze, nie 
mam pojęcia dlaczego.  
Nie zrozumcie mnie z le - nie jestem 

niewdzięczna. Ale niekto rzy nie lubią, 
kiedy z ycie jest tylko proste. 
Wtedy przes lizguje się przez palce. 
Ale niewaz ne. 
Kim są oszus ci? 
Oszus ci to wybitnie zaznajomieni  

z technologią indywidualis ci. Niby 
brzmi fajnie, ale tak naprawdę kaz dy 
oszust uznawany jest za zdrajcę, kto re-
mu nalez y się najwyz szy wymiar kary - 
stryczek. 
Jak na s wiat tak wysoko cywilizowany 

kary są nieco... s redniowieczne, czyz  
nie? 
Oszus ci to ludzie, kto rzy najzwyczaj-

niej w s wiecie hakują systemy, niszczą 
wszelkiego rodzaju oprogramowania, a 
najczęs ciej nabierają zwykłych ludzi  
i wrabiają ich w swoje zbrodnie. Wy-
godne, bo wystarczy tak niewiele, by 
zniszczyc  tak wiele. Agenda jest istnym 
skarbcem ułatwien  wszelkiego rodzaju, 

co jest strzałem w stopę. 
Danny jest chyba jedyną osobą  

we wszechs wiecie, kto ra ro wnie moc-
no co ja nienawidzi Agendy i oszusto w 
jednoczes nie. 

 

Danny: jestem za, przyyyyjeeedź! 
Ja: a ja nie, mieszkasz za daleko 
Danny: zgódź się! to tylko Boston, nie 

przesadzaj 
Ja: nie. 
Danny: Tay... 
Danny wysłał zdjęcie Kota ze Shreka 

robiącego wielkie oczka. 
Ja: DANNY, PRZESTAŃ 
Danny: to ja odwiedzę Ciebie 
Ja: ok, przyjadę........ kiedy niby mamy 

się spotkać? 
Danny: Tay, wiedziałem, że się zgo-

dzisz! powiedzmy, że w sobotę o 17 na 
stacji No More 

Ja: o 17? nie za późno? 
Danny: są wakacje, chyba się nie boisz, 

co? 
Ja: wiesz, że wtedy najwięcej oszustów 

podłącza się do sieci FastLine'ów, chcę 
dotrzeć tam w jednym kawałku i nieska-
lana tą szajką 

Danny: nic Ci nie będzie, przyrzekam 
Ja: trzymam cię za słowo. 
Danny: wiesz, że możesz na mnie li-

czyć, nie? 
 

I tak pisalis my kilka następnych go-
dzin, az  do zmierzchu. Nie wspomnia-
łam o dziwnym napadzie na mo j dom, 
nie było o czym mo wic ,  włas ciwie, ta-
kie zajs cia miały miejsce w SoHo co-
dziennie. Zresztą, nic mi nie ukradzio-
no. 
Do soboty zostały mi dwa dni, musia-

łam przygotowac  się na wyjazd, niena-
widziłam podro z y, więc było to dla 
mnie nie lada pos więcenie. 
Pracowałam dwa razy w tygodniu  



jako przewodnik muzealny, co było sa-

tysfakcjonujące, gdyz  wymagało wiel-

kiej wiedzy w ogo le. Ten jeden raz eli-

tarna szkoła naprawdę na cos  mi się 

przydała, gdyz  dzięki niej dostałam tę 

posadę z marszu. Zarabiałam wystar-

czająco. Kaz dy obywatel Agendy po 

ukon czeniu 16. roku z ycia miał prawo 

wybrac  sobie mieszkanie na terenie ca-

łego kraju z wyposaz eniem i podstawo-

wą technologią. Raz na trzy miesiące 

był zobowiązany płacic  wysoki poda-

tek, ale za to nie musiał utrzymywac  

mieszkania, ani wyrabiac  z adnych 

norm w ramach rachunko w. Praca była 

zatem tylko z ro dłem dochodo w  

na przyjemnos ci. Jak mo wiłam- to 

wszystko za idealne, za utopijne i zbyt 

proste. Nie dla mnie. 

Niewiele wiedziałam o Dannym. Był 
w moim wieku, pracował jako technik 
w Gło wnym Zarządzie Agendy I, kto ra 
była zaczątkiem Agendy w całym kraju. 
Było to wysokie i ciekawe stanowisko. 
Nienawidził go jednak ro wnie bardzo, 
jak samej Agendy. 
Trudno się temu dziwic . 
Dwa kolejne dni minęły spokojnie. 

Spędziłam je w domu i nie zauwaz yłam 
niczego niepokojącego. 
Wszystko było tak jak zawsze. 
W sobotę rano wyruszyłam na stację 

FastLine'o w i kupiłam bilet. Miałam  
w Bostonie zostac  na dwa dni. Danny 
nalegał na to spotkanie od bardzo daw-
na i nie mogłam się nadziwic  jego upo-
rowi. Ja bym się poddała dosyc  szybko, 
ale on był inny pod wieloma względa-
mi. A jednak nadal nie wiedziałam na-
wet, jak wygląda. Musiał byc  przystoj-
ny. 
Jazda FL-em była cięz ka, ale znos na. 

Wysiadłam na stacji w Bostonie i rozej-
rzałam się spokojnie po peronie. No 
More było o wiele mniejsze od SoHo 
Snail i dzięki temu podobało mi się  
o wiele bardziej. Nigdzie nie widziałam 
z adnego chłopaka, kto ry by na kogos  
czekał, więc weszłam do s rodka i wcią-
gnęłam wilgotne słone powietrze. Na-
gle poczułam czyjes  ręce na przedra-
mieniu. Zacis nięte. 
Mocno. 
Nie była to delikatnos c  osoby, kto ra 

ucieszyła się na mo j widok. 
- Panno Moore, proszę z nami - usły-

szałam syknięcie przy uchu. 
Nie miałam kompletnie z adnego poję-

cia, co się włas nie działo. 
Nagle na głowę załoz ono mi worek, a 

dłonie unieruchomiono w nadgarst-
kach plastikowym zaciskiem. 
Szarpanie się nie miało sensu, zatem 

spokojnie podąz yłam za dziwnym czło-
wiekiem i starałam się ignorowac  cią-
głe popychanie. 
Po kilku minutach męz czyzna się ode-

zwał: 
- Daniel oczekuje panny na go rze, 

mam nadzieję, z e wytrzyma panienka 
jazdę windą. 
Był zbyt uprzejmy jak na to, z e zwią-

zał mnie jak zwierzę i załoz ył wo r  
na głowę. Nadal zachowywałam stoicki 
spoko j. 

- Naturalnie. 
Wsiedlis my do windy i wyjechalis my 

na go rę. Nie mam pojęcia, na kto re pię-
tro, jedyne, co wiem, to z e czas mi się 
dłuz ył niemiłosiernie. I z e wcale juz  nie 
chciałam spotkac  ,,Daniela".  
Oddychałam spokojnie i zastanawia-

łam, w co tak włas ciwie się wkopałam. 
Nic nie przychodziło mi do głowy. 
Ale byłam naiwna, więc najprostsze 

rozwiązanie nie przyszło mi do głowy. 
Wreszcie wysiedlis my z windy  



Poczułam mocny zapach kadzidła i 
detergentu do czyszczenia ekrano w. 
Worek zniknął z moich oczu i mocne 

s wiatło uderzyło mnie w oczy. Kilka 
sekund zajęło mi przyzwyczajanie się 
do odzyskania wzroku. Rozejrzałam się 
po wielkiej, monumentalnej wręcz sali, 
w całos ci zapełnionej komputerami i 
laptopami starszej generacji, ekranami 
s ciennymi i panelami sensorycznymi. 
Byłam w istnej kopalni technologiczne-
go złota. Ale ludzi tu nie było. Poza mną 
i dziwnym męz czyzną oczywis cie. 

- Ty naprawdę tu jestes , Taylor Moore 
- usłyszałam szorstki głos za sobą. 
Odwro ciłam się i stanęłam naprzeciw 

najprzystojniejszego faceta na s wiecie. 
Przynajmniej w tym się nie pomyliłam. 
Niech mnie licho, do twarzy mu było w 
okularach! Wysoki, szczupły, wcale nie 
umięs niony. Twarz miał niedorzecznie 
symetryczną, s redniej wielkos ci usta, 
spore zielone oczy, kto re dzięki czar-
nym kwadratowym oprawkom wyda-
wały się jeszcze większe, zadarty nos i 
opaloną sko rę. Jego włosy były za to 
tak mocno rude, jakby były farbowane. 
Przyglądał mi się z ro wnym mojemu 
zaciekawieniem. 

- Będzie idealną wtyką, prawda? - za-
pytał męz czyznę. 

- Tak, Danielu. 
Po raz pierwszy odezwałam się. 
- Jaką wtyką? - mo j głos był twardy, co 

mi się spodobało. 
- Wtyką oszusto w, oczywis cie. Osoba 

tak zdeklarowana przeciwko nim bę-
dzie idealna w tym fachu - us miechnął 
się promiennie. Za idealnie. Z miejsca 
przestało mi się to podobac . 

- Nie będę dla nikogo pracowac . A juz  
na pewno dla oszusto w. Samo ich od-
dychanie jest zbrodnią - powiedziałam 
hardo. 
Daniel skinął w stronę męz czyzny. 

- Lincoln, zajmij się panienką. Tylko 
nie w twarz, jest zbyt ładna - powie-
dział, po czym wyszedł. 
Pierwszy cios był okrutny. Następne 

juz  tylko zachowawcze. Ten facet umiał 
sprawic  bo l, jednoczes nie niczego nie 
łamiąc, miał mo j podziw. Wkro tce po-
tem przestał, dając mi chwilę wytchnie-
nia. Zaciągnął mnie do jakiegos  ciem-
nego pomieszczenia bez okien. Nie 
krzyczałam, nie szarpałam się, byłam 
bierna, jak zwykle. Bierna do bo lu. 

- Lepiej się zgo dz , on nie ustąpi. Masz 
cos , czego on potrzebuje - powiedział. 

- Niby co? 
- Dostęp - odparł kro tko. 
W ogo le nie rozumiałam, o co mu cho-

dzi. Ani krztyna z tego, co mo wił, nie 
miała sensu. Wpatrywałam się w niego, 
a on raz po raz uderzał mnie w plecy  
i brzuch. Osunęłam się po s cianie i po-
czułam krew. Jęknęłam cicho i złapa-
łam się na biodro. 

- Do czego ten dostęp? - warknęłam, 
usiłując zatamowac  krwawienie. 

- Do bazy. Znasz te kody - odpowie-
dział. 

- Jakie kody, do cholery?  
Zaczęłam tracic  wzrok, a mroczki la-

tały mi przed oczyma jak szalone. 
- Do Agendy. 
- Co? - wycharczałam. 
- Surge gentium incedit Agenda - wy-

szeptał. 
- Powstan cie, narody, idzie Agenda - 

odrzekłam, tchnięta jakims  dziwnym 
uczuciem. 

- Znasz je. 
- Skąd Danny o tym wiedział?  
- Manipulował tobą, od kilku miesięcy 

nieustannie cię s ledzi. 
- A ty mi to mo wisz, bo...? - zapytałam. 
- Bo musisz nam pomo c. 
- Oszus ci to zło - sapnęłam. 
- Agenda tez  - zauwaz ył. 



Nie mogłam się nie zgodzic . 
- Nie. Dobij mnie, nie zamierzam po-

mo c oszustom - poprosiłam. 
Nie odezwał się więcej. Wyszedł i zo-

stawił mnie samą z krwawiącą raną  
i ciemnos cią. 

* 
Obudziło mnie brzęczenie i mno stwo 

kroko w.  Ile spałam? 
Dzien ? 
Dwa? 
Tydzien ? 
Zostałam wplątana w jakies  gierki 

oszusto w i nie miałam z adnej drogi 
ucieczki. 
Krew zakrzepła na moim biodrze, tu-

nika przylepiła się do niej i wiedziałam, 
z e będzie bolec . I to nieprzyzwoicie. 
Wystarczał mi bo l pleco w i brzucha 

od zadanych cioso w i spania na podło-
dze.  

- Widzę, z e panna Moore się obudziła. 
Witam w s wiecie z ywych. Spałas  dwa 
dni - usłyszałam głos z głos nika. Nawet 
nie miałam siły go lokalizowac . 

- Wypus c  mnie, draniu - zdołałam wy-
rzucic . 

- To przyjmij moją ofertę. 
Długo nad tym mys lałam. Moja duma 

mogła ucierpiec , ale to był jedyny spo-
so b, by uciec. 
Gdybym miała tylko gdzie wro cic . 
Krótka piłka, Taylor. 
- Niech będzie - warknęłam. 
Bo l promieniował w całym moim tu-

łowiu, potrzebowałam lekarza. 
Danny najwyraz niej nie sądził, z e po j-

dzie mu tak łatwo, bo przez dłuz szą 
chwilę milczał. 
Drzwi zabrzęczały i do s rodka wszedł 

Lincoln. 
- Jednak masz trochę oleju w głowie. 
O, gdybyś wiedział, ile. 
Szczytem mojej naiwnos ci była sama 

zgoda na spotkanie z Dannym. Zaufanie 

to droga i bardzo rzadka wartos c   
w Agendzie, gdzie włas ciwie wszystko 
jest oparte na kłamstwie. Sąsiad sąsia-
da potrafił podkablowac  za... włas ciwie 
nic. Wszyscy z ylis my w dobrobycie, 
niestety za cenę indywidualnos ci. 
Wszystko było zanadto kolorowe i jed-
nowymiarowe. A jednak nawet w s wie-
cie ro wnos ci istniała zazdros c , zawis c   
i zgorzknienie. 
Oszus ci jednak nie byli lepsi. Moz e 

mieli szlachetne pobudki, ale spo-
so b ,,po trupach do celu" był okrutniej-
szy niz  zagrania Agendy. 
Lincoln pomo gł mi wstac  i zaprowa-

dził do gabinetu lekarskiego, gdzie zo-
stałam dokładnie zbadana i uleczona 
MedKidem. Bo l z minuty na minutę 
lz ał, a siniaki i rany zostały zaleczone. 
Wkro tce nie miało byc  po nich s ladu. 
Następnie zostałam poprowadzona 

do gabinetu Danny'ego. 
Siedział na fotelu i palił cygaro elek-

tryczne. 
- Cieszę się, z e postanowiłas  wspo ł-

pracowac . 
Mhm, mów do mnie dalej. 
- Chyba nie mam wyboru - zacisnęłam 

zęby. 
- No trochę - us miechnął się krzywo. - 

Uwierz, spodoba ci się twoje zadanie. 
A to ciekawe. 
- Naprawdę? - serio starałam się, by 

mo j głos nie ociekał sarkazmem. 
Danny, z kto rym pisałam, był gos ciem 

konkretnym, sumiennym i szczerym. 
Ta obs lizgła gadzina siedząca naprze-
ciw mnie to nie ta sama osoba. Co jest 
dosyc  oczywiste, poznałam go tylko 
przez Internet. 

- Masz tylko zdobyc  kody Agendy - 
powiedział spokojnie. 

- Jak? 
- Nie wiem, to juz  two j problem - 

wzruszył ramionami. 



- Opowiedz mi, co tu się dzieje, moz e 
na cos  wpadnę - zaproponowałam. 

- Niech ci będzie. Agenda to forma 
rządo w dalece ,,lepsza" - zrobił cudzy-
sło w w powietrzu - od demokracji. In-
doktrynacja level master, jak moz e rzec 
wytrawny haker. Ludzie kochają uto-
pie, zwłaszcza te, kto re - wbrew defini-
cji utopii - są bardzo moz liwe do stwo-
rzenia. Nikt nie chce walczyc , skoro ma 
wszystko i to za nic. Ale Agenda szpie-
guje. Inwigiluje nas na kaz dym kroku. 
Zarząd decyduje o kaz dym obywatelu, 
a traktuje nas jak zwierzęta w jednej 
wielkiej zagrodzie. Oszus ci po prostu 
jej przeszkadzają. 

- A potem wrabiają niewinnych, tez  
mi pomoc - sapnęłam. 

- Nie niewinnych. Osoby powiązane  
z Agendą, a to ro z nica - odpowiedział. 

- Wszyscy - podkres liłam - jestes my 
powiązani z Agendą. 

- A więc nikt nie jest niewinny - po-
nowne wzruszenie ramionami. Czułam 
nieokiełznaną ws ciekłos c . 

- To nie był nasz wybo r. To było na-
rzucone z go ry, wiesz o tym. 

- Taylor, są dwie strony. Zawsze moz -
na się zbuntowac . I dołączyc  do oszu-
sto w - karcił mnie jak psa za to, z e na-
brudził na kanapę. Było mi niedobrze. 

- To niedorzeczne - pokręciłam głową. 
- Moz liwe. Ale taki jest s wiat - stwier-

dził. 
- Nie kaz dy ma ochotę walczyc , wiesz 

o tym? - mo j głos ociekał złos cią. 
Ramiona Lincolna napięły się. 
- Nie znam was, nie wiem, czego ode 

mnie chcecie, ale to chore przedsię-
wzięcie. 

- Uzyskaj kody Agendy, a nigdy więcej 
o nas nie usłyszysz - powiedział Danny. 

- A więc szantaz ? - warknęłam. 
- Nazywaj to, jak chcesz - odparł obo-

jętnie Daniel i zgasił cygaro. - W mo-

mencie zgody na przyjazd do Bostonu 
byłas  juz  w tym po uszy. Ludzie to głu-
pie istoty, doprawdy. 
Zacisnęłam zęby i wciągnęłam powie-

trze głęboko. 
- Kody Agendy? Tylko tyle? - upewni-

łam się. 
- Tylko tyle - skinął głową Danny. 
- Niech będzie - zgodziłam się. 
W mojej głowie tworzył się juz  scena-

riusz ucieczki. 
Wyposaz yli mnie w wygodny mundur 

ukryty pod standardową tuniką Agen-
dy i drobną bron . Małe urządzenie  
w uchu i fałszywy dowo d, według kto -
rego stałam się Danielle Vega.  

Damska wersja Danny'ego. 
Zrobiło mi się niedobrze. 
Jak się okazało, nadal byłam na stacji 

No More. Złapałam takso wkę i poda-
łam adres Gło wnego Zarządu Agendy I. 
Dostałam się tam bez problemu. Kartą 
magnetyczną z moim dowodem otwo-
rzyłam drzwi ogromnej budowli i we-
szłam do s rodka. 
Wszystko działo się tak szybko. 
Uruchomiłam alarm poz arowy, wbie-

głam do podziemi, przedzierając się 
przez ludzi w totalnym chaosie i znala-
złam panel sensoryczny. Powiedziałam 
dokładnie to samo zdanie, co Lincoln 
dwa dni wczes niej w celi: 

- Surge gentium incedit Agenda. 
I uzyskałam dostęp. 
W tym momencie naszły mnie wątpli-

wos ci. 
Przeciez  Lincoln sam mo gł to zrobic . 
A jednak Daniel upierał się, bym była 

to ja. 
Więc była ogromna szansa, z e kolejny 

raz zostałam wrobiona. Sapnęłam 
ws ciekła. 
Na ekranie wys wietliło się pięc  ko-

do w: 
DD-465574-HDGD-1867 
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Błyskawicznie przesłałam je na ma-
lutki chip i wybiegłam z sali. Zoriento-
wałam się, z e ona była otwarta. 
Najsilniej strzez ona sala BYŁA 

OTWARTA. 
Cos  tu nie grało i przestało mi się to 

wszystko podobac . 
- Danielle, jak ci poszło? - zapytał 

Danny w słuchawce. 
Wóz albo przewóz. 
- Daniel, ich tam nie było. Nie zdoby-

łam ich, podałes  mi złe miejsce. 
- Co masz na mys li? - warknął. 
- Wszystko automatycznie wraz z uru-

chomieniem alarmu zostało przenie-
sione do bazy w... - zacięłam się. - w 
Phoenix - kłamanie nigdy nie przycho-
dziło mi tak łatwo. Zaczynałam być 
oszustem. 

- To niemoz liwe... - gorączkowo mam-
rotał. 

- Moz liwe, i to bardzo. 
- No to jedziesz do Phoenix. 
- Jestes  pewien? Tam będą juz ...  
- Taylor, jedziesz po te kody, do chole-

ry! - przerwał mi swoim wrzaskiem. 
- Jak sobie z yczysz, kretynie - warknę-

łam i wyrwałam słuchawkę z ucha. 
Zgniotłam ją obcasem i wybiegłam z 
budynku. 
Bez chwili namysłu pognałam na naj-

bliz szą stację FastLine'o w i kupiłam 
bilet do Nowego Jorku. Odjazd był  
za 14 minut. 
Zdecydowanie za duz o czasu, by mnie 

namierzyc . Pozbyłam się fałszywego 
dowodu i wbiegłam do pociągu. Wy-
brałam najbliz sze drzwi i jednoczes nie 
najlepiej ukryte miejsce w przedziale  
i załoz yłam kaptur tuniki na głowę.  
Z niecierpliwos cią monitorowałam 

czas i  obserwowałam kaz dą twarz w 
pobliz u mojego przedziału. 
Nagle zauwaz yłam Lincolna z zaci-

s niętymi ustami, rozglądającego się  
w sposo b kontrolowany. Skuliłam się 
na siedzeniu i udawałam, z e s pię. 
Po ł minuty po z niej pociąg ruszył. Po-

pełniłam karygodny błąd. Rozluz niłam 
się. Momentalnie moje spojrzenie 
skrzyz owało się z jego wzrokiem i za-
czął biec za pociągiem. 
Modliłam się w głębi duszy, z eby kolej 

się nie zatrzymała. 
Na całe moje szczęs cie pędziła w peł-

ni prędkos ci, więc niemoz liwe było, z e-
by teraz stanęła. 
Po dwo ch godzinach nerwo w byłam 

juz  w SoHo i powolnym, bardzo ostroz -
nym krokiem zmierzałam do domu. 
Wiedziałam, z e głupotą było wracac  

do miejsca zamieszkania, ale w tej sy-
tuacji nie miałam z adnego innego wyj-
s cia. Nikogo nie było w pobliz u. 
Zatem dał mi spoko j na chwilę. We-

szłam do s rodka i pozbierałam najwaz -
niejsze i najprzydatniejsze na drogę 
rzeczy. A więc moja niechęc  do podro -
z y kolejny raz miała zostac  wystawiona 
na pro bę. 
Chip ciąz ył mi w ukrytej kieszeni 

munduru i miałam wraz enie, z e wypala 
mi dziurę w ciele.  
Teraz, kiedy to piszę, jestem juz  u kre-

su. Dosłownie słyszę te pojazdy prze-
mierzające Nowy Jork, kto re jadą  
po mnie. 
Nie zostało mi wiele czasu. 
Zostałam oszu... 

* 
Lincoln strzelił. W tym samym mo-

mencie Taylor, nie kon cząc ostatniego 
słowa wcisnęła enter i cały s wiat usły-
szał. 

Wszyscy jesteśmy oszustami. 

Kasia Kukułka 



Co się stanie, gdy z ycie ludzi zostanie 
zdominowane przez elektroniczne urzą-
dzenia osobiste? Gdy ich spersonalizo-
wane telefony będą im podpowiadac , co 
powinni zjes c , w co się ubrac , gdzie po js c  
i z kim zaprzyjaz nic ? Oto czasy, w kto -
rych wielki koncern Gnosis, następca 
firm Apple i Google, wprowadził na ry-
nek najbardziej rewolucyjne narzędzie wszechczaso w: aplikację na telefon Lux. 
Ten innowacyjny program optymalizuje podejmowanie decyzji przez uz ytkow-
nika, biorąc pod uwagę jego dobro i preferencje osobiste, co ma dac  najlepsze 
moz liwe rezultaty. 16-letnia Rory uwaz a za oczywiste to, z e aplikacja Lux stano-
wi klucz do zdrowego i szczęs liwego z ycia. Kiedy zostaje przyjęta do elitarnej 
Akademii Theden, wydaje się, z e rysuje się przed nią przyszłos c  doskonała. Ale 
w tej idealnej, wymarzonej szkole pod gładką powierzchnią czai się cos  złego. A 
potem Rory poznaje Northa, przystojniaka z miasta, kto ry prowadzi z ycie outsi-
dera i – o zgrozo! – nie korzysta z Luxa, co fascynuje dziewczynę. Wkro tce boha-
terka zaczyna postępowac  wbrew rekomendacjom aplikacji – zaczyna słuchac  
głosu intuicji, kto rą nauczono ją ignorowac . Ten wybo r poprowadzi ją do odkry-
cia prawdy, kto rej ani ona, ani nikt inny nie mo gł się spodziewac .  

Julia Wiatrowska 
Źródło: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/259876/aplikacja 

 

Tytuł: Aplikacja 

Autor: Lauren Miller 

Tytuł oryginału: Free to fall 

Data wydania: 7.10.2015r. 

Liczba stron: 456 

Tłumaczenie: Jarosław Irzy-

kowski 

Wydawnictwo: Feria 

Kategoria: Fantasy 



Dla całej klasy 3c 

Dla ćućków Kamilów 

Dla Kamili od ćućków Kamilów 

Dla patataja 

Wszystkiego najlepszego, Anita! Two-

ja Kamila 

Dla 3b 

Dla Eli 

Dla Szymona Miętusa za fajną lekcję 

historii 

Dla Kuby „Strażaka” Mikołajczyka 

Dla Oscypa 

Dla 3c 

Dla Oscypa 

Dla Pani Joanny Kowalik 

Dla Paki 

Dla Gryca 

Dla 3b od Jonasza Porywczego, Anny 

Marii i Czesława Pobożnego- oby tak 

dalej:) 

Dużo zdrowia dla dziewczyn z klas 3a 

i 3b!!! 

Dla Jordana <czyt. „Dżordana”> 

Dla Gabi od Basi- uśmiechu na twarzy 

Dla Pana Krzysztofa Udzieli od uczen-

nicy, która ma zawsze piątki z EDB 

Dla Pani Moniki od 3a- wytrwałości  

Dla Tysi... Wracaj do zdrowia! 

Dla Gośki K. Więcej jazdy na łyżwach 

i odpoczynku 

Dla Ani! Dziękuję. Wiesz za co 

Dla Natalii B. 

Dla piernika, żeby został zjedzony 

Dla Pani Teresy od 2b 

Dla Pani Joanny Kowalik od jej najby-

strzejszej, najbardziej inteligentnej  

i najbardziej kreatywnej klasy 3b(i 

wzajemnie) 

Dla Natalii z 2c 

Dla Jadzi z 2b 

Dla Madzi z 2b i Marysi z 2c 

Dla Dawida, który odszedł do innej 

szkoły 

Dla Ani Lenart z 2b– przestań łamać tę 

rękę! 

Dla Patrycji z 2c 

Dla Sebastiana...on wie, którego 

Dla Anki z 2c 

Hej! Wszystkim zdrowia życzę! 

Dla Haribo z 2b 

Od Kuby dla Gosi 

Dla napoleona Laskonogiego od Mam-

by Czarnej 

Od 3a dla wszystkich nauczycieli 

Dla Pytona Górskiego od Mamby 

Czarnej 

Dla Napcia z 3a 

Od Jonasza Porywczego dla wszyst-

kich 

Dla Napoleona Świdrygiełły Laskono-

giego Nowaka zam. Wilkowyje, ul. 

Kiepska 3A 

Dla Magdaleny i Patrycji 

Dla dziewczyn z 2c 

Dla morelek z 2c 

Dla kochanej Kate 

Dla całej klasy 2c 

Dla Natalii Kowalczyk– szybkiego po-

wrotu do zdrowia! 

Dla Kamila od koleżanek 

Dla Łukaszów 

Dla Pana Adama Chlebka 

Dla Świnki 

Dla organisty 

Dla Maćka z „Klanu” 

Dla Anki Lenart 

Dla wszystkich nauczycieli i wszyst-

kich uczniów ZSPiG 

Redakcja „TO I OWO” 

 



Walentynki to święto obchodzone 14 lutego. Jego nazwa pochodzi  
od św.Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickm 

obchodzone jest również tego dnia. 
W tym szczególnym dniu zakochani wysyłają do swoich drugich połówek 
listy zawierające wyznania miłosne, kwiaty, a także drobne upominki  

Walentynki obchodzone są w południowej i zachodniej Europie od s rednio-
wiecza. Europa po łnocna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona 

znacznie po z niej. Swo j początek walentynki miały juz  w staroz ytnym Rzymie, 
gdzie obchodzono Luperkalia. Czczono wtedy Junonę, rzymską boginię kobiet  

i małz en stwa oraz Pana, boga przyrody. 
 

*** 
Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem s więtego Walentego. 

Popularnos c  uzyskały jadnak dopiero w latach 90. XX wieku. S więto to 
początkowo konkurowało o miano tzw. s wieta zakochanych z rodzimym 

s więtem słowian skim zwanym potocznie Nocą Kupały, obchodzonym w nocy z 
dnia 21  

na 22 czerwca. Obecnie całkowicie wypartym przez walentynki. 
 

*** 
Częs c  polskiego społeczen stwa krytykuje walentynki jako przejaw 
amerykanizacji, obcy polskiej kulturze i wypierający rodzime trady-

cje.Walentynki są takz e krytykowane za ich komercyjne i konsumpcjonistyczne 
nastawienie. 

 
Justyna Podczerwińska IIc 
http://vivalavita.pl/artykul/ 

http://vivalavita.pl/artykul/walentynki-679.html


Karnawał rozpoczyna się w dniu  Trzech Kro li, kon czy się przed S rodą Popiel-
cową. W tym czasie organizowane są liczne przyjęcia, bale lub imprezy, kto re 
poprzedzają okres przygotowujący nas do s wiąt Wielkanocnych. 
Niekto rzy preferują bale karnawałowe, na kto rych obowiązują stroje. Najczę-

s ciej są to kreacje z lat 20., 60., 90., postacie z kresko wek lub bohaterzy z filmo w. 
Moz na je dostac  w wypoz yczalniach  lub samemu stworzyc , wystarczy trochę 
wyobraz ni. 
Makijaz  pan  zalez y od własnych upodoban . Modnymi w tym sezonie są broka-

towe cienie do powiek, kolorowe eyelinery. Lecz trendem tego roku jest ro w-
niez  bardzo naturalny, stonowany, podkres lający urodę makijaz , na kto ry skła-
dają się brązowe cienie, pomadki w kolorze nude. 
W tym roku na paznokciach często znajdą się jednolite ciemne barwy, jednak 

jak co roku delikatny akcent brokatu sprawdzi się na przyjęciach. 

Gabrysia Szaflarska 

Z ro dło: http://
fashionandmore.pl/trendy
-w-makijazu-na-karnawal-
2015/   
http://megastroje.pl  

http://fashionandmore.pl/trendy-w-makijazu-na-karnawal-2015/
http://fashionandmore.pl/trendy-w-makijazu-na-karnawal-2015/
http://fashionandmore.pl/trendy-w-makijazu-na-karnawal-2015/
http://fashionandmore.pl/trendy-w-makijazu-na-karnawal-2015/
http://megastroje.pl/


CZEKOLADOWE MUFFINY Z KAWAŁ-
KAMI CZEKOLADY 
SKŁADNIKI (NA 12 SZTUK): 
 150 g masła 
 150 g czekolady (dowolnej, dese-

rowej, mlecznej, białej lub gorz-
kiej) 

 300 g mąki 
 2 łyz eczki proszku do pieczenia 
 1/2 łyz eczki sody oczyszczonej 
 2 łyz ki kakao 
 1 łyz ka kawy zboz owej lub kakao 
 1 szklanka (190 g) cukru 
 1 łyz ka cukru wanilinowego lub 2 

łyz eczki ekstraktu z wanilii 
 2 duz e jajka (L) 
 170 ml mleka 
 
PRZYGOTOWANIE: 
 Piekarnik nagrzej do 190 stopni 

C (go ra i do ł bez termoobie-
gu). Formę na muffiny wyło z  12 
papilotkami. Masło roztop  
i ostudz . Czekoladę pokro j na ka-
wałeczki. 

 Mąkę przesiej do miski razem  
z proszkiem do pieczenia, sodą, 
kakao, kawą zboz ową. Jeszcze raz 
przesiej w celu dokładnego wy-
mieszania składniko w. Dodaj cu-
kier, cukier wanilinowy, wymie-
szaj, odstaw. 

 Jajka zmiksuj w drugiej misce ra-
zem z mlekiem i ekstraktem z wa-
nilii (jes li nie uz ywalis my cukru 
wanilinowego). 

 Teraz wszystkie składniki delikat-
nie połącz za pomocą łyz ki:  
do sypkich, przesianych składni-
ko w dodaj masę jajeczną i kilka-
krotnie delikatnie wymieszaj łyz -
ką, dodaj roztopione masło, a  

za chwilę posiekaną czekoladę. 
Mieszaj kro tko (3 - 4 ruchy łyz ką), 
ciasto ma byc  lekko grudkowate, 
ale surowa mąka nie powinna byc  
widoczna. 

 Masę wyło z  do papilotek i wstaw 
do piekarnika. Piecz przez oko-
ło 22 minuty, do czasu az  muffiny 
urosną, na wierzchu utworzy się 
skorupka, a wetknięty patyczek 

będzie suchy. 
 

Julia Wiatrowska 
Z ro dło:  
http://www.kwestiasmaku.com/
desery/muffiny_cupcakes/
muffiny_czekoladowe/przepis.html 



Na karnawałowych imprezach  
nie może zabraknąć pysznych prze-
kąsek zarówno słonych, jak i słod-
kich. Przedstawię kilka propozycji, 
które są zdrowe i lekkie. 
 
CIASTKA CZEKOLADOWE 
SKŁADNIKI: 

 160 ml  masła orzechowego  

lub masła 

 1 szklanka cukru  trzcinowego 

ciemnego 

 160 ml jogurtu naturalnego  

lub waniliowego 

 2 szklanki mąki owsianej 

 80-100 ml kakao 

 120 ml skrobi ziemniaczanej 

 1 łyz eczka sody 

 2 łyz eczki proszku do pieczenia 

 szczypta soli 

 200 g czekolady gorzkiej 

 

PRZYGOTOWANIE: 

1. Czekoladę siekam na desce  

do krojenia. 

2. Cukier trzcinowy wsypuję do mi-

ski. W razie potrzeby rozgniatam 

łyz ką. Dodaję masło orzechowe, 

oraz 80 ml jogurtu. Dokładne ubi-

jam mikserem na jednolitą masę. 

3. Mieszam drugiej misce obie mąki, 

proszek do pieczenia, so l oraz so-

dę. 

4. Łączę mokre składniki z suchymi, 

dodając jeszcze 80 ml jogurtu 

oraz posiekaną czekoladę. Mie-

szam dokładnie dłonią. Masa bę-

dzie dos c  gęsta jak ciasto  

na „kopytka”. 

5. Formuję kulki wielkos ci knedla, 

rozgniatam w dłoniach i układam 

z duz ymi przerwami na papierze 

do pieczenia. Dogniatam, z eby 

ustalic  grubos c . Masa nie rozpły-

nie się, więc nie mam obawy połą-

czenia się ciastek. Ciasta muszą 

byc  w miarę cienkie, z eby nie były 

po upieczeniu zbyt twarde. 

6. Wstawiam do nagrzanego piekar-

nika do 180 stopni i piekę przez 

20-30 minut. Studzę na kratce :) 

Z ro dło:  

http://www.olgasmile.com/ciastka-

czekoladowe.html 



 

Gabrysia Szaflarska 

Z ro dła: http://www.ofeminin.pl/przepisy/zimne-przekaski-na-impreze-

d16750c240859.html 

https://www.google.pl/search?

q=koreczki+przepisy&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa

=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjJ7a7PncDKAhWFOhoKHXSRB_0QsAQIHQ#tbm=isch

&q=koeczki+owocowe&imgrc=igxIG9-yvIKgJM%3A 

Koreczki to obowiązkowe przekąski 

na kaz dej imprezie. Uwielbiają je go-

spodynie, kto rym ich przygotowanie 

zabiera kilkanas cie minut oraz gos cie 

uwiedzeni smakiem. Rządzi tu pełna 

dowolnos c . Im więcej składniko w , tym 

koreczki są smaczniejsze i ciekawiej się 

prezentują. 

1. Koreczki z szynką: minikro-

meczka ciemnego chleba, plaste-

rek chudej szynki, mały korni-

szon, listek natki pietruszki. 

2. Koreczki z serem feta: minikro-

meczka, kostka fety, zielona oliw-

ka z papryką, krąz ek czerwonej 

cebuli, c wiartka pomidorka kok-

tajlowego. 

3. Koreczki melonowe: kostka me-

lona, plasterek chudej szynki wę-

dzonej, suszona figa 

4. Koreczki z mozzarellą : kuleczka 

mozzarelli, pomidor koktajlowy, 

czarna oliwka 

http://www.ofeminin.pl/przepisy/zimne-przekaski-na-impreze-d16750c240859.html
http://www.ofeminin.pl/przepisy/zimne-przekaski-na-impreze-d16750c240859.html
https://www.google.pl/search?q=koreczki+przepisy&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjJ7a7PncDKAhWFOhoKHXSRB_0QsAQIHQ#tbm=isch&q=koeczki+owocowe&imgrc=igxIG9-yvIKgJM%3A
https://www.google.pl/search?q=koreczki+przepisy&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjJ7a7PncDKAhWFOhoKHXSRB_0QsAQIHQ#tbm=isch&q=koeczki+owocowe&imgrc=igxIG9-yvIKgJM%3A
https://www.google.pl/search?q=koreczki+przepisy&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjJ7a7PncDKAhWFOhoKHXSRB_0QsAQIHQ#tbm=isch&q=koeczki+owocowe&imgrc=igxIG9-yvIKgJM%3A
https://www.google.pl/search?q=koreczki+przepisy&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjJ7a7PncDKAhWFOhoKHXSRB_0QsAQIHQ#tbm=isch&q=koeczki+owocowe&imgrc=igxIG9-yvIKgJM%3A


CIEKAWOSTKI 

1. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miło-

sne oraz obdarowywanie się drobnymi upominkami.  

2. Symbolem święta jest czerwone serce oraz kupidyn. 

3. Z powodu pogańskiego pochodzenia obchodzenie walentynek odrzuca-

ją Świadkowie Jehowy.  

4. W takich krajach   jak Pakistan czy Indie zwyczaje walentynkowe, również 

wysyłanie kartek ,są potępiane jako niezgodne z duchem islamu. 

Ania Ochmańska 

CIEKAWOSTKI I WIERSZYKI 

1. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 
czczono s w. Walentego jako patrona zakochanych. Dzien  14 lutego stał się 
więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. 

2. Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od s re-
dniowiecza. Europa po łnocna i wschodnia dołączyła do walentynkowego 
grona znacznie po z niej. 

3. Pomimo katolickiego patrona tego s więta czasem wiązane jest ono ze 
zbiez nym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, 
polegającym gło wnie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowa-
nie jej imienia ze specjalnej urny. Wspo łczesny dzien  zakochanych nie ma 
jednak bezpos redniego związku z jednym konkretnym s więtem staroz yt-
nego Rzymu, choc  jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupi-
dyn, Eros, Pan czy Juno Februata. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poga%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadkowie_Jehowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Średniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Średniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patron_%28chrześcijaństwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starożytny_Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starożytny_Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kupidyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kupidyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eros_%28mitologia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_%28mitologia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juno_Februata


Jes li zdziwiona jest Twoja minka,  
Z jakiej okazji list ten wysłany,  

Przypomnij sobie, z e Walentynka 
Jest to S wiatowy Dzien  Zakochanych. 

  

 

Jes li zdziwiona jest Twoja minka, z jakiej okazji ten list wysłany, przypomnij so-
bie, z e Walentynka jest to S wiatowy Dzien  Zakochanych. 

 

Ten skromny widoczek dla pięknych Twych oczek. Na s więtego Walentego, w 
dniu zakochanego. Czytając, choc  pomys l przez chwilę, z e ten, co wysyła, wspo-

mina i kocha Cię mile. 

 

Sukceso w w z yciu, szczęs cia w miłos ci. Duz o us cisko w, samych rados ci. Spełnie-
nia marzen , mocy słodyczy, w dniu Walentego z yczy... 

 

Ten lis cik z całusem dzis  do Ciebie leci, humor Ci poprawi, a sercu z ar roznieci. 
Pomys l dzisiaj o mnie tak słodko i miło, z eby w s rodku zimy cieplej się zrobiło. 

 

Wybrałam piękną kartkę - do Ciebie ją adresuję. By w tym dniu powiedziec , z e 
cos  do Ciebie czuję. 

 
Dominik Michniak 



  

 

 

 

 Valentine's Day is celebrated on February 14 each 

year.It is a day that people express their love for each oth-

er by giving cards, letters, flowers and sweets. It can be 

given to a family member of anyone you love. Valentine's 

Day is a very special holiday In the United States. In order 

to get a table reserved at your favorite restaurant you 

must reserve it a few months in advanced. On Valentine's 

Day lots of couples get engaged and married. The most pop-

ular poem on Valentine's Day is:  

Roses are red, 

Violets are blue. 

My heart is full of love for you. 

Gosia Łowisz 
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