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Krótka Gazetka 

na długą przerwę 

 

czyli wieści z Kazika 

Studniówka, ferie, połowinki … Walentynki … 

Na zabawie upływają zimowe dni społeczności szkolnej. W tym 

numerze zamieszczamy fotoreportaż ze Studniówki. 

Wszystkim Zakochanym życzymy dużo miłości i ciepła oraz 

wytrwałości ;-) 
 

        Redakcja 
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MIŁOŚD WIERSZEM PISANA 
 

 

 

 Jak ogieo się pali,   Dużo pisad by się chciało, 

 jak woda się leje,   ale czasu bardzo mało. 

 tak moje serce,   Piszę zatem węzłowato: 

 za Twoim szaleje.   Kocham Ciebie! Co Ty na to?  

  

   Miłośd jest jak cieo człowieka, 

   Szkoda, kto dla niej wiek trwoni, 

   Kiedy ją gonisz, ucieka, 

   Kiedy uciekasz, to goni. 

Miłośd jest jak tęcza   Miłośd to wielka księga. 

 jak barwy łączy serca   Słowo Kocham -  to jej treśd,  
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 ja błękit, a ty czerwieo   Pocałunek - to przysięga, 

 ta miłośd jest już we mnie  A to wszystko warte łez. 

 tak żyd będziemy sami  

 pomiędzy kolorami,    

 a czerwieo na błękicie    

 odmieni dawne życie 

 jesteśmy w koocu sami 

 swoimi malarzami. 

           
   

  Miłośd cierpliwa jest, łaskawa jest.  

  Miłośd nie zazdrości, nie szuka poklasku 

   nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna,  

  nie szuka swego, nie unosi się gniewem,  

  nie pamięta złego; nie cieszy sie z niesprawiedliwości, 

   lecz współ weseli z prawdą. 
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ZWYCZAJE WALENTYNKOWE  

W INNYCH KRAJACH 

 

 

W Ameryce kartki walentynkowe wysyła się do 

wszystkich osób. Do przyjaciół, rodziny, szefów, 

pracowników, znajomych. Niezależnie od płci i wieku. 

Dotyczy to nie tylko kartek, ale i drobnych prezentów. 

Podstawowym prezentem dla ukochanej od lat są 

bombonierki, najlepiej w kształcie serca, a do tego 

mogą byd czerwone róże. Walentynki w USA są tak 

popularne, że do szkół wprowadzono specjalne 

walentynkowe lekcje.  
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W Anglii istniał zwyczaj, że dzieci przebierały się za 

dorosłych. Później odwiedzano domy z radosnym 

śpiewem. Piosenki oczywiście miały charakter miłosny. 

Do najbardziej popularnych upominków należą 

kartonowe serca z postaciami Romea i Julii.  

W Walii ciekawym zwyczajem jest obdarowywanie 

ukochanej osoby prezentem - drewnianą łyżeczką, 

zdobioną serduszkami, kluczami i kłódeczkami. 

Przesłanie jest oczywiście proste "Otwórz moje serce" 

 W Niemczech prezentem są czerwone róże, 

świadczące o miłości i wiecznej świeżości uczucia oraz 

czekoladowe (koniecznie z marcepana w polewie z 

mlecznej czekolady) lub piernikowe (w polewach 

lukrowych z miłosnymi wzorkami) słodycze w kształcie 

serca. Do tradycji należy również uroczysta kolacja, 

najczęściej w lokalu pośród innych zakochanych par. 

We Francji zamiast kartek wysyła się bukiet kwiatów 

zaopatrzony w bilecik. Zaprasza się ukochaną osobę na 

kolację lub do teatru.  

We Włoszech rozpowszechnia się kupowanie odzieży w 

kolorze czerwonym.  

W Hiszpanii dostaje się praktyczne prezenty. Panie 

sprzęty AGD (lodówki, pralki, itp.) a panowie sprzęt 
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komputerowy, DVD, odtwarzacze, gry itp. 

W Japonii również walentynki są obchodzone. Tu jak w 

przypadku Ameryki, prezenty daje się każdemu 

(rodzina, przyjaciele, szefowie, itp.) Prezentami są 

głównie czekoladki, które daje się bardziej z grzeczności 

niż z większej sympatii. Czekoladki dzieli się na dwa 

rodzaje: "giri-choko" czyli czekoladki dawane z 

obowiązku oraz 'honmei-choko" dla ukochanego.  

Te ostatnie są w kształcie serca z czekoladowym 

nadzieniem, powinny byd wykonane własnoręcznie.  

W Japonii przyjął się zwyczaj, że w Walentynki to panie 

obdarowują mężczyzn, natomiast panowie rewanżują 

się prezentami w Biały Dzieo 13 marca.  

W Malezji walentynkową atrakcją jest konkurs 

"Więźniowie miłości". Uczestniczą w nim pary skute 

kajdankami i są przez tydzieo obserwowane. Zwycięska 

para, która wytrzyma cały tydzieo w okowach 

otrzymuje nagrodę pieniężną. 

     Przygotowała Monika :-) 

 

 

 



Nr 4, luty 2013 r.  
 

GŁUPAWKA- 

Śmiej się z nami ! 

Co dzieci sądzą o miłości? :-) 

 

 

- Co zrobiłabyś, gdybyś miała randkę z brzydalem?  

"Uciekłabym do domu i udawała martwą" ( Asia lat 9)  

- Lepiej byd samotnym, czy w małżeostwie? 

"Dla dziewczynek lepiej jest byd samotnym. Ale chłopcy lepiej, żeby 

mieli żony. Przecież ktoś musi po nich sprzątad"  

( Kasia lat 9) 

- Kiedy można kogoś pocałowad?  

"Nigdy nie powinieneś całowad dziewczyny zanim nie masz 

wystarczająco pieniędzy, żeby kupid jej duży pierścionek i video, 

ponieważ ona na pewno będzie chciała mied kasetę z waszego 

wesela."  

(Mateusz, lat 10) 
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- Jaki jest pewny sposób, żeby ktoś się w Tobie zakochał?  

"Powiedz mu, że jesteś właścicielką sieci cukierni."  

(Dagmarka, lat 6) 

 

Rozmowy z głowy 

Pogięło cię?- zapytał wykrzyknik pytajnika. 

Nie bądź dla mnie taka szorstka - poprosiła marchewka tarkę. 

Nie umiem ci się oprzed- westchnął opiłek do magnesu. 

Ale z Ciebie laska- szepnął cynamon do wanilii. 

Szczyty 

Szczyt umiejętności handlowych: sprzedad chłodziarko- zamrażarkę 

Eskimosowi :)  
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Szkoła na wesoło        

Pani do Jasia: 

- Jasiu... Znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i Krasickiego?  

- A czy Pani zna Łysego, Grubego lub Zenka? 

- Nie... 

- To co mnie Pani straszy swoją bandą?  

 

Nauczyciel pyta ucznia co sądzi o paleniu tytoniu  

- To pytanie? Czy propozycja? 

   

Siedzą dwaj uczniowie:  

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyd.  

- I co wtedy robisz?  

- Czekam, aż mi przejdzie.  

 

    Przygotowała dla Was Monika :-)  
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PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA :* 

 Z okazji zbliżających się Walentynek mamy dla Was kilka przepisów 

na słodkości, które możecie przygotowad swoim ukochanym. Oprócz 

tego przygotowałyśmy ciekawy i prosty przepis na pizzę z okazji 

Międzynarodowego Dnia Pizzy, który obchodzony jest 9 lutego.  

Czy wiecie, że...  

Największą pizzę zrobiono w 1990r. w Johannesburgu, miała średnicę 

37,4 metra, a zużyto na nią 500 kg mąki, 800 kg sera i 900 kg sosu 

pomidorowego. Za to najdłuższa pizza mierzyła aż 405 metrów i 

upieczono ją w Massa w Toskanii. 
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Składniki: 

Ciasto 

- 1,5 szklanki mąki, 

-25-30g drożdży, 

-1/2 szklanki letniej wody, 

-1 łyżeczka oleju, 

-1/3  łyżeczki soli. 

Przygotowanie: 

W misce umieszczamy mąkę, sól i olej. Drożdże drobno kruszymy do 

szklanki i zalewamy letnią wodą – mieszamy do całkowitego 

rozpuszczenia drożdży. Zawartośd szklanki wlewamy do miseczki z 

mąką i wyrabiamy. Ciasto na pizze wymaga dobrego rozrobienia – 

wyrabiad około 10-15 minut. Jeżeli ciasto jest zbyt suche należy 

dolewad małe ilości wody i mieszad. Całośd odstawiamy do 

wyrośnięcia (miskę z ciastem przykrywamy np. ściereczką i 

odstawiamy na około 60 minut). Gdy ciasto na pizze zaczyna rosnąd, 

my zaglądamy do lodówki i szukamy dodatkowych składników – 

kiełbasa, boczek, pomidor, żółty ser, kukurydza konserwowa, oliwki, 

tuoczyk – wszystko się nada, zależy na co mamy właśnie ochotę. Piec 

w temp. 180 stopni około 40 minut. 
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Miłosne muffinki 

Składniki: 

- tabliczka czekolady 

- 300 g mąki 

- 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

- 3 łyżki kakao 

- 2 jajka 

- 100 g cukru  

- 80 ml oleju lub 50 g roztopionego masła  

- 300 ml maślanki 
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Przygotowanie: 

Wszystkie składniki oprócz czekolady dokładnie zmiksowad. Ciasto 

przełożyd do foremek i dodad kawałki czekolady. Muffinki pieczemy 

ok. 25 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Przyozdobid 

według uznania:) 

 

 

 

Słodkie serduszka 

Składniki: 

- 3 białka 

- szczypta soli 

- 2 łyżki cukru 

- 3 łyżki czerwonej galaretki (porzeczkowa, truskawkowa, malinowa)  
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- 3 łyżki gorącej wody  

Przygotowanie: 

Żelatynę rozpuszczamy w gorącej wodzie, pozostawiamy do lekkiego 

przestudzenia, następnie mieszamy ją z galaretką i cukrem. W 

osobnym naczyniu ubijamy na sztywno pianę z białek ze szczyptą soli, 

mieszamy pianę z galaretką i żelatyną. Przekładamy do foremek i 

wstawiamy do lodówki. Przekładamy je bitą śmietaną.  

 

 

Mus czekoladowy 

Składniki: 

-30 dag gorzkiej czekolady 

-6 jajek 

-3 łyżki zaparzonej kawy  

-6 łyżek cukru 

-2 szklanki śmietany kremówki 

-starta czekolada do dekoracji  
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Przygotowanie: 

Czekoladę  roztopid  na  małym  ogniu. Żółtka  umieścid  w  garnku  z  

grubym dnem,  wlad  kawę.  Ustawid  garnek  na bardzo  małym  

ogniu  i  ubijad. Gęsty krem zdjąd z ognia, dodad roztopioną 

czekoladę, wymieszad. Masę przełożyd do miski. Białka ubid na 

sztywną pianę, pod koniec dodając 2 łyżki cukru, połączyd z masą 

czekoladową. Śmietanę ubid na sztywno dodając pozostały cukier. 

Mus przełożyd do pucharków. Udekorowad bitą śmietaną i obsypad 

startą czekoladą. 

     

    Życzymy smacznego Monika i Ola ;)  
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Walentynkowa moda  

czyli jak ubrać się  

na randkę! 

Oto kilka porad, z których możecie skorzystad przy wyborze 

kreacji na randkę, w tym szczególnym dniu: 

- najważniejsze żebyś w ubraniu czuła się swobodnie, nie 

może krępowad twoich ruchów. Nie chodzi o to, aby cały czas 

coś poprawiad (zbyt krótka sukienka, bardzo obcisła bluzka), 

-  w tak romantycznym dniu strój również musi byd 

wyjątkowy; sukienka lub tunika do tego biżuteria...(w koocu 

warto podkreślad swoją kobiecośd:) 
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- czerwony nieodłącznie kojarzy nam się z Walentynkami, 
dlatego warto założyd coś w tym kolorze(niekoniecznie musisz 
mied czerwoną sukienkę, może byd to dodatek, rajstopy) 

 

 

- chcesz wyglądad dziewczęco możesz założyd coś w różu, ale 

pamiętaj nie przesadź żeby nie wyglądad jak lalka Barbie -  

skomponuj różowy z czarnymi dodatkami 
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- pamiętaj również o dodatkach; np. możesz założyd naszyjnik, 

kolczyki z serduszkiem  
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A na chwilę relaksu... 

Test, dzięki któremu dowiecie się co mówi o Was wasza 
torebka ;) 

1. Zajrzyj do swojej torebki: panuje w niej swoboda, czy 
porządek? 

a) Oczywiście, że porządek!  

b) Lubię jak w torebce są przegródki, ale to, co do nich trafia, to już 
często dzieło przypadku. 

c) Wrzucam wszystko na ślepo, ale lubię ten twórczy chaos :)  

2. Co w twojej torebce zajmuje najwięcej przestrzeni? 

a) Rzeczy najpotrzebniejsze: klucze do domu, portfel, komórka.  

b) Okulary, błyszczyk, szczotka do włosów i trochę kosmetyków.  

c) Ukochana maskotka, różne karteczki, trochę paragonów. A poza 
tym jest tam dosłownie wszystko. 

3. Jak często robisz w torebce porządki? 

a) Prawie codziennie. 

b) Raz w miesiącu. 

c) Jak całkiem zaczynam gubid się w zawartości.  

4. Jaki rozmiar torebki najbardziej Ci pasuje? 

a) To zależy od okazji, ale najbardziej lubię eleganckie, niewielkie 
torebki. 

b) Rozmiar średni, żeby sie poręcznie nosiła, ale też coś pomieściła.  

c) Torba z prawdziwego zdarzenia musi mied rozmiar XL.  
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5. Uważasz, że torebka musi pasowad do: 

a) Stroju. 

b) Okazji. 

c) Nastroju. 

6. Jak długo nosisz jedną torebkę? 

a) Przez wiele lat. 

b) Przez jeden, dwa sezony. 

c) Kiedy wpadnie mi coś w oko, wymienię torebkę od razu.  

A teraz sprawdź, jakie odpowiedzi wybierałaś najczęściej. 

Jeśli odpowiedzi A: 

Jesteś praktyczną i dobrze zorganizowaną elegantką. Twój wygląd 
charakteryzuje dbałośd o styl i dodatki. Jesteś typem perfekcjonistki, 
osobą na której ludzie mogą polegad.  

Jeżeli odpowiedzi B: 

Jesteś lubianą kumpelką. Starasz się podążad za modą. Śledzisz 
nowinki, obserwujesz trendy i próbujesz brad z nich to co najlepsze. 
Ludzie cię lubią, ponieważ obcowanie z Tobą to dobrze wyważona 
kombinacja powagi i wesołości. 

Jeśli natomiast odpowiedzi C: 

Jesteś romantyczną bałaganiarą. Twój styl? Oryginalnośd. Strój 
powinien oddawad nastrój - do tego właśnie Twoim zdaniem 

wymyślono modę. Masz duszę romantyczki, wierzącej, że 
najważniejsze są uczucia. Zawsze znajdziesz czas dla bliskiej osoby.  

     Przygotowała dla Was Monika :) 
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Bejbi blues – czas do kina … 

czas na refleksję … 
 Najnowszy film Katarzyny Rosłaniec „Bejbi blues” to opowieśd o młodych ludziach, 

którzy na dziecko decydują się świadomie, bo… podoba się im to, że mogą byd fajnymi 

rodzicami, mogą mied fajne dziecko, z fajnymi ubrankami. Tak w ogóle to wszystko jest i 

będzie, po prostu, fajne. Przecież taki fajny, domowy obrazek znają z radia, reklam, TV czy 

Internetu. Zatem dlaczego ich życie ma wyglądad inaczej, mniej bajkowo, sielankowo, 

fajnie?  

Pomysł na film narodził się po lekturze artykułu w „Wysokich obcasach” ( dodatek do 

„Gazety Wyborczej” dla pao i nie tylko…)pt.” Najmłodsze matki Europy”. Tekst ów traktował 

o tym, że wśród nastolatek panuje obecnie moda na … ciążę…  Kiedy w USA wyemitowano 

serial „The secret Life of the Teeneger”, który miał byd przestrogą prze d przedwczesnym 

zachodzeniem w ciążę, spowodował skutek wręcz odwrotny – odsetek młodych mam wzrósł. 

U nas, w MTV, emitowany jest serial „Nastoletnie mamy”, który uświadamia, młodym 

ludziom, że wczesne macierzyostwo to nie kolorowa bajka. To nie landrynkowy obrazek 

pięknej, szczęśliwej rodzinki, tylko życie, które zaczyna przerastad młodych, 

niedoświadczonych rodziców ; brak pracy, perspektyw ( bo przerwana nauka), brak własnego 

mieszkania, środków finansowych. Często młody tatuś, po chwili euforii ( jeśli takowa w 

ogóle jest jego udziałem), po prostu ucieka, bo po co ma sobie marnowad życie. Młodziutka 

mama zostaje sama z ślicznym maleostwem, które wymaga całodobowej opieki, 

zainteresowania i nakładów finansowych (całkiem sporych). Nie jest w stanie tej lawinie 

obowiązków podoład w pojedynkę. Jest zmęczona, zdenerwowana, popada w stany 

depresyjne… czar prysł. Została dorosłośd, która w niczym nie przypomina kolorowych 

reklam. Zderzenie z tą prawdą fajne już nie jest!!! Zostaje szara codziennośd okupiona łzami  

i poczuciem zmarnowanego, na starcie, życia. 

Odsetek nastoletnich mam, z roku na rok, rośnie. Mimo przestróg rodziców, mimo 

wszystko…  

Zostawiam ten temat Waszym przemyśleniom i zapraszam do kina …  

 

          Joanna 
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Film Kordiana Piwowarskiego 

pt. „Baczyoski” 
 „Baczyoski” to pod wieloma względami film szczególny. „ To podróż do duszy 
Baczyoskiego – próba zrozumienia, co czuł w kluczowych momentach życia, dlaczego pisał, 

to co pisał i dlaczego zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego” tak reklamuje 
swoje dzieło reżyser filmu. 

 Poetycki nastrój filmu polega na tym, że nie ma w nim tradycyjnych dialogów. 

Kadrom towarzyszy muzyka, deklamacja wierszy Krzysztofa Kamila Baczyoskiego i 
wypowiedzi osób, które go znały. Przesuwają się kolejno obrazy z życia poety: Krzysztof  z 

matką, wśród przyjaciół, w chwilach uniesieo i radości, w chwilach smutku i walki.  

Tytułowego bohatera gra wschodząca gwiazda polskiego kina, Mateusz Kościukiewicz – 
odkrycie aktorskie młodego pokolenia. Kościukiewiczowi partneruje Katarzyna Zawadzka, 

wcielająca się w rolę żony głównego bohatera, Barbary. 

Klimat filmu tworzy wyjątkowa muzyka, której autorem jest jeden z najzdolniejszych 
kompozytorów młodego pokolenia Bartosz Chajdecki ( napisał m.in. muzykę do popularnych 
seriali: „Czas Honoru”, „Wszystko przed nami” czy „Misja Afganistan”). 

Producentem filmu jest Tadeusz Lampka. 

Doświadczenie ludzi, którzy znają branżę filmową od podszewki, entuzjazm młodych, 
utalentowanych twórców, niespotykana, poetycka forma oraz tematyka „Baczyoskiego” 
sprawiają, że jest to film wyjątkowy. Film, wymykający się stereotypom, wzbudzający u 
każdego inną refleksję, dla każdego inny.  

Polecamy!!!! 
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Karnawałowe 

fototeczki… 
 

Studnówka 

12 stycznia 2013 roku o godzinie 19 ruszył barwny korowód tegorocznych 
Maturzystów i zaproszonych Gości w rytm poloneza. To znak, że do Matury 

pozostało około stu dni. Poloneza poprowadził p. dyrektor Jacek Zalesiak.  
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I po balu… Teraz czas na 

naukę !!! Życzymy Wam 

Drodzy Maturzyści, abyście 

tak pięknie zdali maturę, 

 jak pięknie wyglądaliście na 

Studniówce !! 


