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WALENTYNKI
Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lute
go. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele litur
gicznym obchodzone jest również tego dnia.
Dlaczego św. Walenty?

Zwyczajem w tym dniu
jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często
pisane wierszem). Na Zachodzie,
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii,
czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do
obdarowywania się drobnymi
upominkami.
Wielkimi krokami zbliża
się Dzień Zakochanych. Nie sposób o tym zapomnieć, ponieważ
od początku lutego w sklepach,
telewizji i w każdym innym miejscu możemy dostrzec serduszka,
czerwone ozdoby- jednym słowem wszystko, co kojarzy się
z miłością i zakochaniem. Jest to
doskonała okazja dla handlowców, aby trochę dorobić. Czy jed-

nak walentynki zawsze miały
taki komercyjny charakter? Czy
ich idea polega wyłącznie na
tym, aby dać ukochanej osobie
prezent i spędzić razem czas, czy
może walentynki mają większe
znaczenie?
Od tego się zaczęło...

Pierwowzorem walentynek
był zwyczaj obchodzony w starożytnym Rzymie. 14 lutego obchodzony był Dzień Płodności
i Macierzyństwa. Z tej okazji
każda młoda niezamężna kobieta
wrzucała do wielkiego dzbana
kartkę ze swoim imieniem. Następnie kawalerowie losowali
kartki. Ta, którą wylosował, stawała się jego partnerką na świąteczne zabawy, a nieraz i na całe
życie.

Patronem Święta Zakochanych jest św. Walenty. Żył on
w starożytnym Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II
Gockiego, który zakazał młodym
mężczyznom
wchodzenia
w związki małżeńskie. Św. Walenty złamał zakaz i potajemnie
udzielał ślubów.
Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze
ślepoty córkę więziennego strażnika, a później udzielił jej ślubu.
Za ten czyn cesarz skazał go na
śmierć. Św. Walenty zostawił na
pożegnanie list dla córki strażnika, który podpisał "Od Twojego
Walentego".
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Jak obecnie wyglądają
walentynki?

Obecnie Dzień Zakochanych
obchodzony jest w prawie
każdym miejscu na świecie.
Wszędzie przybiera bardzo
komercyjny charakter (liczne
serduszka, kartki, róże). Są
jednak pewne różnice, które
sprawiają, że święto w
poszczególnych miejscach jest
obchodzone w trochę inny,
wyjątkowy sposób.
We Francji zamiast kartek jest
zwyczaj wysyłania bukietów
kwiatów z zaproszeniem na
koncert lub do teatru. Natomiast
we Włoszech upowszechnił się
zwyczaj kupowania ukochanej
osobie odzieży w czerwonym
kolorze.
Nieco
inaczej
Walentynki wyglądają w Japonii.
Tam panie obdarowują mężczyzn
czekoladkami. Są dwa rodzaje:
czekoladki "Giri-choko" dawane przyjaciołom i znajomym
i czekoladki "Honmei-choko" dawane tej jednej ukochanej
osobie.
To tylko nieliczne przykłady
tego, w jaki sposób obchodzone

jest Święto Zakochanych w
poszczególnych
krajach.
Niestety, nie sposób wymienić
wszystkich.
Najlepszymi
obserwatorami i ekspertami w tej
kwestii są Polacy mieszkający za
granicą. Mają oni na co dzień
kontakt z kulturą i mieszkańcami
danego rejonu. Warto odwiedzić
takie miejsca w sieci, są one
cennym źródłem informacji.
Przykładowo takim miejscem jest
serwis www.znajomapolonia.com
Znajdują się tam Polacy żyjący
na emigracji. Z pewnością
chętnie podzielą się swoimi
doświadczeniami i obserwacjami

na temat sposobów obchodzenia
Dnia św. Walentego.
Pod fasadą wszystkich życzeń i
upominków kryje się potrzeba
miłości. Człowiek chce kochać i
być kochanym jest to teza, którą
śmiało możemy postawić
mieszkańcom wszystkich krajów
świata i w każdych czasach.
Stwierdzenie jest aktualne
zarówno dzisiaj, jak i 1000 lat
temu. Potrzeba miłości jest na
tyle ważna w życiu każdego z
nas, że specjalnie z tej okazji
został ustanowiony Dzień
Zakochanych. Dzień ten ma nam
przypominać o tym, co jest w
życiu
najważniejsze.
W
dzisiejszych czasach pogoni za
pracą, za karierą często miłość
schodzi na drugi plan.
Zaniedbujemy osoby najbliższe,
często nie mamy dla nich czasu.
Taki dzień jak walentynki
pozwala zastanowić się nad
miłością i w plastikowym,
czerwonym serduszku dostrzec
coś więcej niż tylko przedmiot.
Izabela Spyrka, kl. IIIa
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TŁUSTY CZWARTEK
Zwyczaj jedzenia w tłusty czwartek pączków, zwanych pampuchami, zadomowił się
w Polsce już w XVII wieku, ale raczej w miastach i na dworach. Na wsi pojawiły się pod
koniec XIX i na początku XX wieku.

Historia tłustego czwartku
sięga czasów starożytnych, kiedy
to w Rzymie bawiono się hucznie, by powitać nadchodzącą
wiosnę i pożegnać zimę. Wtedy
ludzie zajadali się tłustymi mięsami i popijali je
alkoholem, do których
zajadano
pączki,
robione
z ciasta chlebowego. Nie były one
słodkie, lecz nadziewane słoniną.
Dzień ten był
kiedyś początkiem
Tłustego Tygodnia,
czyli czasu wielkiego obżarstwa.
Pozwalano sobie na
ogromne ilości tłustych mięs, kapustę
ze skwarkami, słoninę. Dlatego
też ostatnie dni karnawału nazywano wtedy mięsopustem, zapustem lub ostatkami. Należało

najeść się do syta i wybawić
przed zbliżającymi się 40 dniami
postu, kiedy katolicy powinni zachować
wstrzemięźliwość
i umiarkowanie także w jedzeniu
i piciu.
Tradycja jedzenia pączków
na słodko pojawiła się w Polsce

w XVI wieku. Dawniej przygotowując te słodkie drożdżowe
ciastka, do środka niektórych
wkładano orzechy i migdały,
a osoba, która trafiła akurat na

pączek z „niespodzianką” miała
cieszyć się szczęściem przez całe
życie.
Kolejny przesąd głosił, że
ten, kto nie zje w tłusty czwartek
ani jednego pączka, będzie skazany na niepowodzenia w przyszłości.
Idealny pączek powinien być pulchny,
ale lekko zapadnięty w środku, co
świadczy o tym, że
ciasto ma dobrą
konsystencję. Pączki powinny też
mieć jasną obwódkę wokół, dzięki
czemu poznamy, że
tłuszcz, na którym
były smażone był
świeży.
Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten
jest świętem ruchomym.
Izabela Spyrka, kl. IIIa
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO
21 lutego w naszej szkole
obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego.
Nasza aula zamieniła się w pracownię, w której zawisły portrety
znanych Polaków, którzy przyczynili się do rozwoju naszego
języka, m.in. Jana Kochanowskiego oraz Mikołaja Reja. Obok
tych literatów pojawiły się prace
plastyczne tematycznie związane
z omawianymi lekturami. Stanęła
również "Ściana chwały", czyli
pokaz dyplomów oraz statuetek
zdobytych przez naszych
uczniów w konkursach.
O godzinie 9:30 wszyscy
wysłuchaliśmy pierwszej szkolnej audycji radiowej, która miała
za zadanie przypomnieć nam historię naszego języka, którą poprowadzili
uczniowie:
Aleksandra Gaweł, Artur Dudoń,
Przemysław Wronka, Natalia
Smyrak, Anna Smyrak i Damian
Tchórz wspomagani przez ekipę
techniczną: Macieja Makosia
i Dawida Barańca.
Odbyły się również dwa apele:
klasy Va - "W krainie mitologii"
i klasy VIIIa - "Pokaz mody środków stylistycznych". Mieliśmy
także zaszczyt wysłuchać laureatów III miejsca w Powiatowym
Konkursie Recytatorskim Prozy
i Poezji Regionalnej "W cieniu
jodeł i świerków" Adrianny Basiury oraz Marcina Pasierbka.
Zaprezentowali się także uczestnicy Powiatowego Konkursu Artystycznego „Czytanie poezji na
różne sposoby”: Mateusz Front
wraz z Adrianną Basiurą w utworze "Dumka na dwa serca" . Po-

nadto Adrianna
Basiura,
laureatka III miejsca w tym samym konkursie, zaśpiewała piosenkę Maryli Rodowicz "Niech
żyje bal".
Pod koniec dnia wszyscy
zacytowaliśmy słynne słowa Mikołaja Reja:
" A NIECHAJ NARODOWIE
WŻDY POSTRONNI ZNAJĄ,
IŻ POLACY NIE GĘSI,
IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ".

Tego dnia każdy uczeń otrzymał
pamiątkową pieczątkę do zeszytu.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM
UCZESTNIKOM !!!

Natalia Smyrak, kl. IIIa
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO
21 lutego 2019 r. obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
czyli dzień języka polskiego.

Na drugiej lekcji dostaliśmy karteczki z informacją, że to
w tym dniu jest to ważne dla Polski święto.
Następnie na języku polskim odbyła się audycja radiowa.
Dowiedzieliśmy się, że to coroczne święto, które obchodzi się 21
lutego.
Ustanowione zostało przez
UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia z Bangladeszu, gdzie
w 1952 roku pięciu studentów
uniwersytetu w Dhace zginęło
podczas demonstracji, w której
domagano się nadania językowi
bengalskiemu statusu języka
urzędowego. Według ONZ co
najmniej 40% spośród języków
używanych na świecie w roku
2016 zagrożone było wyginięciem.
Od 1950 roku znikło 250
języków. Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności
językowej
jako
dziedzictwa
kulturowego.

W 2012 roku wystartowała kampania społeczna OJCZYSTYDODAJ DO ULUBIONYCH
zorganizowana przez Narodowe
Centrum Kultury i Radę Języka
Polskiego. Ma ona na celu podnoszenie świadomości językowej
oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.
21 lutego 2013 roku ruszyła nowa kampania JĘZYK POLSKI
JEST - Ą, Ę. Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych
i przeciwdziałanie nieużywaniu

charakterystycznych polskich liter. Akcje wspierają m.in.
prof. Jerzy Bralczyk, Henryk
Sawka i Jacek Bryndal, a patronuje jej Rada Języka Polskiego.
Był też czytany wpis z pamiętnika, jak to dzieci musiały uczyć
się historii po rosyjsku oraz modlić się po niemiecku, podobno
uczyły się potajemnie z taką panią języka polskiego, aby czasem
o nim nie zapomnieć. Słuchaliśmy też pieśni polskich oraz na
przerwie polskich znanych piosenek. Następnie był apel, także
o polskiej mowie i pisowni. Była
tam ,,ściana chwały", czyli nasze
dyplomy oraz statuetki zdobyte
podczas konkursów z języka polskiego. Były także projekty
o znanych w całej Polsce osobach.
Międzynarodowy Dzień
Języka Polskiego był bardzo interesujący oraz ważny dla każdego Polaka.
Emilia Kudzia, kl.IVb
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OKIEM, UCHEM I PIÓREM SPRAWOZDAWCÓW

21 lutego w naszej szkole
obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. Najpierw o 8:35 dziewczyny z gimnazjum przyszły
i rozdały nam karteczki, na których było zapisane hasło: ,,Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego”.
O godzinie 9:30 nadano
audycje na temat powstawania
i historii języka polskiego. Po
wysłuchaniu nagrania o godzinie
10:30 został przedstawiony apel
dla klas IV – VI w auli z okazji
tego święta. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy Va oraz klasy VIIIa.
W późniejszych
godzinach przedstawienie to obejrzeli uczniowie klas III gimnazjum
oraz klas VII i VIII.
Bardzo podobał
mi się ten dzień w szkole, ponieważ przedstawienie było bardzo
ciekawe, a audycja interesująca.
Wiktoria Trzebuniak, kl.
IVb

Dzisiaj w naszej szkole,
odbyła się audycja i apel
w związku z Międzynarodowym
Dniem Języka Ojczystego, które
przypada 21 lutego.
Z audycji tej zapamiętałam, że święto to zostało ustanowione przez Unesco 17 listopada
1999 roku. Unesco podaje, że
niemal połowa z 7000 języków
świata jest zagrożona zaniknięciem w ciągu dwóch – trzech pokoleń. Jeszcze bardziej przeraża
fakt, że w ciągu ostatnich 69 lat
zanikło ponad 250 języków.

Głównym założeniem
Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego jest
pomoc w ochronie różnorodności językowej jako
dziedzictwa
kulturalnego. Warto jednak pamiętać, że język
polski należy pielęgnować nie tylko 21 lutego,
ale w każdy dzień powszedni.
Podczas apelu najbardziej spodobał mi się
Top Model. Był on
śmieszny i bardzo pouczający.
Dowiedziałam się dużo o wierszu
oraz zainteresowały mnie ciekawostki o Międzynarodowym
Dniu Języka Ojczystego.
Audycja i apel bardzo mi
się spodobały, dużo się dowiedziałam o tym święcie. Jestem
dumna z tego, że posługuję się
sprawnie moim ojczystym językiem, chociaż jest on jednym
z trudniejszych języków na świecie.
Natalia Bujak, kl. IVb
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się występy przygotowane przez
nasze starsze koleżanki i starszych kolegów.
Klasa V przedstawiła prezentację multimedialną pt.
„Przygody Odyseusza” oraz
ucztę na Olimpie, dzięki której
poznaliśmy bogów greckich i ich
atrybuty.
Uczniowie klasy VIIIa
przedstawili budowę wiersza
i środki stylistyczne na wesoło,
zaprezentowali w postaci poW dniu 21 lutego 2019 ob- na przerwie słuchaliśmy z głośni- co
mody. Wszystko było o jęchodziliśmy w naszej szkole ków znanych polskich piosenek. kazu
zyku
polskim z dużym
Międzynarodowy Dzień Języka Dzięki muzyce szybko i mile miOjczystego.
Na drugiej lekcji tego dnia
otrzymaliśmy kartkę z namalowaną flagą Polski. Na kolejnej
lekcji została nadana audycja
z okazji tego święta przez
uczniów ze starszych klas.
Opowiadali oni o historii
naszego kraju-Polski. Przedstawili nam różne ciekawostki o języku polskim, że dawniej słownik
polski posiadał 800 słów, opowiadali też o upadku Polski,
o pieśniach polskich oraz recytowali wiersze.
Wysłuchaliśmy audycji z zaciekawieniem.
nęła nam przerwa i mogliśmy poczuciem humoru.
Gdy lekcja dobiegła końca, przejść do auli, gdzie rozpoczęły Starsi uczniowie na zakończenie
występu otrzymali ogromne
oklaski.
Dla mnie Święto Języka
Ojczystego w szkole było bardzo
zabawne.
Filip Pączek, kl. IVb.
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CO POPRAWNE, A CO BŁĘDNE?
21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Najlepszą formą
świętowania tego wyjątkowego dnia jest dbałość o poprawność języka polskiego. Pol
szczyzna nie należy do najłatwiejszych i czasem nawet najbardziej świadomi jej użyt
kownicy stają przed dylematem, która forma jest prawidłowa.
Poniżej zaprezentujemy 20 często popełnianych błędów językowych i ostatecznie roz
wiać wszystkie wątpliwości.

Bynajmniej to nie przynajmniej!
Słowo „bynajmniej” ma zupełnie
1. Poszłem/poszedłem
inne znaczenie niż słowo „przyForma „poszedłem” jest jedyną najmniej”, więc nie używaj ich
prawidłową odmianą czasownika zamiennie.
pójść w liczbie pojedynczej, czasu przeszłego w rodzaju męskim. 5. Iść po najmniejszej linii opo
Nieodwołalnie.
ru / iść po linii najmniejszego
oporu

7. Dobra/zła renoma

Według słownika języka polskiego „renoma” to „bardzo dobra
opinia”, więc wykluczałaby to
sformułowanie „zła renoma”.
Zapamiętajmy więc, że renoma
jest zawsze dobra :)

Najbardziej optymalny /
To nie linia jest mała, tylko opór. 8.
A także: „podłączam”, „wyłą- Zatem: „iść po linii najmniejsze- optymalny
„Optymalny” to najlepszy
czam”, „załączam”, „odłączam”. go oporu”.
z możliwych, więc nie ma sensu
Nigdy inaczej.
go dookreślać żadnym epitetem.
6. Jem pomarańcz / jem poma
Coś może być „najlepsze”, „naj3. Wziąść/wziąć
rańczę
Odpowiedź jest tylko jedna. Mó- Pomarańcza jest kobietą ;) Pisze- bardziej korzystne” albo po pro„optymalne”, nie „najbardziej
wimy „wziąć”, nie „wziąść”.
my i mówimy „pomarańcza”, nie stu
optymalne”.
„pomarańcz”.
2. Włanczam/włączam

4. Bynajmniej/przynajmniej
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19. Tam pisze / tam jest napisa
9. Spadać w dół, cofać do tyłu, 14. Okres czasu, tydzień czasu,
ne
fakt autentyczny, akwen wodny miesiąc czasu

Cofasz się wyłącznie do tyłu, To kolejne pleonazmy, czyli znospadasz tylko w dół, akwen jest wu tzw. masło maślane.
zawsze wodny, a fakt autentyczny – to tylko niektóre przykłady 15. W każdym bądź razie /
pleonazmu, czyli… masła maśla- w każdym razie
nego.
Tutaj błąd wynika z nałożenia na
siebie dwóch wyrażeń: „w każ10. Piąty październik / piąty dym razie” oraz „bądź co bądź”.
października
Warto wiedzieć, że poprawna
„Piąty październik” czy „piąty forma to po prostu „w każdym
października”? Zapamiętaj, że razie”.
miesiąc nie krowa i podlega odmianie ;)
16. Większa połowa
Nie ma większej połowy, bo
11. W dniu dzisiejszym / dzisiaj. przecież obie są równe!
Według Poradni językowej PWN
„w dniu dzisiejszym” to „zło ko- 17. Ubrać płaszcz
nieczne” tekstów urzędowych. A niby w co? Płaszcz można
Uznajmy zatem, że na co dzień włożyć, ale ubrać już nie. Można
wystarczy „dzisiaj” lub „dziś”.
„ubrać kogoś w coś” lub „ubrać
się w coś”, ale nigdy „ubrać coś”.
12. Adres zamieszkania

A czy adres gdzieś mieszka? Nie? 18. 10cio metrowy, 20sto lecie,
To wystarczy „adres” lub „miej- 3go maja, lata 90te
sce zamieszkania”.
Według Poradni językowej PWN
nie dodajemy końcówek fleksyj13. W cudzysłowiu / w cudzy nych po cyfrach arabskich
słowie
i rzymskich. Poprawnie będzie:
A mówimy w zupie czy w zupiu? „10-metrowy”, „20-lecie” (a takZapamiętajmy, że gdy kogoś cy- że „XX-lecie” i „dwudziestoletujemy, to mówimy w „cu- cie), „lata 90.” oraz „3 maja”.
dzy(m)słowie”

A czy ktoś właśnie tam pisze?
Jeśli nie, to poprawnie będzie
„tam jest napisane”.
20. Z małej czy z dużej litery

Ani tak, ani tak – poprawnie zapytamy, czy małą czy wielką literą, ewentualnie dużą.
Źródła:
https://sjp.pwn.pl/
https://sjp.pwn.pl/poradnia
http://www.jezykowedylematy.pl/
https://translax.eu/10-najczestszychbledow-jezykowych-popelnianych-polakow/
https://businessinsider.com.pl/rozwojosobisty/najczesciej-popelniane-bledyjezykowe/bzfd04r
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WARTO WIEDZIEĆ

W ŚWIECIE ZWIERZĄT
Mały tygrysek nie zawsze
wie, co dla niego dobre.
Wiersz o kotku pijącym mleczko
to zmyłka! Krowie mleko wcale
nie jest dobre dla kotów, bo zawiera laktozę - szkodliwy dla kota cukier mlekowy. Koty
miejskie, jedzące produkty z supermarketów, będą miały po kroCzy domowa świnka morska
wim mleku biegunkę. Krowie
lubi śnieg?
mleko zniesie ewentualnie kot
Niektóre gatunki domo- wiejski, przyzwyczajony do niewych świnek morskich lubią zim- go od zawsze.
no i śnieg.
Co wlać kotu do miski ?
Większość małych gryzoni woli
ciepłe i suche zagrody w domu.
Łatwo się przeziębiają, bo ich
małe ciałka nie ogrzewają się dostatecznie. Niektóre duże i kudłate świnki morskie nie mają nic
przeciwko przebywaniu lub nawet mieszkaniu zimą na zewnątrz.
Ich klatka lub domek musi spełNie mleko! Lepszy jest joniać jednak kilka warunków:
gurt, kefir lub rozdrobniony twa1. Śwince morskiej wyrośnie rożek z wodą. Te produkty nie
grubsze futro na zimę, jeśli stale zawierają cukru mlekowego.
będzie na zewnątrz. Konsekwen- Zniszczył go kwas mlekowy podczas fermentacji. Daj zatem kotu
cja jest tutaj konieczna.
jogurt zamiast mleka. Przy okazji
2. Domek świnki morskiej na sta- przypominamy starą prawdę, że
łe ustawiony w ogrodzie musi do picia najlepsza jest woda.
być solidny, szczelny, dobrze wymoszczony słomą i sianem. Dlaczego kaczce zimą nie za
marzają stopy?
Świnka morska potrzebuje porządnego schronienia.
Stopy czy łapki? Nieważ3. Śwince morskiej zimującej na ne. Ważne, że dobrze spisują się
zewnątrz potrzebny jest bardziej na lodzie.
kaloryczny pokarm. Do mar- Zimą pływają w bardzo zimnej
chewki czy buraka dorzuć płatki wodzie, drepczą po lodzie i sprawiają wrażenie zadowolonych.
owsiane, orzechy i nasiona.
Dlaczego kaczce łapki nie przymarzają do lodu? Otóż dlatego,
Mleko czy woda ?

że zawsze są lodowato zimne
i mają temperaturę około zera
stopni. Brzmi dziwnie, ale jest to
rodzaj ochrony termicznej.

Kaczkom (i innym wodnym ptakom) przymarzałyby nogi, gdyby
były cieplejsze. Czy w kaczych
nogach krąży krew? Oczywiście!
Ciepła krew z ciała oddaje swoje
ciepło, zanim wpłynie do nóg.
Następnie zimna krew, która
właśnie opuszcza kacze nogi, pobierze ciepło od bieżącej krwi,
wpływającej do kaczych nóg.
Sprytny termoobieg. Natura jest
genialna!
Niedźwiedź brunatny

W skrócie:
wzrost - do 150 cm
ojczyzna - Europa, Azja, Ameryka
umaszczenie – szare, czarne oraz
wszystkie odcienie brązowego
pokarm - ryby, jagody, orzechy,
niektóre rośliny
znaki szczególne - samotny
cechy szczególne - dobrze się
wspinają
Emilia Kudzia, kl. IVb
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POLITYKA PONAD WSZYSTKIM.
LOS KUNEGUNDY KAZIMIERZÓWNY, CÓRKI
KAZIMIERZA III WIELKIEGO I ANNY
GIEDYMINÓWNY
Kunegunda – młodsza córka króla Polski Kazimierza III Wielkiego i Anny Aldony – nie za
znała małżeńskiego szczęścia. Została co prawda poślubiona księciu bawarskiemu Lu
dwikowi, ale z powodu rodzinnych sporów przez lata nie mogła zamieszkać w ojczyźnie
męża.

z przedstawicielami Wittelsbachów i Luksemburgów,
mające na celu odpowiednie
wydanie córek za mąż. Po
nieudanych układach małżeńskich Elżbiety z księciem
bawarskim
Ludwikiem
i wnukiem cesarza Jana Luksemburskiego Janem, Kazimierz postanowił wydać ją
za mąż za Bogusława V
Gryfita (księcia pomorza zachodniego). W tym czasie
rozpoczęto rozmowy z cesarzem rzymskim o przyszłym
ożenku jego syna – Ludwika.
Małżeństwo z Ludwikiem
Rzymianinem

Kunegunda urodziła się
najprawdopodobniej
między
1327 a 1333 rokiem, otrzymała
imię po swojej ciotce, księżnej
świdnickiej, a następnie saskiej
Kunegundzie Łokietkównie. Niewykluczone jednak, że nawiązywało ono do Kingi, wdowy po
Bolesławie Wstydliwym, której
kult krzewiła na ziemiach polskich babcia królewny, królowa
Jadwiga Łokietkowa. Już kiedy
Kunegunda i jej starsza siostra
Elżbieta miały kilka lat, ich ojciec rozpoczął rokowania

1 stycznia 1345 roku król
Kazimierz III zawarł układ z cesarzem Ludwikiem IV, na mocy
którego do końca roku królewna
Kunegunda miała zostać żoną
cesarskiego syna, księcia bawarskiego Ludwika. Ustalono wówczas posag Kazimierzówny
w wysokości 8 tysięcy kop groszy czeskich i oprawę małżeńską
od przyszłego męża w wysokości
12 kop groszy praskich. Suma ta
została zabezpieczona na dochodach miast brandenburskich.
Cztery dni później w innym dokumencie ustalono, że polsko-cesarskie przymierze będzie
również obejmowało wsparcie
wojskowe czterystu zbrojnych
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POLITYKA PONAD WSZYSTKIM.
LOS KUNEGUNDY KAZIMIERZÓWNY, CÓRKI
KAZIMIERZA III WIELKIEGO I ANNY
GIEDYMINÓWNY
i czterystu łuczników na wypadek konfliktu zbrojnego. Wittelsbachowie zignorowali jednak
porozumienie z 5 stycznia 1345
roku i kiedy w lipcu 1345 roku na
ziemie polskie najechały czeskie
wojska, nie udzielili pomocy.
Znalazło to oddźwięk w stosunku
polskiego monarchy do narzeczonego młodszej córki. Mimo stale
obecnej atmosfery nieufności,
konflikt polsko-niemiecki został
tymczasowo zażegnany, bowiem
już w drugiej połowie lipca 1345
roku syn cesarski Ludwik Wittelsbach przybył do Polski, aby
poślubić swoją piastowską wybrankę. Ślub Kunegundy i Ludwika odbył się ok. 25 lipca 1345
roku w Krakowie, a w uroczystościach wziął udział między innymi przyrodni brat Wittelsbacha,
margrabia brandenburski Ludwik
V Bawarski.

Samotność panny młodej

Krótko po ślubie z Kunegundą Ludwik Wittelsbach powrócił do Brandenburgii,
pozostawiając jednak świeżo poślubioną małżonkę na wawelskim
dworze. Przyczyny takiego obrotu wydarzeń nie zostały do końca
wyjaśnione. Przypuszcza się, że
mogło dojść do nieporozumień
między małżonkami lub ojciec
Kunegundy podjął decyzję, aby
jeszcze przez pewien czas córka
pozostała w Krakowie. Mijały
lata, a Kunegunda, która w świetle prawa była żoną Ludwika
Wittelsbacha, nadal pozostawała
w Krakowie, niepewna swojego
przyszłego losu. Kiedy pod koniec 1351 roku mąż królewny został margrabią brandenburskim,
ponownie postanowił zawalczyć
o swoje małżeńskie prawa.
W maju 1352 roku Wittelsbach

zjawił się w Krakowie, gdzie
miał zamiar rozmawiać z teściem
na temat zaległych należności finansowych. Król Kazimierz nie
wywiązał się bowiem z wypłacenia połowy sumy posagowej
w dniu ślubu córki, uzależniając
wypłatę posagu od otrzymania
przez Kunegundę wiana. Dokumentem z 26 maja 1352 roku Ludwik pokwitował odbiór 1350
grzywien monety polskiej, lecz
była to jedynie niewielka część
należnej mu kwoty. Kazimierzówna wciąż pozostawała
w Polsce i nie zanosiło się, aby
miała przybyć do kraju męża.
Upomnienie się o posag

Problem niewypłaconego
posagu powrócił w 1354 roku.
Dokumentem z 7 października
Ludwik przypomniał królowi
Kazimierzowi III jego zobowiązania finansowe. Termin spłaty
należności i przywiezienia Kunegundy przez ojca do Brandenburgii wyznaczono do świąt
Wielkiejnocy 1355 roku.
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POLITYKA PONAD WSZYSTKIM.
LOS KUNEGUNDY KAZIMIERZÓWNY, CÓRKI
KAZIMIERZA III WIELKIEGO I ANNY
GIEDYMINÓWNY
było spotkać ze stwierdzeniem,
że Kunegunda nie dożyła przyjazdu do Brandenburgii i zmarła
w Polsce. Tymczasem zgodnie
z dokumentem margrabiego Ludwika z 13 sierpnia 1356 roku,
w którym zapisywał on swojej
żonie małżeńską oprawę na
wspomnianych wcześniej miastach brandenburskich. Oznacza
to, że między 29 czerwca a 13
sierpnia 1356 roku, po jedenastu
latach od ślubu, królewna przybyła do Berlina i zamieszkała
Wyjazd do Niemiec
w końcu ze swoim mężem. Los
był jednak dla tej małżeńskiej
W dawniejszej literaturze nie
(m.in. Oswald Balzer) można się pary łaskawy. Kunegunda KaziPolski monarcha nadal zwlekał
jednak z zapłatą – zapewne bardziej niż niewypłacony posag absorbowało wówczas jego uwagę
rozpadające się małżeństwo
z Adelajdą Heską. Jak wynika
z dokumentu z 29 czerwca 1356
roku, Kunegunda nadal przebywała w Polsce, chociaż negocjacje mające na celu jej przyjazd do
Niemiec zbliżały się już do pomyślnego zakończenia.

mierzówna zmarła bowiem 26
kwietnia 1357 roku, niecały rok
po przybyciu do kraju swego
małżonka. Po śmierci pierwszej
żony Ludwik poślubił w 1360 roku księżniczkę meklemburską
Ingeborgę, z którą również nie
doczekał się potomstwa. Zmarł
14 maja 1365 roku .
Piotr Pacyga, kl. VIIa
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CZTERY PORY ROKU VIVALDI’EGO
Cykl czterech koncertów skrzypcowych Le Quattro Stagioni należy do najbardziej popu
larnych obecnie dzieł muzyki poważnej. A jednak ta muzyka, będąca kwintesencją baroku
włoskiego – barwna, pełna temperamentu, wirtuozowska i emocjonalna, pozostawała
w zapomnieniu aż do lat 30. XX w. Dopiero wspaniały rozkwit wykonawstwa muzyki daw
nej, bazującego na wiedzy o praktyce i estetyce baroku, odkrył przed nami walory tej mu
zyki.

wydał
Pory roku w 1725 r. w Amsterdamie w obszernym zbiorze koncertów skrzypcowych op. 8,
noszącym wymowny tytuł Il Cimento dell’ Armonia e dell’ Inventione (Spór między harmonią
a wyobraźnią). Koncerty składające się na Pory roku mają typowy dla Vivaldiego schemat
trzyczęściowy, bazujący na prawach kontrastu i zaskoczenia:
skrajne ogniwa burzliwe, wirtuozowskie, obfitujące w gwałtowAntonio Vivaldi

sprawności, ale także potężnym
środkiem wyrazu. Ma istotne
znaczenie dramatyczne i jakości
kolorystyczne, może także zyskiwać funkcję naśladowczą. Wydawać by się mogło, że
renesansowe jeszcze hasło imitazione della natura w epoce baroku już się nieco zestarzało. Nic
podobnego – to właśnie w tej
epoce powstają najbardziej sugestywne obrazy dźwiękowe, a Vivaldi
jest
jednym
z najświetniejszych malarzy natury, znakomitym weneckim kolorystą. W Porach roku to partia
solisty zawiera szczególnie wiele
fantastycznych pomysłów dźwiękowych, odmalowujących śpiew
ptaków, gwałtowny atak burzy,
zacinający lodowaty deszcz. Partia orkiestry przynosi z kolei
słynne główne „tematy” koncertów (powracające wielokrotnie) –
lapidarne, chwytliwe, energiczne,
narzucające się witalną rytmiką
i prostym rysunkiem melodyki.

ne spięcia dramatyczne, podczas
gdy część środkowa – słodka,
idylliczna, rozmarzona – urzeka
zmysłowym pięknem melodycznym. Dzieło jest manifestacją
dwóch fundamentalnych dla
Piotr Pacyga, kl. VIIa
twórczości Vivaldiego, ściśle powiązanych tendencji: to eksperyŹródło:
mentowanie w dziedzinie
wirtuozerii i tworzenie słownic- https://ninateka.pl/audio/antonio-vivaldi-cztery-pory-roku-wiosna
twa muzyki programowej.
Wirtuozeria u Vivaldiego
(który sam był wielkim skrzypkiem) nie jest tylko olśniewającym popisem akrobatycznej
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WALENTYNKOWE ZMAGANIA CZWARTAKÓW!!!
Tak wyjątkowy dzień jak Dzień Świętego Walentego powinien mieć wyjątkową oprawę.
Skoro każdego roku wysyłanych jest ponad miliard walentynkowych kartek, nie ma po
wodu, aby ten dzień minął w szkole niezauważony.

Lekcje o miłości i przyjaźni są doskonałym pretekstem do
porozmawiania z uczniami o ich
najlepszych przyjaciołach, rodzicach, a nawet zwierzętach. Przy
dźwiękach romantycznej muzyki
w tle można zanurzyć się w świecie pełnym serc. I tak też się stało.
W tym roku uczniowie klas
czwartych konkurowali w przygotowaniu najdłuższej gąsienicy
z papierowych serc. Walka była
zacięta, serca kolorowe, a atmosfera niezwykła.
Zwycięstwo przypadło klasie IVb, która z 577 serc stworzy-

ła ponad 50 metrową gąsienicę.
Klasa IVa natomiast połączyła
485 serc, które ułożyły się w ponad 37 metrową gąsienicę.
Gratuluję
wszystkim
uczestnikom naszych zmagań,
a w szczególności Gabrysi Kobieli i Klaudii Matyi, które przygotowały
najwięcej
serc.
Dziękuję Wiktorii Trzebuniak
i Maciejowi Bogusławowi Mętlowi za śpiew, który umilił nam
walentynkowe zmagania.
mgr Edyta Chowaniak
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WALENTYNKOWE ZMAGANIA CZWARTAKÓW!!!
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WALENTYNKOWY KONKURS RECYTATORSKI
W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM
13 lutego 2019 r. o godzinie 7:45 w sali 212 odbył się walentynkowy konkurs recytatorski
w języku angielskim i niemieckim.

W konkursie wzięło udział
19 osób z klas VIIB, VIIIA,
VIIIA, VIIIB, IIIB i IIIA gimnazjum, które przedstawiły w sumie
20 utworów.
Konkurs był prowadzony
przez panią Edytę Chowaniak
oraz panią Katarzynę Hurbol,

które również zasiadły w konkursowym jury. Występy uczestników były oceniane w 8
kategoriach: dykcja/staranna wymowa, właściwe akcentowanie
wyrazów, respektowanie znaków
interpunkcyjnych, panowanie nad
oddechem i swobodne posługi-

wanie się nim, interpunkcja/modulowanie głosem, bezbłędne
opanowanie pamięciowe, oryginalność występu recytatora oraz
skupienie się na słowie, a nie na
ruchu scenicznym.
Z 19 osób jury zdołało wyłonić 3 pierwsze miejsca. Na
trzecim miejscu znalazła się Natalia Smyrak, uczennica klasy
IIIb gimnazjum, za wiersz w języku niemieckim. Drugie miejsce
zdobyła uczennica klasy VIIb–
Karolina Trzebuniak, również za
wiersz w języku niemieckim.
Pierwsze miejsce zajęła Patrycja
Pena – uczennica klasy VIIIa za
wiersz w języku angielskim.
Gratuluję
wszystkim
uczestnikom, a zwycięzcom życzę dalszych sukcesów w promowaniu nauki języków obcych.
Michał Sałaciak, kl. VIIIa

20

NIEZWYKŁE KARTKI Z KALENDARZA

JEDYNKA 6/02/2019

NIETYPOWE ŚWIĘTA

Marcin Pasierbek, kl. IIIa
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PRZYSŁOWIA NA LUTY
1 Pt

dem pręty.

11 Pn
Brygidy, Sewera
Chmury w lutym ku półno- Bernadety, Łazarza, Marii
Kiedy luty schodzi, człek
cy, to są ciepła prorocy.
po wodzie brodzi.
2 So
12 Wt
Kornela, Marii, Młosławy
Gdy na Gromnice roztaje, Normy, Benedykta, Ludwika
Na świętego Ludwika na
rzadkie będą urodzaje.
grudzie koń utyka.
3N
Telimeny, Błażeja, Oskara
Jak pogoda w św. Błażeja, 13 Śr
będzie ze śniegiem Wielka Nie- Jordana, Jordany
Jak się luty ulituje, to się
dziela.
mróz pofolguje.
4 Pn
Józefa, Weroniki
Jeśli luty ciepło trzyma, bę- 14 Cz
Cyryla, Walentego, Metodego
dzie jeszcze w marcu zima.
Gdy na święty Walek desz5 Wt
cze, mrozy wrócą jeszcze.
Agaty, Adelajdy
Gdy św. Agata po błocie
brodzi, człek w Zmartwychwsta- 15 Pt
Jowity, Zygfryda, Faustyna
nie po lodzie chodzi.
Dzisiaj po Walentym, kto
6 Śr
nie kocha ten przeklęty.
Amandy, Doroty
Na dzień świętej Doroty,
16 So
ma być śniegu nad płoty.
Danuty, Daniela, Samuela
7 Cz
Luty, gdy wiatrów i mroRyszarda, Romualda, Teodora
Kiedy w lutym rosa pada, zów nie daje, sprowadzi rok słotny
i nieurodzaje.
nowe mrozy zapowiada.
8 Pt

Leona, Zenobiusza
Jeśli luty śnieżny, mroźny,
spodziewaj się wczesnej wiosny.
21 Cz

Feliksa, Leny, Roberta
Kiedy kot w lutym na słonku się grzeje, musi w marcu zajść
na przypiecek.
22 Pt

Małgorzaty, Marty
Gdy mróz w lutym dwudziestym drugim, dzień straszy
nas mrozem długim.
23 So

Izabeli, Polikarpa, Romany
Silne wiatry przy końcu lutego, spodziewaj się zatem lata
żyznego.
24 N

Macieja, Bogusza, Piotra
Jaka pogoda w nocy świętego Piotra i Macieja takiej czterdzieści dni i nocy nadzieja.
25 Pn

Cezarego, Justa
Skoro po Macieju drzewa
się ogrzeją, leć do sadu, oczyść go
z owadów.
26 Wt

Aleksandra, Mirosława
Gdy wiatr ostro w lutym
wieje, chłop ma dobrą nadzieję.

17 N
Hieronima, Józefiny
Jak luty nastaje, śnieg jesz- Aleksego, Zbigniewa, Łukasza
By nie dokuczał luty, pal 27 Śr
cze nie taje.
w kominie i miej kożuch suty.
Auksencji, Gabriela
Luty stały, latem upały.
9 So
18 Pn
W lutym wiele wody - całe lato
Apolonii, Jakuba, Poli
bez pogody.
Gdy mróz w lutym ostro Konstancji, Sylwana
Jak dym w górę szybuje, 28 Cz
trzyma, tedy już niedługa zima.
zawsze to mróz zwiastuje.
Romana, Hilarego, Makarego
19 Wt
Gdy w tłusty czwartek
10 N
Konrady, Marcelego
człek w jedzeniu pofolguje, łaskaElwiry, Jacentego, Jacka
W świętego Konrada, zima wy Pan Bóg grzech obżarstwa daGdy 10 lutego mróz panuje,
nie rada.
ruje.
jeszcze 40 dni takich zwiastuje.
www.kalbi.pl
Na św. Jacenty - łamią się pod lo- 20 Śr
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PĄCZKI TIRAMISU
Tłusty czwartek wypada: 28.02.2019 r. (czwartek)
Tłusty czwartek to święto ruchome związane z przebiegiem roku liturgicznego, a dokład
nie – z datą Świąt Wielkanocnych. Jest to bowiem dzień rozpoczynający ostatni tydzień
karnawału i jednocześnie zwiastujący nadejście Wielkiego Postu. Tłusty czwartek znany
jest w większości krajów o obrzędowości chrześcijańskiej.
Składniki na około 15 sztuk:

- 550 g mąki pszennej,
- 14 g drożdży suchych lub 30 g drożdży świeżych,
- 1 szklanka (250 ml) letniego mleka,
- 2 jajka,
- 2 żółtka,
- 70 g drobnego cukru do wypieków,
- duża szczypta soli,
- 100 g masła, roztopionego i przestudzonego,
- 2 łyżki likieru Amaretto.
Do smażenia:

- olej rzepakowy, smalec lub olej kokosowy, około
1,5 litra.
Sposób wykonania

Mąkę pszenną przesiać, wymieszać z suchymi drożdżami (ze świeżymi najpierw zarobić rozczyn).
Dodać pozostałe składniki na ciasto i wyrobić, pod
koniec dodając roztopiony tłuszcz. Wyrabiać kilka
minut, aż ciasto będzie gładkie i miękkie (starając
się nie dosypywać mąki, mimo iż ciasto będzie się
lekko kleiło; polecam wyrabiać mikserem z hakiem
do ciasta drożdżowego lub w maszynie do pieczenia chleba). Wyrobione ciasto uformować w kulę,
włożyć do oprószonej mąką miski, przykryć i odstawić w ciepłe miejsce do podwojenia objętości
(około 1,5 godziny).
Po tym czasie ciasto wyjąć na oprószony mąką blat,
krótko wyrobić. Formować ręcznie - odrywać kawałki ciasta, odważyć około 70 g na każdy pączek,
formować kulki, następnie odłożyć je na ręczniczek
lub stolnicę oprószoną mąką pszenną. Pączki przykryć i pozostawić w cieple do podwojenia objętości
(około 25 - 40 minut w zależności od temperatury
otoczenia; pączki powinny być dobrze napuszone,
ale nie przerośnięte).
Po wyrośnięciu smażyć pączki w oleju rozgrzanym
do temperatury 175ºC, po mniej więcej 1,5 minuty z każdej strony. Temperatura oleju nie powinna

być zbyt wysoka, ponieważ pączki szybko zbrązowieją od zewnątrz, a w środku będą surowe. Bezpośrednio po usmażeniu odkładać na bibułkę do
odsączenia.
Krem z mascarpone:

- 3 żółtka (z dużych jajek),
- 70 g drobnego cukru do wypieków,
- 40 ml likieru Amaretto,
- 300 g serka mascarpone, schłodzonego.
Żółtka i cukier umieścić w misie miksera.
Ubić (końcówka do ubijania piany z białek) i otrzymania jasnego i puszystego kremu. Strużką wlewać
likier, cały czas ubijając. Dodawać mascarpone,
w 3 turach, cały czas ubijając do powstania gęstego, puszystego kremu /nie ubijać zbyt długo/.
Lukier kawowy:

- 1 szklanka cukru pudru,
- 3 łyżki zaparzonej kawy.
Składniki na lukier umieścić w naczyniu
i utrzeć do otrzymania gładkiego lukru. Jeśli lukier
będzie zbyt rzadki, dodać odrobinę cukru pudru, jeśli zbyt gęsty - wody.
Ponadto:

- cappuccino w proszku do oprószenia, niekoniecznie,
- kakao do oprószenia.
Wystudzone pączki nadziewać kremem przy pomocy rękawa cukierniczego i tylko do nadziewania
pączków. Polukrować. Natychmiast oprószyć cappuccino w proszku. Po zastygnięciu lukru oprószyć
kakao.
Smacznego!
Izabela Spyrka, llla

23

JEDYNKA 6/02/2019

KUCHENNY ZAKĄTEK

KUCHNIA PEŁNA ZIÓŁ
- ma orzeźwiający
zapach goździków i anyżów.
Świeża lub suszona jest idealna
do zup i sosów. Jednak trzeba dodawać ją pod koniec gotowania,
ponieważ inaczej może stracić
swój aromat. Doskonale wzbogaca smak pomidorów. Pasuje do
sałatek, omletów, zupy fasolowej
czy cebulowej i do mięs. Nie może się bez niej obyć włoska kuchnia. A poza tym: stymuluje
Bazylia

go gatunków można znaleźć
w południowej Europie, zachodniej Azji i w północnej Afryce. Choć istnieje ponad 100
odmian tymianku, w kuchni liczy
się ogrodowy i cytrynowy.

SAŁATA NIE LUBI STALI

Sałatę najlepiej rozdrabniać ręcznie. Na pewno nie wolno jej kroić nożem metalowym,
bo wchodzi szybko w reakcję ze
stalą. Ewentualnie można użyć
noży ceramicznych.

KUCHENNE TRIKI
OBIE STRONY DESKI

apetyt, pomaga walczyć z przeziębieniem i problemami trawiennymi. Pochodzi z tropikalnej
strefy Afryki.
- charakteryzuje
się ostrym, ciepłym, pikantnym
i przyjemnym aromatem. Dodaje
się go do potraw mięsnych, warzywnych oraz rybnych. Jest idealnym składnikiem pasztetów
oraz farszów, świetnie smakuje
w sałatkach. Pochodzi z obszaru
śródziemnomorskiego - wiele jeTymianek

Jeśli używasz obu stron
deski kuchennej, pamiętaj, żeby
cebulę i czosnek kroić zawsze po
tej samej stronie, by nie przeszła
Drewniane łyżki trudno zapachem.
doczyścić, ponieważ wsiąka
w nie tłuszcz. Łyżka będzie barOD JASNEJ STRONY
dziej odporna na przesiąkanie
Świeżego ogórka obieraj
tłuszczem, jeśli przed każdym zawsze zaczynając od jasnej
użyciem zmoczysz ją zimną wo- strony. Dzięki temu nie będzie
dą. Natomiast brudne plamy miał gorzkiego posmaku.
można usunąć, mocząc łyżki
przez całą noc w roztworze sody
Emilia Kudzia, kl. IVb
oczyszczonej.
W JAKI SPOSÓB OCZYŚCIĆ
POPLAMIONE DREWNIANE
ŁYŻKI?

PUSZYSTE CIASTO NA NA
LEŚNIKI

Podczas robienia naleśników nie dolewaj samego mleka,
tylko z odrobiną wody. Może
być gazowana - wtedy ciasto będzie puszyste.
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WIERSZE NAGRODZONE
W POWIATOWYM KONKURSIE POETYCKIM
"NIENAZWANE UCZUCIA"
Weronika Zachura
I. „Trzy Prawdy”

Zasiałam w sobie
ziarenko miłości
z poświęceniem je pielęgnowałam
podlewałam konewką
wiary i nadziei
by mogła dołączyć do
tych trzech najważniejszych.
Mówiłam: „bez niej jestem nikim
bez niej nie istnieję’’.
I wyrosło drzewo miłości
zapuściło korzenie
a one wrosły i zacisnęły
pętlę wokół serca.
Dzisiaj pękło.
zmęczone uściskiem
wyczerpane podmuchem
kolejnych rozczarowań
zmęczone gonitwą
za kochanym sercem.
Zasiałam w sobie miłość
by mogły trwać te trzy:
„wiara, nadzieja i miłość’’
bym mogła żyć.
Dzisiaj mnie zabiła!
Dlaczego?
Przecież tyle dla niej zrobiłam!
II. ‘’Ucieczka’’

Gdybym mogła
pokonać żal
odeszłabym
i cichutko uśpiła miłość
zamknęłabym za sobą
drzwi
i powiesiła na klamce
napis:
‘’już więcej nie wracam’’

Gdybym mogła
zatrzymać czas
zatrzymałabym go
w chwili
gdy tu jesteś
a potem
przybrałabym srogą minę
i krzyknęła do niego
‘’stój, nie możesz dalej biec’’
Gdybym mogła
uśpić swą czujność
i wierzyć w Twoje słowa
zaczęłabym wszystko
od nowa
tak jak za każdym
razem to robię
z nadzieją, że może
wreszcie zrozumiesz
Gdyby słowa
miały sens
Gdyby myśli
przestały istnieć
gdybym jak
mała szachrajka
mogła oszukać siebie,
co wtedy…?
Wtedy byłoby mi łatwiej.
III. ‘’Strata’’

Byłeś dla mnie całym moim światem,
przyjacielem, bratem,
Szczęściem mym i smutkiem,
teraz zaś wyrzutkiem.
Okłamałeś, zraniłeś, opuściłeś,
więc dlatego mnie utraciłeś.
Ból był wielki, nieprzespane noce
i chodź odeszły ode mnie wszystkie moce,
nie poddałam się, walczyłam
I z pustką zwyciężyłam.
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KAWAŁ ŻARTU
Dziś trenuję jedzenie frytek na
sofie. Poradzę sobie bez trenera.
Czuję głód władzy? A może odwrotnie: włada mną głód?
Jeżeli nie wierzysz w czary, to
z pewnością one uwierzą w ciebie!
Dziś moim idolem jest leniwiec.
Nieważne, czy liczyłeś przed
snem owce czy barany, ważne
czy policzyłeś lamy!
UWAGA! Zabrania się zabijać
fantazję! Marzenia są gatunkiem
chronionym!
- Mam ochotę wskoczyć do kałuży!
- Przestań! Nie jesteś już dzieckiem.
- Nie szkodzi, przecież kałuża tego nie wie.
Emilia Kudzia, kl.IVb

Myśli miesiąca:
"Miłość – rodzaj choroby, która ani rozumnych,
ani głupich nie oszczędza".
Albert Camus
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