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Walentynki! Ach, Walentynki! 

To najgorętszy jest w roku dzień! 

Choć  jest zima, to jak kominki 

W krąg żarzą się tysiące serc! 

 

Walentynki! Ach, Walentynki! 

Nie trzeba tego zbyt serio brać, 

Ale miło jest w upominku 

Serduszko dostać albo dać !!! 
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Wierzę w miłość między nami, 

kocham cię swymi myślami. 

Kocham ciebie jaką jesteś, 

kocham ciebie nawet we śnie. 

Zawsze kochać będę ciebie, 

aż spotkamy się tam w niebie 

Kocham cię jak powietrze  

jak dziurę w starym swetrze 

jak wiatr na polanie 

po prostu kocham cię kochanie 

Dla Ciebie moje sny, 

Dla Ciebie cały mój świat, 

Dla Ciebie jestem ja, 

A dla mnie jesteś Ty... 

Jak się w życiu mijają pociągi, 

tak i my poszukajmy swych dróg, 

na maleńkiej stacyjce przyjaźni, 

może kiedyś spotkamy się znów. 
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Kocham Ciebie jak dawniej. 

I choć z oczu płynie mi łza. 

To życzę Ci z całego serca, 

By Cię ktoś kochał tak jak ja 

Myślałem, że oszalałem... 

Myślałem, że zgłupiałem... 

Myślałem, że zwariowałem 

- a ja tylko się w Tobie zakochałem... 

Czy jesteś tu, 

Czy jesteś tam, 

Zawsze Cię kocham, 

I w sercu mam 

      Bez Ciebie nie wierzę w cuda, 

      Bez Ciebie nic się nie uda, 

      Bez Ciebie nie ma barwnej tęczy, 

Bez Ciebie życie mnie męczy! 

 

Tomek Tęgowski, kl. IV b 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=+serduszka+grafika&view=detailv2&&id=AABE5794F44B6A8F36355885316BB950FAA5E9D9&selectedIndex=388&ccid=EB4+3yma&simid=608044697570706309&thid=OIP.M101e3edf299a4a46e368fccd9dc46d40o0
https://www.bing.com/images/search?q=+serduszka+grafika&view=detailv2&&id=AABE5794F44B6A8F36355885316BB950FAA5E9D9&selectedIndex=388&ccid=EB4+3yma&simid=608044697570706309&thid=OIP.M101e3edf299a4a46e368fccd9dc46d40o0
https://www.bing.com/images/search?q=+serduszka+grafika&view=detailv2&&id=9E16D1334E1FB9776C8189FB631524A298C687D4&selectedIndex=516&ccid=AIz65A6X&simid=607995168003918293&thid=OIP.M008cfae40e9782ec41d5f5da59b9d527H0
https://www.bing.com/images/search?q=+serduszka+grafika&view=detailv2&&id=9E16D1334E1FB9776C8189FB631524A298C687D4&selectedIndex=516&ccid=AIz65A6X&simid=607995168003918293&thid=OIP.M008cfae40e9782ec41d5f5da59b9d527H0
https://www.bing.com/images/search?q=+serduszka+grafika&view=detailv2&&id=9E16D1334E1FB9776C8189FB631524A298C687D4&selectedIndex=516&ccid=AIz65A6X&simid=607995168003918293&thid=OIP.M008cfae40e9782ec41d5f5da59b9d527H0


Obchody walentynkowe w różnych krajach 

 

W Ameryce, a właściwie w USA, walentynkowe kartki wysyła się do wszystkich osób 

obdarzanych sympatią, niezależnie od płci i wieku. Walentynkowym prezentem obdarować 

można każdego, wszystkich członków rodziny, przyjaciół, kolegów i koleżanki, nauczycieli, 

szefów, pracowników. Podstawowym prezentem dla ukochanej od lat są bombonierki, 

najlepiej w kształcie serca i czerwone róże. Walentynki w USA są tak popularne, że do szkół 

wprowadzono specjalne walentynkowe lekcje. W sklepach oprócz walentynkowych gadżetów 

kupić można tematyczne poradniki i instrukcje walentynkowych gier i zabaw. 

 
W Anglii istniał zwyczaj przebierania się dzieci za dorosłych i odwiedzania kolejnych 

domów ze śpiewem. Niewielkie grupki ucharakteryzowanych dzieciaków raczyły słuchaczy 

piosenkami o miłości, w których cyklicznie powtarzał się motyw: "Dzień dobry, Walenty". 

Do popularnych upominków należą kartonowe serca z postaciami Romea i Julii. 

  
 

W Niemczech symbolem Walentynek niezmiennie pozostają czerwone róże świadczące o 

miłości i wiecznej świeżości uczucia oraz czekoladowe lub piernikowe słodycze w kształcie 

seca. Jeśli czekoladki, koniecznie z marcepanu w polewie z mlecznej czekolady, jeśli z 

piernika, to w polewach lukrowych z miłosnymi wzorkami. Tradycją stała się też uroczysta 

Kolacja we dwoje, najczęściej w lokalu pośród innych par. 

 
W Austrii w St. Valentin przez miasteczko przejeżdża orszak młodych par w ustrojonych 

dorożkach. Towarzyszy im dęta orkiestra, każda z par otrzymuje od miejskich władz 15 

tysięcy szylingów, a każda panna młoda bukiet. W miastach odbywają się uliczne pochody. 
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We Francji walentynki to święto o charakterze narodowym. Zamiast kartek wysyła się 

bukiety kwiatów, zaopatrzone bilecikiem, zaprasza ukochanych na kolację lub do teatru. 

 

We Włoszech rozpowszechnił się zwyczaj obdarowywania ukochanych odzieżą w kolorze 

czerwieni. Najchętniej kupowana jest seksowna bielizna. 

 

W Hiszpanii prezenty mają charakter bardziej praktyczny i użyteczny. Panie otrzymują 

sprzęt AGD, pralki, zmywarki, lodówki. Panowie sprzęt komputerowy, audio-video, gry. 

 

 
 

W Japonii walentynki też są popularne. W tym kraju przyjął się zwyczaj, że w tym dniu to 

panie obdarowują mężczyzn. Prezentami są na głównie czekoladki, a daje się je nie tylko 

ukochanym, ale wolnym i żonatym przyjaciołom, znajomym, szefom i współpracownikom, 

często bardziej dla konwenansu niż z faktycznej sympatii. Czekoladki dzieli się na dwa 

rodzaje: "giri-choko" czyli czekoladki dawane z obowiązku, (najczęściej są to wyroby z 

Belgii i Szwajcarii) oraz 'honmei-choko" dla ukochanego. "Honmei-choko", ciastka w 

kształcie serca z czekoladowym nadzieniem powinny być wykonane własnoręcznie.Na 

prezenty dla pań przeznaczony jest Biały Dzień, 13 marca panowie rewanżują się kobietom 

do słodyczy dołączając bieliznę. 

 

 

Tomek Tęgowski, kl. IV b 
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Święty Walenty  ♥ Święty Walenty  ♥  Święty Walenty   

 

 

Legendy: 

Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym. Żył w III wieku w 

Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich 

doradców zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie w wieku od 18 do 

37 lat. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Zakaz ten 

złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do 

więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi, że jego 

narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, 

kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, 

który podpisał: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269. 

Dzień Obchodów: 

Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim na mocy decyzji papieża Gelazjusza I 

obchodzone jest od 496 roku w dniu 14 lutego, jako Dzień św. Walentego. 

Patronat: 

Wskutek splotu zwyczajów ludowych, folkloru i legend był uważany za obrońcę przed 

ciężkimi chorobami (zwłaszcza umysłowymi, nerwowymi i epilepsją), a w Stanach 

Zjednoczonych, Anglii i współcześnie  w Polsce został uznany za patrona zakochanych. 

     Karolina Hołubowska, Zuzia Szewczyk, kl. VI 



KOCHAM CIĘ w różnych językach: 

  
 

angielski: I LOVE YOU 

czeski: MILUJI TE 

francuski: JE T’AIME 

hiszpański: TE QUIERO 

łaciński: TE AMO, VOS AMO 

niemiecki: ICH LIEBIE DICH, ICH HAB.’DICH LIEB 

rosyjski: JA LJUBLJU TIEBJA 

węgierski: SZERETLEK 

włoski: TI AMO 

migowy : RĘCE SKRZYŻOWANE NA PIERSIACH, 

ZACIŚNIĘTE PIĘŚCI OPARTE NA PRZECIWLEGŁYCH 

RAMIONACH 

Zuzia Szewczyk i Karolina Hołubowska, kl. VI e 
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Walentynkowe cake pops 

Składniki: 

o 400 g czekoladowego ciasta lub muffinek 

o 100 g masła orzechowego lub czekoladowego (opcjonalnie) 

o 2 op. kolorowego lukru 

o 50 g czekolady 

o kolorowe posypki 

o patyczki do lizaków lub przecięte na pół patyczki do szaszłyków 

 

Sposób przygotowania: 

1.ciasto rozkrusz 

2. ciasto powinno być elastyczne. Jeśli takie nie jest, wtedy dodaj 

masło. Uformuj kulę i odstaw na 15 minut do lodówki. 

3.uformuj kulki i wstaw je na 20 minut do lodówki. 

4.Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i przelej do szklanki. Kulki 

wyjmij z lodówki i przygotuj patyczki. Końcówkę każdego patyczka 

zamocz w czekoladzie i wbij w kulkę do 3/4 głębokości. Tak 

przygotowane kulki włóż na kolejne 20 minut do lodówki. 

5. Schłodzone lizaki obtocz w rozpuszczonym lukrze i posyp 

jadalnymi ozdobami. Cake pops odstaw do związania lukru. Możesz 

wbić je np. w styropian. 

 



Czekoladowa kanapka z kremem i owocami 

Składniki: 

o 100 g gorzkiej czekolady 

o 20 ml śmietanki 30% 

Składniki kremu: 

o 150 g serka twarożkowego lub mascarpone 

o 100 ml śmietanki 30% 

o 20 g cukru pudru 

Dodatkowo: 

o 1 owoc granatu 

o 1 kiwi 

Sposób przygotowania: 

1. Połamaną czekoladę włóż do żaroodpornej miseczki i wstaw do 

gorącej kąpieli wodnej. Kiedy czekolada zacznie się rozpuszczać, 

dodaj podgrzaną śmietankę i delikatnie wymieszaj. 

2. Płynną czekoladę wylej na rozłożony papier do pieczenia i 

rozsmaruj szpatułką na grubość ok. 2–3 mm. 

3. Kiedy czekolada będzie jeszcze miękka, ale przestanie się już 

rozlewać, wytnij w niej foremką do ciastek serduszka. Ze 

zdjęciem serduszek z papieru poczekaj do całkowitego 

zastygnięcia czekolady. W tym czasie utrzyj serek z cukrem 

pudrem i ubij śmietanę. Wymieszaj razem obie masy i przełóż do 

szprycy na krem.  

4. Owoc granatu przetnij na pół i wystukaj z niego ziarenka. Kiwi 

pokrój na plasterki i powycinaj z nich serduszka. 

5. Na czekoladowe serduszko nałóż krem i przykryj kolejnym 

serduszkiem. Znowu nałóż krem i serduszko. Gotową kanapkę 

podaj z przygotowanymi owocami. 

Przepisy przygotowały: Ola Wawrzeniak i Agata Gorzka, kl. 6e 



 

„Zanim się pojawiłeś” – film  

Louisa Clarke jest 26-letnią dziewczyną, która mieszka w małym miasteczku z 

rodzicami, dziadkiem i siostrą samotne wychowującą dziecko. Jej życie toczy się 

pomiędzy pracą w kawiarni, spotkaniami z długoletnim chłopakiem i wymyślaniem 

jak najbardziej dziwacznych kompozycji ubraniowych, którymi szokuje wszystkich 

naokoło. Jej życie jest nudne i rutynowe – aż do momentu, gdy poznaje Willa, 

młodego chłopaka, który został sparaliżowany w wypadku. Lou zostaje jego 

opiekunką i niespodziewanie jej świat wywraca się do góry nogami. 

Zanim się pojawiłeś wolne jest od przesadnego banału, irytujących i męczących 

dialogów oraz wyznań, które miałby wprawić cały świat w drżenie. To opowieść, 

która należy do gatunku tych bardziej intymnych, w których nie brakuje uśmiechu, 

humoru i porządnej dawki emocji. Jeśli łatwo przychodzi Wam wzruszanie się na 

filmach, to radzę wziąć do kina chusteczki. 

 

 

Polecają: Karolina Hołubowska i Zuzia Szewczyk, kl. VI e 
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Szkoła uczuć - film 

Film nakręcony na podstawie powieści Nicholasa Sparksa pod tytułem 

„Jesienna miłość”. Głównymi bohaterami filmu są córka pastora Jamie Sullivan 

(Mandy Moore) oraz jej lekkomyślny szkolny kolega London Carter (Shane West). 

W wyniku nieszczęśliwych zdarzeń tych dwoje tak różnych od siebie ludzi bliżej 

się poznaje. 

Tematem filmu jest uczucie, jakie rodzi się między głównymi bohaterami. W 

szkole, w której uczą się młodzi ludzie - tak jak zresztą w wielu innych szkołach - 

istnieje podział na lepszych i gorszych. London jest lekkomyślnym chłopakiem, 

zakwalifikowanym do tych „lepszych”, który lekceważy szkołę, nauczycieli, 

obowiązki i swoich „gorszych” znajomych. Natomiast Jamie jest jego 

przeciwieństwem. Zakwalifikowana do tej „gorszej” grupy dziewczyna, dobra, 

religijna zmienia nie do poznania Londona. To pod wpływem córki pastora Carter 

porzuca dawne towarzystwo, jego życie nabrało sensu.  

 Jak potoczy się akcja tego wzruszającego filmu, czy uczucie młodych 

ludzi przetrwa, czy zostanie wystawione na próbę?.... O tym się przekonacie, 

oglądając to wyjątkowe dzieło. 

 

 

Polecają: Karolina Hołubowska i Zuzia Szewczyk, kl. VI e 
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Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom 

szkoły życzymy bardzo czerwonych, miłych, 

radosnych i pełnych gorących serc walentynek!!! 

 

 

 

Pamiętajcie, Drodzy Czytelnicy,  

14 lutego nie robimy nikomu przykrości ani złośliwych 

dowcipów!!! 

JEST TO DIEŃ DOBRYCH  UCZUĆ !!! 

  Redakcja 

https://www.bing.com/images/search?q=walentynki+grafika&view=detailv2&&id=59A5A2906FE2E74FCB8716FC871A1F97F1D90D1C&selectedIndex=64&ccid=Zk7xssBy&simid=608054391307503518&thid=OIP.M664ef1b2c072f98ca4c8cd7a382fb7cco0
https://www.bing.com/images/search?q=walentynki+grafika&view=detailv2&&id=D9242E6E79822A547368302A59B1C60862CBC048&selectedIndex=67&ccid=lbaOxnID&simid=608024167615825321&thid=OIP.M95b68ec6720333be11e9be006bc2c73bo0

