
	

Luty miesiącem miłości  

W numerze: 
Ø Walentynki – święto miłości 
Ø Wyznania w różnych językach 
Ø Kalendarium imprez szkolnych 
Ø Warto wiedzieć 
Ø Recenzja filmu „Najlepszy” 
Ø Książka papierowa kontra e-book 
Ø Instagram – nowe „okno na świat”. 
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Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,  
a miłości bym nie miał,  

stałbym się jak miedź brzęcząca  
albo cymbał brzmiący.  

Gdybym też miał dar prorokowania  
i znał wszystkie tajemnice,  
i posiadał wszelką wiedzę,  

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.  
a miłości bym nie miał,  

byłbym niczym.  
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,  

a ciało wystawił na spalenie,  
lecz miłości bym nie miał,  

nic bym nie zyskał.  
Miłość cierpliwa jest,  

łaskawa jest.  
Miłość nie zazdrości,  
nie szuka poklasku,  
nie unosi się pychą;  

nie dopuszcza się bezwstydu,  
nie szuka swego,  

nie unosi się gniewem,  
nie pamięta złego;  

nie cieszy się z niesprawiedliwości,  
lecz współweseli się z prawdą.  

Wszystko znosi,  
wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję,  
wszystko przetrzyma.  

Miłość nigdy nie ustaje,  
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,  

albo jak dar języków, który zniknie,  
lub jak wiedza, której zabraknie.  

Gdy byłem dzieckiem,  
mówiłem jak dziecko,   
czułem jak dziecko,  

myślałem jak dziecko.  
Kiedy zaś stałem się mężem,  

wyzbyłem się tego, co dziecięce. 
Teraz poznaję po części,  

wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.  
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:  

z nich zaś największa jest miłość. 

Hymn o 
miłości  



Angielski - I love you.  

                    Arabski – Ohiboke  

      Bułgarski - Obicham te  

Chorwacki - Ja vas volim  

Czeski - Miluji te.  

    

          Francuski - Je t`aime 

           Grecki - Philo Se  

 Gruziński – Miqvarhar.  

Hiszpański - Te amo, Te qui ero  

    

Niemiecki - Ich liebe dich  

          Portugalski - Eu amo-te  

Rosyjski - Ja vas liubliu, Ja tiebia liubliu 

       Słoweński - Ljubim te  

   Ukraiński - Ja tebe kochaju  

Włoski- Ti amo, Ti voglio bene 

 

      

 

WALENTYNKI  
Co roku, 14 lutego, na całym świecie 

obchodzony jest dzień zakochanych. Nazywany jest tak 
od imienia Świętego, którego wspomnienie tego dnia 
obchodzi kościół katolicki. Powszechnie mówi się, że 
święto to przyszło do Europy ze Stanów Zjednoczonych, 
jednak sama uroczystość pochodzi z Wielkiej Brytanii. 
Św. Walenty jest patronem zakochanych , ale także 
chorych na epilepsję i choroby umysłowe. Jedna z legend 
podaje, że Walenty był młodym mężczyzną skazanym 
przez Imperatora Rzymu na śmierć za pomoc 
prześladowanym chrześcijanom. Wysłał on ze swego 
więzienia list pożegnalny do ukochanej i podpisał go " 
Od Twojego Walentego". 

Inne podanie mówi, że Walenty 
był duchownym, który sprzeciwił się 
rozkazowi Cesarza Klaudiusza II, 
zabraniającym młodym mężczyzną 
żenienia się. Władca doszedł do wniosku, 
że nieżonaci żołnierze są bardziej 
skuteczni i zdyscyplinowani. Święty, 
który stanął w obronie instytucji 
małżeństwa został ukrzyżowany. Polska 
ma także swój własny, słowiański dzień 
zakochanych. Jest to Noc Kupały 
(Sobótka) lub też Noc Świętojańska, 
obchodzona z 21 na 22 czerwca. Młodzi 
często wróżyli sobie tego dnia, z kim się 
pobiorą, szczególnie ważne były sny. 
Palone były wielkie ogniska, przy 
których się bawiono i wyruszano na 
poszukiwanie czarodziejskiej paproci, 
która jak podaje legenda kwitła raz do 
roku i dawała szczęście każdemu kto ja 
odnajdzie. 



Książka papierowa kontra  
e-book                             
 

–	Czytnik.	Technologia,	wiesz…		
-	Może	i	tak,	ale	ja	jednak	wolę	tradycyjny	papier.		

-	I	chce	ci	się	nosić	takie	cegły?		
-	A	chce	ci	się	psuć	wzrok	przed	ekranem?”	

	

 

Kawiarnia. Dwie dziewczyny rozmawiają ze sobą przy kawie. Mówią dosyć głośno, dlatego 
przykuwają uwagę zebranych osób. Jedna trzyma w dłoni LED ekran, druga książkę. Dyskutują na temat 
ekranizacji jednej z książek. Widok, który zmusił mnie do refleksji - co lepsze, zdrowsze, bardziej 
opłacalne? Sama przecież w swojej torebce noszę zarówno czytnik, jak i książki. Analizując wszystko 
w głowie stwierdzam, że o wiele częściej sięgam jednak po drukowanych „przyjaciół”. A zatem warto 
się zastanowić - książka czy e-book?  

	

 

Czytając powyższą charakterystykę papierowych i elektronicznych stron co byście wybrali? Może 
znajdziecie inne cechy, które warto byłoby zaznaczyć? Ja, chociaż od niedawna zdarza mi się używać 
czytnika, byłam i zostanę fanką papierowych książek - ekran i przyciski nie zastąpią mi zapachu stronic. 
Kocham książki również za to, że wzbudzają pozytywne wrażenia estetyczne; dają możliwość 
przekartkowania stronic w księgarni; uwielbiam dotyk książki prosto z drukarni czy księgarni. Książka 
papierowa to doskonały pomysł na prezent dla naszych przyjaciół.  
 

Książki  E-booki 
- na każdą książkę należy wydać za każdym 

razem sporą sumę pieniędzy 
- jednorazowo wydajemy sporą sumę na 

sprzęt 
- kłopotliwe w użytkowaniu bez właściwego 

oświetlenia. 
- droższe wersje czytników można używać 

przy dowolnym natężeniu światła 
- negatywny wpływ na wzrok -  przy dłuższym czytaniu negatywny wpływ 

na wzrok 
- należy dbać o ich stan - dodatkowe koszty za ewentualną naprawę 

sprzętu,  należy uważać na stan czytnika, 
najlepiej dokupić pokrowiec   

- potrzeba dużo miejsca na ich 
przechowywanie 

- cienki, mieści się to plecaka lub torebki   

- mogą być ciężkie, duże, co utrudnia 
zabranie ich ze sobą w niektóre miejsca 

- łatwo przenosić go z jednego miejsca w 
drugie 

- można zakupić każdą już wydaną książkę - nie wszystkie wydawane książki mają 
swoje elektroniczne odpowiedniki 



	

Niewielu	z	nas	wie,	ale	codziennie	mamy	okazję	do	świętowania.	Również	w	lutym	jest	wiele	
nietypowych	świąt.	Mamy	tu	między	innymi	dni	stron	internetowych,	które	nieraz	pomagały	nam	w	
pracach	domowych	(np.	Wikipedia)	oraz	te	przyjemne,	jak	Dzień	Pocałunku	lub	Przytulania.	Oto	wykaz,	
z	którego	trzeba	korzystać,	żeby	zaskoczyć	znajomych	i	rodzinę		

	

	

	

	

	

	

	

	

 

2 lutego - Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych; Dzień Handlowca; Dzień Świstaka  

3 lutego - Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów  

4 lutego - Dzień Walki z Rakiem  

6 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu  

8 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu  

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy  

10 lutego – Światowy Dzień Przytulania  

10-11 lutego - Światowy Dzień Chorego  

11 lutego - Światowy Dzień Bezdomnych, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  

12 lutego - Dzień Darwina  

14 lutego - Dzień Chorego na Padaczkę  

15 lutego – Światowy Dzień Młodzieży Islamskiej 

 17 lutego - Światowy Dzień Kota  

21 lutego - Dzień Języka Ojczystego  

22 lutego - Europejski Dzień Ofiar Przestępstw; Dzień Walki z Depresją  

26 lutego - Dzień Pozdrawiania Blondynek  

	

	



POKONAĆ WŁASNE OGRANICZENIA I „DEMONY” 
- czyli dlaczego warto zobaczyć film „Najlepszy”?	

	

	

 „Najlepszy” to dramat sportowy oparty na faktach z życiach wybitnej jednostki - Jerzego 
Górskiego. Choć filmy o podobnej tematyce powstawały już dużo wcześniej za granicą, to trzeba 
przyznać jest to coś, co w naszym kinie dopiero zaczynało „kiełkować”. Aż do teraz.  

Reżyser filmu Łukasz Palkowski sięgnął po historię człowieka, o której nie łatwo jest mówić i o której 
większość z nas prawdopodobnie nie miała okazji usłyszeć. Film potwierdza słowa, że życie pisze 
najlepsze scenariusze filmowe. W obrazie Palkowskiego możemy znaleźć wszystko to, co lubi oglądać 
publiczność: walkę z własnymi demonami i przeciwnościami losu, miłość, sport. Choć film nie należy 
do gatunku tzw. łatwych, lekkich i przyjemnych - dużo w nim bowiem ciężkiej tematyki, ostrych scen i 
mocnych dialogów - to z całą pewnością nie jest to depresyjny dramat, ale rzecz z dużą dawką 
pozytywnej energii i humoru.  

Etap uzależnienia narkotykowego głównego bohatera doskonale pokazuje człowieka na dnie. Reżyser 
filmu wykorzystał konwencję rodem z baśni i fantastyki, wprowadzając „alterego” postaci i 
przyrównując ją do zombie. Tworzona jest zatem iluzja, że widzimy przed sobą żywego trupa, który nie 
ma żadnego celu i sensu. Boryka się ze swoimi problemami, demonami, które sprowadziły go na tę 
drogę. Personifikacja uzależnienia jest pokazanie w kilku scenach filmu, m.in. wtedy gdy bohater widzi 
swoje lustrzane odbicie - „złego siebie”. W ten sposób współodczuwamy z bohaterem, doświadczamy 
tego, co dzieje się w jego głowie, wspólnie walczymy z nim z jego słabością. Na uwagę zasługuje 
również znakomita obsada filmu.  

	

	

	

	

	

	

Historia życia Jerzego Górskiego, byłego narkomana, 
który po wygranej walce z nałogiem został sportowcem i  
mistrzem świata w podwójnym triatlonie. Film przedstawia 
losy dwóch związków Jerzego, z narkomanką Grażyną, która 
zostaje matką jego dziecka oraz z lekarką Ewą, dzięki której 
rozpoczyna leczenie. W trakcie pobytu w ośrodku 
odwykowym bohater poznaje m.in. Marka Kotańskiego. 
Jerzy postanawia odmienić swoje życie, za cele stawia sobie 
sport oraz możliwość kontaktu z córką. 



KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

WALENTYNKI 2018 

14 lutego 2018 roku odbyły się w naszej szkole 
wybory najbardziej czarującego Walentego i najbardziej 
czarującej Walentynki. Do zabawy zgłosiły swoich 
przedstawicieli klasy 2gA, 3gA, 3gB, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B 
i 3C. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w czterech 
kategoriach: autoprezentacja, strój kupidyna, 
konkurencja taneczna i konkurencja muzyczna. 
Przedstawiciele klas dali z siebie wszystko i starannie 
przygotowali stroje. Jury w składzie: Pani Zajączkowska, 
Pan Piekarski, Mateusz Lech i Patrycja Kędzierska miało 
przed sobą dużo trudnych decyzji. Ostatecznie wygrali 
przedstawiciele klasy 2A, II miejsce zajęła klasa 3C, a III 
miejsce wywalczyła klasa 1A. Na koniec swoją nagrodę 
przyznała publiczność, Zdobył ją Karol Dardziński z 2B. 
Dodatkowo wyróżnienie za najpiękniejszy wiersz o 
tematyce miłosnej zdobyła Kinga Torenc z 1B.Było 
mnóstwo śmiechu i zabawy. Na koniec Samorząd rozdał 
pocztę Walentynkową. 	

WARSZTATY MALARSKIE I 
FILMOWE 

Nasi uczniowie często uczestniczą w 
warsztatach malarskich i filmowych 
prowadzonych przez znanych artystów w 
Galerii „Abakus” i w Narodowym Instytucie 
Audiowizualnym. Celem spotkań jest nie 
tylko obcowanie ze sztuką samą w sobie, ale 
również nauka czytania rozmaitych tekstów 
kultury.  

PERSPEKTYWY 2018 

W dniach od 19.02 do 
21.02.2018 r. nasza szkoła jak 
co roku wzięła udział w 
prezentacji ofert edukacyjnych 
warszawskich szkół w Pałacu 
Kultury i Nauki. Zapraszamy 
do naszej szkoły, zapoznania 
się z profilami klas, śledzenia 
szkolnego facebooka oraz 
Instagrama.  



Instagram nowym „Oknem na świat” 
Wielu z Was może zastanawiać się, skąd wzięła się moda na wszechobecne w internecie zdjęcia 

jedzenia okraszone różnego rodzaju hipsterskimi filtrami, robione na szybko w toaletach 
fotografie dziubków lub pstrykane z ręki słitfocie. Jednym ze sprawców tego cyfrowego ekshibicjonizmu 
jest serwis społecznościowy Instagram. To właśnie on spopularyzował i ułatwił wymianę zdjęć między 
użytkownikami smartfonów.  

	

	

	

	

	

	

	

	

Co to jest Instagram? 
	

	

	

 

 
Instagram został założony w 2010 r. przez Kevina Systroma i Marka Kriegera. Nazwa aplikacji 
pochodzi od połączenia słów instant camera i telegram. Konta mają zarówno osoby prywatne, 
celebryci (najczęściej obserwowani na platformie) jak i firmy, które w ten sposób promują 
swoją działalność. 

 

Jak działa Instagram? 
 

Instagram, podobnie jak Facebook, posiada tablicę, gdzie pojawiają się najnowsze zdjęcia 
naszych znajomych. Aplikacja pozwala na interakcje za pomocą wiadomości prywatnych i 
wstawiania komentarzy pod postami. Możemy też docenić fotografię czy film serduszkiem. 
Istotną cechą Instagrama jest obecność hashtagów, czyli oznaczeń zdjęć, które określają np. 
miejsce, czas, atmosferę czy emocje, z jakimi pozwiązujemy publikowaną grafikę.		

Instagram to aplikacja oraz 
portal internetowy, które 

służą do dzielenia się 
zdjęciami. Cechą 

charakterystyczną jest 
kwadratowy format, do 

którego dostosowywane są 
fotografie.  


