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Zmarzlak  

 

A widzicie wy zmarzlaka, 

Jak się to on gniewa; 

W ręce chucha, pod nos dmucha, 

Piosenek nie śpiewa. 

 

- A czy nie wiesz, miły bracie, 

Jaka na to rada, 

Gdy mróz ściśnie, wicher świśnie, 

Śnieg na ziemię pada? 

 

Oj, nie w ręce wtedy dmuchaj, 

Lecz serce zagrzewaj, 

Stań do pracy, jak junacy, 

I piosenki śpiewaj! 

Maria Konopnicka 
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Walentynki 2015 
  

 
 
Jak co roku 14 lutego obchodzimy 
Święto Zakochanych, czyli 
Walentynki. Wiemy już dobrze, że 
nazwa pochodzi od św. Walentego, 
którego wspomnienie liturgiczne w 
Kościele katolickim obchodzone 
jest również w tym samym czasie. 
Zwyczajem w tym dniu jest 
wysyłanie listów zawierających 
wyznania miłosne (często pisane 

wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 
lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. 
Również u nas w Ośrodku nie zabrakło obdarowywania się liścikami  
i prezentami. W Szkole Przysposabiającej do Pracy odbyła się nawet specjalna 
impreza, podczas której wielu uczniów obdarowało się drobnymi upominkami. 
Czyżby wśród nas byli sami zakochani? 
 
Do wszystkich adresujemy słowa o miłości zawarte w wierszach znalezionych w 
Internecie.      
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrycja Łuczak 

    
 

 

 
 

Piękne jest słowo Kocham, 
Piękne jest jego brzmienie, 
Lecz jeśli się kogoś zdradzi, 
Ciężkie jest jego cierpienie. 

 
 

Fałszu unikaj, nie znaj zazdrości, 
Nie kochaj tego, kto nie wart miłości, 

Serca nikomu nie oddaj w ofierze, 
A gdy pokochasz, to kochaj szczerze. 

 
 

Pamiętaj, że Cię kocham, 
że szczerze Cię miłuję, 
Tego, że Cię poznałem, 

nigdy nie żałuję. 

Wśród serc tysiąca, 
Miej jedno wybrane, 
Jedno niech będzie, 

Przez Ciebie kochane. 
Nie rań serca, co cię kocha, 

bo miłości krótki czas. 
Kochać można w życiu często, 

lecz prawdziwie tylko raz. 
 



 

 

    

    

KKKKącik maturzysty...cik maturzysty...cik maturzysty...cik maturzysty...    
Przykładowe zadanie na egzamin pisemny z języka angielskiego… 

  
Zadanie 
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Marka i Susan na temat piłki nożnej. Odpowiedz na 
pytania 1.1.-1.5. zgodnie z treścią nagrania. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubryk ę w 
tabeli (M-Mark lub S-Susan). 

 

Wyciąg z informatora CKE                             
                          

Zadanie 
Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 7.1.–7.3. litery, którymi 
oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Uwaga: 
dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

 
THE HOUSE ON MANGO STREET 

We did not always live on Mango Street. Before that we lived on Loomis, and before that 
we lived on Keller. And before that I can’t remember. But what I remember most was 
moving a lot. 
7.1. ___ By the time we got to Mango Street there were six of us – Mama, Papa, Carlos, 
Kiki, 
my sister Nenny, and me. 
The house on Mango Street is ours and we don’t have to pay rent to anybody, or share 
the yard 
with the people downstairs. 7.2. ___ But even so, it’s not the house we’d thought we’d 
get. 
Our parents always told us that one day we would move into a house, a real house that 
would be 
ours for always so we wouldn’t have to move each year. Our house would be white with a 
big yard. 
7.3. ___ And it would have running water and pipes that worked. This was the house 
Papa talked 
about when he held a lottery ticket and the house Mama dreamed up in the stories she 
told us before 
we went to bed. 

adapted from The House on Mango Street by Sandra Cisneros 
 

A. They would be painted in bright colors. 
B. Each time it seemed there’d be one more child in our family. 
C. It would be within the town limits but it would look like a big country house. 
D. Everybody had to help when we were moving it. 
E. No neighbor complains that we are making too much noise. 

 

Which person                                                                                 M 
(Mark) 

S 
(Susan) 

1.1 bought something he/she needed to play a sport?   
1.2  thinks that players change football clubs too easily?   
1.3  suggests that top football clubs shouldn’t get so much money?    
1.4  compares playing football to other professions?   
1.5  expresses interest in watching another sports discipline?   



 
 

 
Przysłowia mądrością narodu… 

  
 Tym razem proponujemy zapoznanie się z powiedzeniami, 
które związane są z nazwami miesięcy: styczniem i lutym. Po 
raz kolejny przekonamy się, że przysłowia są mądrością 
narodu.  
 

� Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. 
� Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje. 
� Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 
� Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 
� Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa. 
� Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 
� Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 
� Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima. 
� Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 
� W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały. 
� Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi. 
� Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi. 
� Kiedy luty, obuj buty.  

W zek 
 

 
 

    

 
Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 
 

PodróŜ w czasie przestrzeni? Smoki, tajemnicze pytania od ponad dwóch 

tysięcy lat pozostające bez odpowiedzi? Czemu nie! A wszystko dlatego, Ŝe 

pewnego wrześniowego wieczora 1931 roku Opiekunowie Imaginarium 
Geographica odkrywają w średniowiecznym manuskrypcie zaszyfrowane 

ostrzeŜenie. Zanim zdąŜą rozwikłać tę zagadkę, jej autor przechodzi przez drzwi 

w czasie… i słuch o nim ginie…. A to wszystko w pierwszym tomie Kronik 
Imaginarium Geographica.             (James A. Owen: Król Indygo) 

 

Barbara Nowak 
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