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ŚNIEG 
Czy wam nie przyszło nigdy do głowy, 
Ŝe śnieg powinien być kolorowy? 

Albo zielony, albo czerwony, 
liliowy albo beŜ. 

Śnieg ten lepiłoby się wspaniale, 
a bałwan biały nie byłby, ale 
albo zielony, albo czerwony, 

liliowy albo beŜ. 
ŚnieŜki tak samo w zimowej porze 
byłyby wtedy w jakimś kolorze: 

albo zielone, albo czerwone, 
liliowe albo beŜ. 

Bardzo kolory by się przydały, 
a tu tymczasem wciąŜ pada biały, 
biały bielutki, mi ękki mi ęciutki, 

świeŜy, świeŜutki śnieg. 
 

Ludwik Jerzy Kern 

 

JEDZIE ZIMA 
Przypłynęła chmura sina. 
Od północy wiatr zacina. 
Kot wyjść z domu nie ma chęci. 
Coś się tam na dworze święci! 
  
Kraczą wrony na parkanie: 
- Jedzie zima , groźna pani! 
  
I juŜ lecą z nieba śnieŜki, 
zasypują drogi, ścieŜki, 
pola, miedzę i podwórka, 
dach, stodoły, budę Burka. 
  
Kraczą wrony na jabłoni: 
- Jedzie zima parą koni! 
  
Mróz ściął lodem brzeg strumyka. 
Zając z pola w las pomyka. 
Krasnalowi zmarzły uszy, 
juŜ spod pieca się nie ruszy! 
  
Kraczą wrony na brzezinie: 
Oj, nieprędko zima minie! 

 
Czesław Janczarski 



 

 
 

      
      
 

Dnia 9 stycznia 2010 roku odbył się bal studniówkowo-połowinkowy  klas 3L  i 3T 
oraz 2L i 2T. Impreza rozpoczęła się o godzinie 1800 w restauracji „Mr Top”. Mimo 
niesprzyjającej pogody, wszyscy zaproszeni goście dotarli na czas.  
      Na początku uczniowie odtańczyli poloneza. Swoją obecnością zaszczyciła nas 
Pani Wicedyrektor Ewa Michalak. Wszyscy byli zadowoleni i bawili się znakomicie. 
DidŜejami byli Filip i Marcin. Parkiet nigdy nie był pusty. Bal trwał do późnych godzin 
nocnych.  

Tomasz Wojewoda  i  Wojciech Niemyt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Od zarania dziejów towarzyszyły 

im obrzędy magiczne, rytuały przejścia 

mające uchronić przed złem, nadać lub 

wzmocnić najbardziej poŜądane cechy, 

zapewnić szczęście i powodzenie na nowym 

etapie Ŝycia. 

Wspólnym dla wszystkich niemal 

kultur był zwyczaj uroczystego 

przechodzenia z jednej fazy Ŝycia do 

kolejnej, a wiązał się ze zmianą statusu 

rodzinnego i społecznego. 

Przełomowe etapy w Ŝyciu człowieka to 

przejście z okresu dziecięctwa w okres 

dojrzewania, wejście młodego człowieka w 

dorosłość.  

Rytuałami takimi były choćby 

"postrzyŜyny" siedmioletnich chłopców na 

znak przejścia pod męską opiekę czy 

Ŝakowski zwyczaj "otrzęsin". 

W wielu kulturach niektóre rytuały 

przetrwały w formie niemal niezmienionej, 

w innych ich ślady moŜna odnaleźć w 

zwyczajach współczesnych. Matura i 

wytyczony przez studniówkę czas ją 

poprzedzający jest jednym z nich. 

 

Skąd się wzięła studniówka? 
Jakie są jej tradycje? 

Korzeni tego zwyczaju 

doszukiwać się naleŜy w czasach bardzo 

odległych, w których powstawały pierwsze 

społeczności, ich hierarchie i kształtowały 

się obrzędy im towarzyszące.  

JuŜ członkowie plemion pierwotnych 

poddawani byli róŜnego typu inicjacjom 

zapewniającym im miejsce w grupie, a 

poprzedzanym okresem przygotowań 

wypełnionym nauką i nierzadko w ostatniej 

fazie medytacjami w odosobnieniu. 

 



Pisać długo, 
to zbyteczne, 
lepiej krótko, 

lecz serdecznie. 
Przyjmij moje zapewnienie, 

Ŝe Cię kocham, 
wielbię, 
cenię. 
xxx 

Jak ogień się pali, 
Jak woda się leje, 
Tak moje serce, 

Za twoim szaleje. 

 

 
 

Obchodzi się je 14 lutego w dniu 
świętego Walentego. 

Święto wywodzi się z kultury 
anglosaskiej, ma ponad pięciowiekową 
tradycję, a święty Walenty patronuje mu od 
około XV wieku.  
Dlaczego w tym dniu, a patrona chorych na 
epilepsję i choroby umysłowe obrano takŜe 
patronem zakochanych? MoŜe dlatego, Ŝe stan 
uczuciowy zakochanych niezaleŜnie od ilorazu 
inteligencji, płci i wieku chwilami przypomina 

umysłową chorobę? Być moŜe ma teŜ symboliczny związek z okresem godowym ptaków 
łączących się w pary, który na Wyspach Brytyjskich przypada na ten właśnie czas? Para 
gołębi przecieŜ takŜe stała się symbolem zakochanych.  

Etymologii doszukiwać się naleŜy w pasterskim rzymskim święcie Lupercalia, 
obchodzonym w dniach 14 i 15 lutego, kiedy to kapłani Fauna, Luperkowie (Luperci), w 
grocie, w której wilczyca wychowała legendarnych załoŜycieli Rzymu, Remusa i Romulusa, 
składali Faunowi ofiarę, poświęcając kozę na znak 
płodności i psa na znak oczyszczenia. 
Atrybuty kozy, a raczej jej męskiego przedstawiciela, 
znanego z demonstrowania swej siły seksualnej 
przypisano bogowi płodności i patronowi pasterzy - 
Faunowi. 
Rzemyki z pociętej koziej skóry zanurzano w jej 
krwi, ich dotyk miał zapewniać płodność i urodzaj. 
Wokół Palatynu odbywał się wyścig dwóch męskich 
druŜyn, w którym młodzi zawodnicy odziani w skóry 
poświęconych kóz, biegnąc chłostali widzów ich 
skrawkami. Dotknięcie takim skrawkiem kobiety 
miało sprawić, Ŝe wkrótce stanie się matką, co jest 
ukoronowaniem ludzkiego związku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Patrycja Chudzińska 

 

W Dniu Świętego Walentego 
Masz Ŝyczenia z serca mego! 

Od początku znajomości 
w moim sercu stale gościsz 
I zostaniesz tam do końca, 

Bo to rzecz nieustająca 
 

xxx 
 

W Walentynki pi ękny świat, 
więc Ci Ŝyczę uroczyście: 
Ŝyj przynajmniej ze sto lat. 

Ze mną oczywiście! 



 
 

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 
 

Drodzy Czytelnicy ☺ Wraz z końcem roku kalendarzowego pojawiło się w 

bibliotece sporo nowych, bardzo ciekawych pozycji ksiąŜkowych. Oto tytuły 

niektórych z nich: 

1. Jacek Dukaj, Wroniec. 

2. Nicholas Evans, Przepaść. 

3. Rene Goscinny, Nieznane przygody Mikołajka. 

4. Herta Müller, Sercątko. 

5. E. M. Remarque, Dom marzeń. 

6. Olga Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych. 

7. E.E. Schmidt, Marzycielka z Ostendy. 

8. William Wharton, Al. 
9. Paulo Coelho, Weronika postanawia umrzeć. 

10. Stephenie Meyer, Zmierzch. 

 

 Serdecznie zachęcam do złoŜenia wizyty w szkolnej bibliotece. 

                                                                           
                                                                                           Barbara Nowak–Baryś 

 

UWAGA!!! 
 

W dniach 19-21 lutego nasz Ośrodek – 

jak co roku – będzie uczestniczył w Targach 

Edukacyjnych. Mamy nadzieję, Ŝe nasza oferta 

spotka się z szerokim zainteresowaniem.    
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