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OD REDAKCJI 
 

Witamy serdecznie wszystkich naszych 

Czytelników! Przed Wami długo oczekiwany              

I numer gazetki „GŁOS UCZNIA”. Mamy 

nadzieję, że każdy z Was znajdzie w nim coś 

dla siebie  Liczymy na Wasze opinie i 

propozycje tematów do następnych numerów 

gazetki! 

  

WIELKIE ODLICZANIE 
(od 14.02.2022 r.) 

 

    JUŻ za: 

 62 dni – Wielkanoc 

 99  dni – egzamin ósmoklasisty 

 107 dni – Dzień Dziecka 

 131 dni - koniec roku szkolnego :D            

 Pozostało nam 86 dni nauki szkolnej                              
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

1 września w naszej szkole odbyło się rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 2021/22 . Kl. 1a została  powitana przez wychowawczynię p. 

Barbarę Cholewę, a kl. 1b powitała wychowawczyni mgr Jolanta 

Wabno. Pozostali uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich 

klasach. Nowy rok szkolny rozpoczęło 392 uczniów w 20 oddziałach.  

Do oddziału przedszkolnego  w Ćwikowie uczęszczać będzie 50 dzieci, 

a do oddziału przedszkolnego w Wielopolu 13 dzieci. 

8 września jak co roku, przedstawiciele społeczności Szkoły Podstawowej w Oleśnie, udali 

się na miejscowy cmentarz, by uczcić pamięć, poległych w II wojnie światowej. W 82 

rocznicę tamtych wydarzeń na zbiorowej mogile obrońców ojczyzny złożona została 

wiązanka biało- czerwonych kwiatów  i zapalono znicze. 

 

29 września w naszej szkole odbyło się krótkie spotkanie Klubu Aktywnego Czytelnika, na którym 

wręczono nagrody za udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej:  „ Czytamy z SERCEM”. Czytelnicy 

Biblioteki Szkolnej wykonali również prace plastyczne. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, medale, książki o profilaktyce prozdrowotnej oraz zakładki do książki. Wydarzenie zostało 

zorganizowane przez Bibliotekę Szkolną. 

 

30 września jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień 

Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki przygotowały dla swoich 

kolegów drobne upominki. Kilka dni wcześniej dziewczynki 

wytypowały po jednym ich zdaniem najsympatyczniejszym 

koledze z klasy.  

 

Miano „NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO 

CHŁOPAKA” otrzymał: 

 

Kacper Zachara z kl. V a 

 

Na podium znaleźli się również Hubert Węgiel z 

kl. VI a oraz Karol Piątek z kl. VIII b 

 

 

1 października w naszej szkole obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

Tego dnia podczas lekcji matematyki uczniowie rozwiązywali szereg zadań, zagadek, łamigłówek 

dotyczących mnożenia. Kolorowali zakodowane obrazki, szukali tabliczki mnożenia w wykreślankach, 

grali w gry związane z mnożeniem. Już kilka dni wcześniej pojawiły się informacje zachęcające do 

udziału w akcji oraz kąciki z zagadkami, gdzie każdy uczeń miał możliwość przypomnieć sobie tabliczkę 

mnożenia. W piątek tabliczka mnożenia była już obecna wszędzie. Uczniowie klas 4-8 byli 

egzaminowani z tabliczki mnożenia przez nauczycieli matematyki i nauczania wczesnoszkolnego. 

Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymali Certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia.  

 

 

 

 



 

 

 

4 października w ramach Programu „Odkrywam 

Małopolskę 2021”, realizowanym przy wsparciu 

finansowym Województwa Małopolskiego” uczniowie 

klas starszych  szkół z  Gminy Olesno przez trzy dni z 

kolei zwiedzali Kraków. Podziwiali  Wawel, Katedrę, 

Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta, architekturę 

Krakowa na ulicy Kanoniczej, Grodzkiej, Rynek 

Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki, Ulicą 

Floriańską dotarliśmy do Barbakanu. Po przerwie na 

posiłek udaliśmy się  do Ogrodu Doświadczeń 

Stanisława Lema, gdzie dobrze bawiliśmy się, 

korzystając z różnych atrakcji połączonych z 

fizycznymi  doświadczeniami z dziedziny ruchu, optyki 

oraz dźwięku.   

 

 

    

6 października uczniowie klas  VI pod opieką p. M. Wojtyto, A. 

Dymon i E. Dymon, pojechali na wycieczkę integracyjno- 

krajoznawczą do Ciężkowic. Uczestnicy wycieczki w promieniach 

słońca pokonali zielony szlak Skamieniałego Miasta, podziwiając 

niesamowite skały i okazy przyrody. Następnie udali się do Parku 

Zdrojowego, gdzie padający deszcz nieco utrudnił zwiedzanie. 

Następnie grupa udała się do Muzeum Przyrody, gdzie wszyscy 

obejrzeli ciekawy film o ciężkowickiej faunie i florze. Uczniowie 

zwiedzili również muzealną wystawę, na której mieli okazję 

zobaczyć rzadkie gatunki zwierząt i ptaków.  

 

 

 

7 października uczniowie klasy 5a i 7c mogli 

uczestniczyć w warsztatach ekologicznych w 

Centrum Polonii w Brniu. Udało się im to dzięki 

wysokim lokatom uczniów z tych klas w 

powiatowym konkursie plastycznym „Ekologiczny 

komiks”. Uczniowie wraz z klasami pod nadzorem 

leśniczego poznali wiele wątków historycznych 

związanych  z parkiem w Brniu oraz mogli usłyszeć 

ogrom ciekawostek dotyczących roślinności i 

nasadzeń, jakie tam występują. Spacer zakończył się poczęstunkiem, za który serdecznie dziękujemy 

organizatorom. 

Nagrody otrzymali: Kacper Lipowicz – III miejsce, Paweł Wadach – wyróżnienie. 

GRATULUJEMY!!!!!! 

 

 

 



5-6 października zostały przeprowadzone w naszej szkole demokratyczne wybory 

do nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego. Uprawnieni do głosowania byli 

wszyscy uczniowie. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać głos na 

jednego spośród dwunastu kandydatów. Po podliczeniu głosów wszystko stało się 

jasne. Nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego jest następujący: 

Przewodniczący – Gabriela Biedak z kl. VIII b  

Zastępca – Sebastian Dymon z kl. VIII a  

 

 

14 października uczniowie klas IV a i IV c, pod kierunkiem 

wychowawczyń: p. Marty Miękiny i p. Iwony Szkotak, przygotowali 

uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. O oprawę 

muzyczną zadbał p. Marcin Pasek, a dekorację przygotowała p. 

Katarzyna Ubas. Zaproszeni goście i pracownicy placówki poznali z 

humorem szkolną rzeczywistość i podziwiali radosny śpiew dzieci. 

Tradycyjnie Dyrektor Szkoły oraz Wójt Gminy nagrodzili kilkoro 

nauczycieli i pracowników szkoły.  

 

19 października gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli KPP w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie 

to odbyło się w ramach trwającej  

akcji „Odblaskowa szkoła 2021”. Zaproszeni goście 

przeprowadzili       zebranymi uczniami klas I i II 

pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci w ruchu 

drogowym oraz przypomnieli wszystkim o 

obowiązku noszenia przez dzieci i dorosłych 

kamizelek i elementów odblaskowych po zmierzchu. 

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez  

przedstawicieli Policji kamizelek odblaskowych dla 

uczniów.  

 

22 października w naszym Oddziale Przedszkolnym w 

Wielopolu odbyła się piękna uroczystość „Pasowanie na 

Przedszkolaka”. Oprócz dzieci wzięli w niej udział rodzice. 

Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, który 

przygotowały pod kierunkiem p. G. Dziubli. Mówiły wiersze, 

śpiewały piosenki, brały udział w zabawach ilustracyjnych z 

gestami. Następnie za pomocą magicznego ołówka pan 

Dyrektor J. Bartoń pasował wszystkie dzieci na przedszkolaki. 

Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały dyplomy 

oraz upominki ufundowane przez rodziców.  

 

Wszystkim przedszkolakom życzymy samych sukcesów oraz cudownych chwil spędzonych na 

zabawie i nauce… 



26 października uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami uczestniczyli w  odblaskowym 

happeningu  ulicami Olesna. Happening odbył się w 

ramach XI edycji Konkursu  „Odblaskowa Szkoła”. 

„Odblaskowy happening” miał charakter lokalnej 

kampanii wzmacniającej poczucie bezpieczeństwa na 

drodze oraz promocję noszenia elementów 

odblaskowych, a także zwrócenie uwagi mieszkańców 

na konieczność korzystania z nich. W zorganizowaniu 

happeningu bardzo dziękujemy przedstawicielom KPP 

z Dąbrowy Tarnowskiej, którzy czuwali nad naszym 

bezpieczeństwem podczas przemarszu. W tym dniu w 

naszej szkole odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym akcja 

Samorządu Uczniowskiego z cyklu Kolorowe Dni.  Kolorami 

przewodnimi były barwy tej pięknej pory roku (jesieni). I chociaż 

dni są coraz krótsze, a poranki coraz chłodniejsze, w szkole nagle 

zrobiło się optymistycznie, ciepło i słonecznie. We wspólnej 

zabawie wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele. 

 

29 października nasi najmłodsi koleżanki i koledzy zostali 

pasowani na uczniów. Zaproszeni rodzice i goście nagradzali brawami recytacje, śpiew i tańce 

pierwszaków, przygotowanych przez wychowawczynie: p. B. Cholewę i p. J. Wabno. Piękna dekoracja i 

odświętne stroje uczniów dodawały uroku całej uroczystości. Po występie dzieci klas 

pierwszych złożyły ślubowanie, a następnie odbyła się uroczystość pasowania na 

uczniów. Na koniec dzieci otrzymały upominki.  

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów na nowej drodze 

obowiązków szkolnych. 

8 listopada w związku z obchodami 103 rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły udali się na 

cmentarz parafialny w Oleśnie, by złożyć hołd bohaterom poległym w obronie 

naszej Ojczyzny. 

 

9 listopada Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy uroczystą akademią, którą 

przygotowali uczniowie klas VII b i V a wraz z wychowawczyniami p. Elżbietą 

Nowak i p. Teresą Wiśniewską. Na sali gimnastycznej, zgromadzili się w 

odświętnych strojach z biało-czerwonymi symbolami uczniowie i nauczyciele. W podniosłej atmosferze 

wysłuchaliśmy montażu słowno –muzycznego, który 

był piękną lekcją historii. Uroczysty śpiew zarówno 

uczniów i nauczycieli i recytacje wprowadziły nas w 

podniosły  nastrój patriotycznego święta.  O dekorację 

zadbały p. Teresa Hońdo i p. Monika Wojtyto.  

 

 



17 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się XXVI Gminny 

Konkurs Recytatorski. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas I-VIII, 

którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.  

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Agata Kiwior kl. I a,  Tomasz Tylec kl. 

IV a, Joanna Piątek kl. VI a, Oliwia Bułat kl. VIII b.  

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy sukcesu!!!!!! 

1 grudnia uczennice z naszej szkoły reprezentowały naszą szkołę w Finale 

Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Halowej Piłce Nożnej. Spisały się na nich 

rewelacyjnie i zajęły 2 miejsce. Jest to chyba największy sukces w historii naszej 

szkoły. 

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH 

SUKCESÓW!!!!!! 

 

2 grudnia w Szkole Podstawowej w Oleśnie odbyło się „Spotkanie z Mistrzem„. Wydarzenie to miało 

na celu promowanie tenisa stołowego i 

zachęcenie dzieci do uprawiania tego sportu od 

najmłodszych lat. Gościem specjalnym był 

zawodnik pierwszoligowej drużyny UKS Villa 

Verde Olesno Artur Białek. Na spotkaniu dzieci 

mogły spróbować swoich sił wspólnie                                     

z pierwszoligowcami oraz pochwalić się wiedzą 

na temat tenisa stołowego. Uczestnikom 

spotkania ufundowano wiele ciekawych nagród. 

Spotkanie zostało zorganizowane przy 

współpracy Polski Tenis Stołowy i klubu UKS 

Villa Verde Olesno. Organizatorem wydarzenia był pierwszoligowy zawodnik drużyny z Olesna Daniel 

Lis. 

 

 6 grudnia do naszej szkoły zawitał z prezentami święty Mikołaj. 

Wszyscy uczniowie byli grzeczni, więc nikt nie został pominięty przy 

wręczaniu upominków.  Gość przyszedł nie sam, a w dobrym i nie 

mniej ciekawym towarzystwie. Przyniósł mnóstwo prezentów, którymi 

obdarował wielu uczniów i pracowników naszej szkoły. Obiecał, że 

wróci za rok. W tym dniu wszyscy uczniowie i nauczyciele ubrali się 

na czerwono przez co w szkole panował ciepły  i świąteczny klimat. 

 

Mikołaj jednak nie odwiedzał szkoły tylko 6 grudnia, bowiem w okolicach świąt odwiedził naszą szkołę 

jeszcze raz, montując w niektórych klasach nowoczesne monitory. Dlatego w tym miejscu Dyrekcji, a 

szczególnie Dyrektorowi p. J. Bartoniowi tak po prostu  

        DZIĘKUJEMY!!! 
   

Opracowała: Martyna Sierak, kl. VII c                                           

https://www.facebook.com/UKS-Villa-Verde-Olesno-103718011848277/?__cft__%5b0%5d=AZU4BK9pQirpOnx8kTrJm1nO5ShUBdBjHOLXEMfbjJMrJYMgGOkycveSBRgJVpy01Gr8q2mmKKEkb-zlAjcp2IFN6MMu5jk_ffYBn3QvYYx4RA31gJB_kPvDcWUSQOdYT5VsvtB1f60cgqilVyAby021&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/UKS-Villa-Verde-Olesno-103718011848277/?__cft__%5b0%5d=AZU4BK9pQirpOnx8kTrJm1nO5ShUBdBjHOLXEMfbjJMrJYMgGOkycveSBRgJVpy01Gr8q2mmKKEkb-zlAjcp2IFN6MMu5jk_ffYBn3QvYYx4RA31gJB_kPvDcWUSQOdYT5VsvtB1f60cgqilVyAby021&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/PolskiTS/?__cft__%5b0%5d=AZU4BK9pQirpOnx8kTrJm1nO5ShUBdBjHOLXEMfbjJMrJYMgGOkycveSBRgJVpy01Gr8q2mmKKEkb-zlAjcp2IFN6MMu5jk_ffYBn3QvYYx4RA31gJB_kPvDcWUSQOdYT5VsvtB1f60cgqilVyAby021&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UKS-Villa-Verde-Olesno-103718011848277/?__cft__%5b0%5d=AZU4BK9pQirpOnx8kTrJm1nO5ShUBdBjHOLXEMfbjJMrJYMgGOkycveSBRgJVpy01Gr8q2mmKKEkb-zlAjcp2IFN6MMu5jk_ffYBn3QvYYx4RA31gJB_kPvDcWUSQOdYT5VsvtB1f60cgqilVyAby021&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UKS-Villa-Verde-Olesno-103718011848277/?__cft__%5b0%5d=AZU4BK9pQirpOnx8kTrJm1nO5ShUBdBjHOLXEMfbjJMrJYMgGOkycveSBRgJVpy01Gr8q2mmKKEkb-zlAjcp2IFN6MMu5jk_ffYBn3QvYYx4RA31gJB_kPvDcWUSQOdYT5VsvtB1f60cgqilVyAby021&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/daniel.lis.5496?__cft__%5b0%5d=AZU4BK9pQirpOnx8kTrJm1nO5ShUBdBjHOLXEMfbjJMrJYMgGOkycveSBRgJVpy01Gr8q2mmKKEkb-zlAjcp2IFN6MMu5jk_ffYBn3QvYYx4RA31gJB_kPvDcWUSQOdYT5VsvtB1f60cgqilVyAby021&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/daniel.lis.5496?__cft__%5b0%5d=AZU4BK9pQirpOnx8kTrJm1nO5ShUBdBjHOLXEMfbjJMrJYMgGOkycveSBRgJVpy01Gr8q2mmKKEkb-zlAjcp2IFN6MMu5jk_ffYBn3QvYYx4RA31gJB_kPvDcWUSQOdYT5VsvtB1f60cgqilVyAby021&__tn__=-%5dK-R


Nasze osiągnięcia w I okresie 
 

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 

7 października 2021 r. - etap szkolny: 

I – Zuzanna Rusiecka 

II – Weronika Pszczoła 

III – Maja Giza 

Weronika Pszczoła i Zuzanna Rusiecka awansowały do etapu rejonowego, który miał miejsce 29 

listopada 2021 r.  

 

 

Małopolski Konkurs z Fizyki 

21 października 2021 r. – etap szkolny: 

I – Wojciech Marzec 

II – Weronika Bartoń 

III – Karolina Dynak 

 

 

 

 

Małopolski Konkurs Geograficzny  

18 października 2021 r.- etap szkolny: 

I – Nikodem Zarzycki 

Nikodem zakwalifikował się  do etapu rejonowego, który odbył się 6 grudnia 2021 r. 

 

 

 

Małopolski Konkurs Języka Polskiego 

11 października 2021 r. – etap szkolny: 

I – Oliwia Bułat 

II – Magdalena Wajda 

III – Wojciech Marzec i Joanna Piątek 

 

 

 

 

Małopolski Konkurs Biologiczny 

12 października 2021 r. – etap szkolny  

I – Weronika Bartoń 

II – Klaudia Piątek  

III – Karolina Dynak 

Uczennice te oraz Oliwia Bułat i Dawid Kaczor zakwalifikowali się do etapu rejonowego, który 

odbył się 2 grudnia 2021 r. 

 

 

 



 

Małopolski Konkurs Matematyczny  
8 października 2021 r. – etap szkolny: 

I – Bułat Oliwia 

II – Karolina Dynak 

III – Wojciech Marzec 

 

 

 

 

 

Małopolski Konkurs Historyczny   

13  października 2021 r.- etap szkolny 

I – Magdalena Wajda 

II – Klaudia Piątek 

III – Oliwia Włodarczyk 

 

 Magdalena Wajda oraz Klaudia Piątek awansowały do etapu rejonowego, 

który odbył się 3 grudnia 2021 r.  

 

 

Małopolski Konkurs Chemiczny  

22 października 2021 r. – etap szkolny: 

I – Weronika Pszczoła 

II – Maja Giza 

III – Weronika Bartoń, Magdalena Wajda, Aleksandra Wałaszek 

 

 

 

 

 

 

Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie”  

I – Aleksandra Kowal, Weronika Bartoń, Klaudia Piątek, Magdalena Wajda 

II – Magdalena Mosio 

III – Malwina Golemo 

Uczniowie Ci oraz Amelia Węgrzyn, Martyna Lustofin, Jakub Majka, Anna Sarat, Tomasz 

Tylec, Kinga Majocha, Zuzanna Garncarz, Anna Furgał, Agnieszka Kochanek zakwalifikowali 

się do etapu rejonowego, który odbył się 3 lutego. 

 

 

Gratulujemy! 

        



Kronika sportowa 

28 października odbyły się Gminne Zawody Szkolne w Halowej Piłce Nożnej. Turniej 

rozgrywano w czterech kategoriach: dziewczynki młodsze i starsze oraz chłopcy młodsi i starsi. 

Wszystkie drużyny reprezentujące naszą szkołę okazały się zwycięskie. 

 
Następnym etapem były zawody powiatowe, które odbyły się tydzień później w Dąbrowie 
Tarnowskiej. 
Dziewczynki młodsze zwyciężyły, nie mając sobie równych, wygrywając wszystkie swoje 

mecze, nie tracąc przy tym żadnej bramki.                                  

Chłopcy młodsi również spisali się bardzo dobrze i zajęli II miejsce.                  

Chłopcy starsi spisali się na medal, medal koloru brązowego. 

 

16 listopada dziewczęta z naszej szkoły reprezentowały powiat dąbrowski w półfinale 
wojewódzkim. Spisały się rewelacyjnie! Wygrały wysoko wszystkie swoje mecze i pewnie 
sięgnęły po puchar, awansując tym samym do finału wojewódzkiego. 

 

26 listopada odbyły się Gminne Zawody Tenisa Stołowego w kategoriach dziewcząt i 

chłopców starszych oraz dziewcząt i chłopców młodszych. W obu kategoriach wiekowych 

rozgrywki przeprowadzono idywidualnie i drużynowo. W sumie rozegrano aż 8 turniejów. 

Zawodnicy z Szkoły Podstawowej w Oleśnie odnieśli sporo sukcesów. 

Oto wyniki naszych zawodników w turniejach drużynowych: 
Dziewczęta starsze: 

II miejsce – Gabriela Biedak, Aneta Lelek                          

Chłopcy starsi 

I miejsce – Kacper Lipowicz, Remigiusz Pasek 

III miejsce – Mateusz Bułat, Jakub Pyzik 

Dziewczęta młodsze: 

I miejsce – Zuzanna Łos, Edyta Reczek 

II miejsce – Natalia Nowak, Wiktoria Cholewa 

Chłopcy młodsi: 

I miejsce – Antoni Wrona, Łukasz Reczek 

Indywidualnie zawodnicy z Olesna, także 
spisali się znakomicie. 
Chłopcy starsi: 
I miejsce – Kacper Lipowicz 
III – Remigiusz Pasek 

 

 



 

Dziewczęta młodsze: 
I miejsce – Zuzanna Łos 
II  - Edyta Reczek 
III - Wiktoria Cholewa 

Chłopcy młodsi: 
I miejsce – Antoni Wrona 
II – Łukasz Reczek 
 

1 grudnia uczennice naszej szkoły w składzie: 
Natalia Nowak, Zuzanna Łos, Magdalena 
Majchrowska, Milena Kacała, Zuzanna 
Pobiegło, Aleksandra Wojdyło, Martyna 
Bednarz, Maja Sierak, Wiktoria Cholewa, 
Wiktoria Łucek, Magdalena Jasielec 
reprezentowały naszą szkołę w  Finale 
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Halowej Piłce 
Nożnej. Spisały się na nich rewelacyjnie i zajęły II 
miejsce. Jest to chyba największy sukces w 
historii naszej szkoły! 
GRATULUJEMY! 

 

 

3 grudnia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Oleśnie 
odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 
Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców i Dziewcząt. 
Chłopcom z naszej szkoły w składzie: Kacper Lipowicz, 
Remigiusz Pasek udało się zwyciężyć i awansować do 
kolejnego etapu. Gratulujemy i życzym kolejnych sukcesów! 

 

 

 

Więcej zdjęć z zawodów sportowych na stronie naszej szkoły: 

https://www.spolesno.pl/kronika-sportowa/ 

 

https://www.spolesno.pl/kronika-sportowa/


 „Lifehacki”, czyli dobre sposoby na nudę! 

  1. Aktywne spędzenie czasu 

 

 

 

  2. Leniwe spędzenie czasu 

 

 

 

 

  3.  Spędzenie czasu ze znajomymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-WYSPRZĄTAJ MIESZKANIE 

-PRZYGOTUJ ROWER DO SEZONU I 

JEDŹ NA WYCIECZKĘ 

-PRZEMEBLUJ POKÓJ 

-ZRÓB SOBIE TRENING 

 

- ZADZWOŃ DO DAWNEGO 

ZNAJOMEGO 

- ZAPLANUJ PODRÓŻ 

- PRZEJRZYJ KONKURSY ONLINE 

- ZAGRAJ W DARMOWĄ GRĘ 

- PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ 

 

ZAGRAJ W GRĘ PLANSZOWĄ 

WYBIERZ SIĘ NA ZAKUPY 

IDŹ NA SPACER 

OBEJRZYJ CIEKAWY FILM 

Czy nuda jest nudna???? 
 

Nuda to nieciekawe słowo. Źle się kojarzy. A szkoda, 

bo przecież oznacza świetną szansę na zrobienie 

czegoś nowego. Skoro stare pomysły zawiodły,  to 

pozwól, że podrzucimy CI parę nowych. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Redakcja 



  Kącik czytelniczy 

Przeczytałam - polecam… 
Książka „Ten obcy” autorstwa Ireny 

Jurgielewiczowej  przedstawia historię grupki 

przyjaciół - Uli, Pestki, Julka i Mariana, którzy             

w czasie wakacji spędzanych w Olszynach 

odnajdują na rzece wyspę.  Uznając ją za swoje 

tajemnicze miejsce spotkań,  przeżywają tam 

wiele wakacyjnych przygód. 
 

Pewnego dnia spotykają na wyspie 

nieznajomego chłopaka. Ma zranioną nogę, jest 

zmęczony i głodny. Z początku traktują go jak 

intruza, ale z czasem przekonują się do niego. 

Zenek Wójcik - bo tak nazywa się obcy - zwierza 

się Uli, że uciekł z domu i szuka swojego wujka. 

Ojciec dziewczyny,  który jest lekarzem,  

opatruje jego ranę. 
 

Dzieci codziennie przynoszą mu coś do jedzenia, jednak przez pewien incydent 

chłopak nie może dłużej mieszkać na wyspie. Doktor oferuje mu schronienie oraz 

pomoc w odnalezieniu  wujka.  

Przed wyjazdem Zenek zostawia Uli list,  w którym wyjawia powód ucieczki z 

domu. Zapewnia też, że kiedyś wróci i nigdy jej nie zapomni.  

 

Książki opowiada o przyjaźni i pierwszej miłości, ale też o problemach 

rodzinnych nastolatków.   

 

Pomimo długich rozdziałów książkę czyta się bardzo szybko i przyjemnie. Styl w 

jakim jest napisana jest lekki. 

Opracowanie: Milena Huczek kl. VII c 

 

 

 

Wiesz, co jest najgorsze w czytaniu książki? 

Ten moment, kiedy musisz ją zamknąć                          

i wrócić do rzeczywistości. 



 

 

 

 

 

1. Zapisz liczbę 1000000 za 
pomocą  
a. 3 cyfr 
b. 4 cyfr 
c. 5 cyfr 
 
2. Czy 1 = 0,(9) ? 

 
3. Marysia nie potrafi uzupełnić zagadki, pomóż jej wypełnić. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Januszowi wylał się atrament. Pomóż mu wypełnić 
brakujące liczby. 

               
 5. Rozterki budowlańca. 

             Cegła waży kilo i pół cegły. Ile waży cegła? 

 
         
 

 
 
 
 6. Grażynka miała akwarium o wymiarach 90cm x 70cm x 
50cm.  Akwarium było wypełnione w 60% wodą.  
Pomóż Grażynce obliczyć ile jest litrów wody w 
prostopadłościennym akwarium. 

 

  

  

  

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1 
a) 106 b)1003 c)10002 
 
Zadanie 2 Tak 
a=0,(9) 
10a=9,(9) 
10a-a=9,(9)-0,(9) 
9a=9 
a=1  Zatem 1=0,(9) 
 
Zadanie 3 

 

Zadanie 4 
Ukryte liczby po kolei to: 
2,13,55 
 Ciekawostka! 
Podany ciąg liczb jest ciągiem 
Fibonacciego, w którym każda 
liczba (oprócz dwóch 
pierwszych) jest sumą dwóch 
poprzednich liczb. 
 
Zadanie 5 
0,5x + 1 = x 
 -0,5x = -1 
  x = 2 kg 
 
Zadanie 6 
P = a  x b x c 
P = 90 x 70 x 50 = 315000cm3 
        315000 - 100% 
        x - 60% 
 x = 60 x 315000 : 100 = 
189000cm3 
        189000cm3 = 189dm3 
        189dm3 = 189 l 
 Odp: W akwarium jest 189 
litrów wody. 
 

 

 

Opracowała: Karolina Dynak klasa VIII b 



 

Grecja - kraj jaki polecam 

Grecja to kraj, w którym się urodziłam. Leży w Europie Południowej, a dokładniej jej 

południowo - wschodniej części. Stolicą kraju są Ateny, a liczba mieszkańców to  

10 682 000. W Atenach znajduje się wzgórze Akropolu - najsłynniejsza atrakcja Aten. To 

właśnie tutaj warto rozpocząć zwiedzanie, pochylić się nad Mitologią grecką - znaną na 

całym świecie, choć dziś Grecja to kraj prawosławny. Należy do Unii Europejskiej, a 

waluta tam obowiązująca to euro.                                  

Grecja posiada dużo wysp. Turyści najczęściej zwiedzają Kretę, Santorini, Rodos, 

Mikonos i Zakhyntos. Każda z wysp  ma swoje urokliwe miejsca, przepiękne starożytne 

zabytki i budowle. Grecja słynie ze zdrowej kuchni, w skład której wchodzą warzywa i 

owoce morza. To ser feta i tradycyjny gyros są potrawami, z jakich słynie niejeden 

przysmak tam serwowany.                               

Grecja naprawdę jest krajem wartym zwiedzenia! 

 

 

 

 

 

 

Często używane zwroty to: 

 

Witam = Γεια σας  [ja sas] 
Dziękuję = Ευχαριστώ [efharisto] 
Dzień dobry = Καλημέρα [kalimera] 
Dobranoc = Καληνύχτα [kalinihta] 
Dobry wieczór = Καλησπέρα [kalispera] 
Do widzenia = Αντίο [adio] 
Smacznego = Καλή όρεξη [kali oreksi] 
Miłego dnia = Να έχεις μια καλή ημέρα [na echete mia omorfi mera] 

Opracowała: Nikoleta Nowicka, klasa VII c 



KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
English Tongue Twisters 

,,Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry…” 

,,She sells sea shells on the seashore” 

,,I scream you scream we all scream for ice cream…” 
 

11 facts about Queen Elizabeth II 
1. Królowa Elżbieta II jest najdłużej żyjącym i panującym brytyjskim monarchą w historii.  

2. Elżbieta II nosi pieniądze w swojej torebce wyłącznie w niedzielę aby podarować datek 

podczas mszy.  

3. Oficjalnym tytułem królowej jest ”Elżbieta Druga, z Bożej łaski 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

oraz innych Jej Królestw i Terytoriów królowa, Głowa Wspólnoty 

Narodów, Obrończyni Wiary”. 

4. Królowa mówi płynnie po francusku.  

5. Odkąd Elżbieta II zasiadła na tronie świat widział już siedmiu 

papieży – m.in. Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI i 

Franciszka.  

6. Królowa odbyła ponad 250 podróży zagranicznych odwiedzając 115 krajów, w tym Polskę 

w 1996 roku. 

7. Elżbieta II jest matką chrzestną 30 osób , w tym greckiej księżniczki Teodory. 

8. Królowa otrzymuje około 60 tys. listów każdego roku.  

9. Królowa Elżbieta i Książę Filip byli pierwszą parą królewską, która świętowała 60 lat 

małżeństwa (diamentowy jubileusz).  

10. George, Syn księcia Williama i księżnej Kate, nazywa królową  „Gan-

Gan”. 

11. Królowa codziennie przed snem wypija jedną lampkę szampana.  

              Opracowały: Weronika Machaj i Martyna Sierak  Kl.VIIc 

W roku szkolnym 2021/2022 nauczycielki języka angielskiego 

zorganizowały konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową 

dla Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II. Najlepsze prace zostały 

do niej wysłane!! 

 

 

 



 

LAVA CAKE 
 

 

 

    SKŁADNIKI:                                            

   -100 g gorzkiej czekolady 

   -50 g masła + do posmarowania foremek 

   -2 jajka 

   -4 łyżki cukru   

   -mała szczypta soli 

   -1 łyżka mąki + do posypania foremek 

     

Do podania: cukier puder, oraz np. jedna gałka sorbetu 

malinowego   

 
               
 
 
 

 PRZYGOTOWANIE 

 Foremki wysmarować dokładnie masłem i oprószyć mąką. 

 Piekarnik i blaszkę do pieczenia nagrzać do 200 stopni C. Czekoladę połamać na 

kosteczki i rozpuścić razem z masłem w kąpieli wodnej (lub w mikrofalówce), 

uważając, aby temp. nie była za wysoka i aby czekolada się nie zwarzyła. Wymieszać 

na gładką masę. 

 Jajka wbić do miski, dodać cukier i sól i krótko 

wymieszać rózgą na jednolitą masę, nie ubijać. Dodać 

mąkę i wymieszać. 

 Dodać roztopioną masę czekoladową i wymieszać rózgą 

na jednolitą masę. 

 Masę wlać do przygotowanych foremek i wstawić na 

blaszkę do piekarnika. Piec przez 8 minut. 

 Wyjąć z piekarnika, odczekać 1-2 minuty i delikatnie 

wyłożyć na talerzyki. Udekorować cukrem pudrem. 

                                                                                                                            

                                                                            Smacznego życzy: Julia Łucek, klasa VII c 

 

      KKĄĄCCIIKK  KKUULLIINNAARRNNYY 



Nasze pasje 

Największe bogactwo, to robienie tego, co kochasz! 

W wieku sześciu lat zacząłem naukę gry na gitarze pod okiem pana Łukasza Chmiela, nauczyciela                     

z Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie. Swoje umiejętności prezentowałem na wielu koncertach                       

i konkursach, gdzie miałem okazję wygrywać z uczniami ze szkół muzycznych z województwa 

małopolskiego. Otrzymałem na przykład nagrodę I stopnia w III Zimowym Przeglądzie  Gitarowym                         

w Bobowej w 2019 roku. Swoje umiejętności ćwiczyłem codziennie i nawet był czas, kiedy zacząłem 

poważnie myśleć  o Szkole Muzycznej w Tarnowie. 

 
Jednak to tenis stołowy stał się moją największą pasją. W 2017 roku zupełnie przypadkowo pojechałem 

jako widz na mecz I ligi tenisa stołowego w Oleśnie. Od razu wiedziałem, że to jest to, czym chcę się 

zajmować. Początkowo brałem udział w zajęciach dwa razy w tygodniu po 2 godziny  i moim trenerem 

był pan Tadeusz Łabędź. Obecnie trenuję 4 dni w tygodniu od 2 do 4 godzin dziennie. Moimi trenerami 

są pierwszoligowi zawodnicy: Daniel Lis i Artur Białek. Dodatkowo biorę udział w letnich i zimowych 

obozach treningowych w ośrodkach szkoleniowych w Bilczy, w Czchowie, na Politechnice w Rzeszowie 

oraz w ośrodku Kezmarok na Słowacji. W ciągu pięciu lat nie zdarzyło mi się opuścić ani jednego 

treningu, chyba że byłem chory. Jestem zawodnikiem V ligi w Oleśnie. Jednocześnie biorę udział w 

turniejach indywidualnych w całej południowej Polsce. Na swoim koncie posiadam 30 medali, 20 

dyplomów i 7 pucharów. Moim największym osiągnięciem jest zajęcie 3 miejsca w I Wojewódzkim 

Turnieju Klasyfikacyjnym w Krakowie w 2020 roku. Marzę o tym, żeby w przyszłości zostać medalistą 

Mistrzostw Polski. 

Tenis stołowy nauczył mnie radzenia sobie z presją, zarządzania czasem, ciężkiej pracy oraz wyciągania 

wniosków z niepowodzeń. Grając w tenisa stołowego musisz przewidzieć zagranie przeciwnika, odczytać 

rotację, obrać pozycję (ustawienie na  nogach), dostosować kąt rakietki, siłę uderzenia oraz odegrać 

piłeczkę w przemyślany sposób i na to wszystko masz 0,4 sekundy. A dużo osób myśli, że to taki prosty 

sport…       

Kacper Lipowicz klasa VII c 



Pedagog poleca: 

 

 

 

 

Dnia 8 lutego 2022r. obchodzono w Polsce już po raz 18-sty 

Dzień Bezpiecznego Internetu. 

 

Internet to jedno z najwspanialszych dobrodziejstw i osiągnięć 

cywilizacji i nic dziwnego, że całkowicie odmienił on nasze życie. 

Jednak niesie on także ze sobą sporo zagrożeń. Niektórzy rodzice, 

w trosce o dobro dziecka, jak najdłużej trzymają je z dala od 

Internetu. Internet to przydatne narzędzie zarówno w nauce, pracy 

jak i zabawie. Ważne jest jednak to, byśmy pamiętali o ważnych 

zasadach użytkowania Internetu. 

 

Mam nadzieję, że informacje i łamigłówka zawarte w dalszej części 

gazetki pomogą Ci oswoić się z Internetem i utrwalić ważne zasady 

korzystania z możliwości, jakie oferuje. 
 

 

 

Życzę wszystkim bezpiecznego surfowania po Internecie. 

 

Opracowała: p. K. Ubas 

 



Ciekawe, dlaczego... 

... trzeba uważać w sieci? 

Internet, popularnie nazywany siecią, to wynalazek naszych czasów. Czegóż tam nie  ma! W 

ciągu kilku chwil wyszukasz informacje na wszelkie interesujące Cię tematy. Bez  trudu znajdziesz 

ciekawe gry, pooglądasz zdjęcia z całego świata, posłuchasz dobrej muzyki, obejrzysz jakiś filmik czy 

poznasz nietuzinkowych ludzi. Wydaje się więc, że  w Internecie wszystko jest możliwe! I poniekąd jest 

to prawda, tylko należy pamiętać, że  przy takim bogactwie zasobów trafić możemy zarówno na rzeczy 

wartościowe, jak i niebezpieczne. Dlaczego tak się dzieje?  

Wynika to stąd, że do sieci każdy ma dostęp, a jak 

wiadomo – ludzie są różni. Jedni są  życzliwi i pozytywnie 

nastawieni, zawsze  chętnie pomogą i nie wyrządzą drugiej 

osobie  krzywdy. Jednak są i tacy, którzy są 

skon centrowani na sobie, złośliwi, nieuprzejmi,  a czasem 

nawet z premedytacją dążą do  wyrządzenia szkody innym. 

Każda z tych osób  może coś w Internecie zamieścić lub 

zostawić  swój komentarz. To dlatego jest on pełen 

nie  tylko ciekawych i pożytecznych materiałów, ale  także 

treści niemiłych lub niebezpiecznych.  

Jedną z cech Internetu jest to, że ludzie są tu 

anonimowi. Oznacza to, że nie muszą  podawać swojego imienia i nazwiska, wieku czy miejsca 

zamieszkania. Często jedyną  informacją jest nick, czyli internetowy pseudonim. Nigdy więc nie możesz 

być pewien,  z kim w danym momencie masz do czynienia. Bo czy nick „baba-jaga” lub „rapido123”  

mówi cokolwiek o osobie, która się za nim kryje? Niestety nie. Jednocześnie nick o treści  „janek-nowak-

12” wcale nie musi należeć do Janka Nowaka, który ma 12 lat.   

Pamiętaj: nigdy nie wiesz, kim jest nowy znajomy, z którym kontaktujesz się za  pośrednictwem 

Internetu. Osoby o nieuczciwych zamiarach posługują się wieloma  sztuczkami, by osiągnąć swój cel. 

Dlatego – nawiązując internetowe przyjaźnie – należy  zachować szczególną ostrożność. Nie podawaj 

nikomu obcemu swoich danych osobowych  (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, miejsca pracy 

rodziców itp.). Nie umawiaj się  także na osobiste spotkania (np. w miejscowości, w której mieszkasz) z 

osobami poznanymi  na forach, czatach lub w komunikatorach. Gdy ktoś będzie usilnie próbował 

namówić Cię  na takie spotkanie, najlepiej powiadom o tym rodziców. Z Internetem wiążą się także inne 

niebezpieczeństwa. Czy wiesz, że niektórzy ludzie  rozsyłają wiadomości e-mail, w których są 

zamieszczone niebezpieczne wirusy? By  zainstalować takiego wirusa na swoim  komputerze, wystarczy 

kliknąć w podany  w mailu link. Bywa nawet, że samo otwarcie  takiej wiadomości prowadzi do 

nieszczęścia.  Wirus może wyrządzić na komputerze bardzo  duże i nieodwracalne szkody. Aby tego 

uniknąć,  przyjmij jedną podstawową zasadę: nie   

otwieraj maili, które są niewiadomego  pochodzenia. Adresy mailowe znajomych  i przyjaciół z 

pewnością dobrze znasz. Do  pozostałych wiadomości podchodź z dużą  ostrożnością – to może uratować 

komputer od  groźnej awarii.  

 



 

Kolejnym zagrożeniem czyhającym na użytkowników sieci są nieuczciwi sprzedawcy  

internetowi. Często okazuje się, że w sieci można zakupić produkty niespotykane  i wyjątkowe – i to 

dużo taniej niż w tradycyjnych sklepach. To zachęca do zapełniania  wirtualnego koszyka. Pamiętaj 

jednak, że do końca nie wiemy, jaka jest jakość przedmiotu,  który chcemy kupić. Najczęściej jest też 

tak, że do niskiej ceny zapisanej na stronie  produktu należy doliczyć spore koszty przesyłki. I 

ostatecznie nie wiadomo, czy po  uiszczeniu zapłaty daną rzecz faktycznie otrzymamy. W sieci można 

znaleźć sporo skarg  i zażaleń na sprzedawców internetowych, dlatego też w kwestii zakupów 

internetowych zawsze poradź się osoby dorosłej. Ona prędzej się zorientuje, czy dany sprzedawca jest  

godny zaufania.  

Z równą ostrożnością postępuj, gdy zostaniesz 

poproszony o zaakceptowanie  regulaminu jakiegoś 

serwisu, z którego właśnie korzystasz. Nie akceptuj 

niczego bez  przeczytania, a najlepiej poproś mamę lub 

tatę, by sprawdzili, czy dana strona jest  bezpieczna i 

czy jej regulamin można zaakceptować. Były już 

przypadki stron, które – dzięki  ukrytym w regulaminie 

„kruczkom” – wyłudzały od internautów pieniądze.  

Jak widzisz – dobrodziejstwa Internetu 

przeplatają się z pułapkami zastawionymi na  jego 

użytkowników. Dlatego zawsze należy zachować 

czujność. Najlepiej stosować się do  kilku prostych 

zasad:  

1. Nigdy nikomu nie podawaj w sieci swoich danych osobowych.  

2. Pamiętaj, że inny użytkownik Internetu może nie być osobą, za którą się podaje. 3. 

Nie klikaj w nieznane linki oraz nie otwieraj maili od nieznanych Ci osób. 4. 

Internetowe zakupy rób zawsze w towarzystwie osoby dorosłej.  

5. Zanim klikniesz w jakimś serwisie „Akceptuję regulamin”, poradź się rodzica.  

Stosowanie się do tych zasad zminimalizuje ryzyko wplątania się w niemiłą sytuację.  A co 

należy zrobić, gdy już się coś niepokojącego wydarzy? Przede wszystkim nie należy  milczeć. I to jest 

treścią szóstej zasady:  

6. Gdy coś Cię zaniepokoi, koniecznie powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej.  

Dzięki temu Internet stopniowo stanie się dla Ciebie przyjaznym i bezpiecznym  miejscem.  

 

źródło: www.superkid.pl 

 

 



 



BBąąDDźź  TTrrEEnnDDyy  nnaa  wwiioossnnęę  

KKaażżddyy  zz  nnaass  cchhccee  uubbiieerraaćć  ssiięę  mmooddnniiee  ii  mmaarrkkoowwoo..  JJaakk  ttoo  zzrroobbiićć??  

PPoozznnaajj  nnaajjnnoowwsszzee  ttrreennddyy  kkoolloorryyssttyycczznnee!!!!  

  

VVeerryy  PPeerrii  mmoożżeesszz  łłąącczzyyćć  zz  ggrraannaatteemm,,  sszzaarroośścciiąą,,  cczzeerrnniiąą  lluubb  

bbuutteellkkoowwąą  zziieelleenniiąą..  NNiiee  zzaappoommiinnaajj  oo  ddooddaattkkaacchh  nnpp..  mmoottyywwaacchh  

kkwwiiaattoowwyycchh..  

OOpprraaccoowwaanniiee::  RReeddaakkccjjaa  

Pantone Color Institute co roku wybiera kolor, który wyznacza światowe trendy w 

każdej dziedzinie projektowania. W roku 2022 topową barwą będzie –Very Peri. W 

tym roku eksperci wykreowali zupełnie nowy i odważny kolor, który powstał z 

połączenia barwy niebieskiej, intensywnego fioletu i domieszki koloru czerwonego. 

Very Peri to kolor roku, który stworzono w instytucie od podstaw pierwszy raz od 22 

lat. Wg idei tej opiniotwórczej instytucji, która na kolorach zna się chyba najlepiej, 

barwa przewodnia na 2022 rok powinna zachęcać do działania, inspirować i 

pobudzać kreatywność. Very Peri ma symbolizować przeobrażenia zachodzące w 

świecie i mobilizować do zmian po długich miesiącach życia w cieniu pandemii i 

lockdownu. Kolor na 2022 rok ma pomóc w odnalezieniu się w nowej 

rzeczywistości i dodać energii. 

Żródło: regiodom.pl 



Chwila relaksu.... 

- Mamy pańskiego syna... 
-  To straszne! Czego chcecie? 
- Niech pan przyjedzie i go odbierze. Zaraz zamykamy przedszkole. 
 
Co robi piłkarz na autostradzie? 
Stoi w korkach 
 
Przychodzi Jasiu do szkoły i mówi: 
- Czy ukarałaby mnie pani za to, czego nie zrobiłem? 
Pani odpowiada: 
- Oczywiście, że nie, Jasiu. 
A Jaś z wielką ulgą: 
- To dobrze, bo nie odrobiłem pracy domowej.  
 
Co mówi lawina do lawiny?  
- Spadamy stąd.   
 
Zając do jeża:    
 - Co jesz?                                                                                                                                        
 - Co, zając? 
 
Kopciuszek płacze. Przychodzi wróżka i pyta: 
                                            
- Kopciuszku, dlaczego płaczesz?  
- Bo nie mogę iść dzisiaj na bal?                          
- Dlaczego nie możesz iść dzisiaj na bal?                                                                                 
 - Bo bal jest jutro! 
 
- Jak ci idzie w szkole? – pyta tata swojego syna.                                                                                
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości.                                                                        
- Naprawdę?  
- Tak. Ciągle powtarza: „Gdybym ja był twoim ojcem…” 

- Jaaaaaasiu, do dooooomu!                                                                                                                      

- A co? Spać mi się chce?                                                                                                           - 

Nie! Jesteś głodny. 

 

 

Opracowała: Redakcja 



CoŚ dLa NaJmŁoDsZyCh 

 



 

 Walentynki to święto, które kojarzy się nam z miłością i romantycznością, chociaż 

samo ich pochodzenie... nie jest zbyt romantyczne. Skąd się wzięły walentynki? Dlaczego obecnie tak 

chętnie kupujemy prezenty i dekoracje walentynkowe? Oto historia walentynek, której możesz nie 

znać! 

Jak powstały walentynki? 

Uważa się, że współczesne obchody dnia świętego Walentego wywodzą się zarówno ze starożytnej 

tradycji chrześcijańskiej, jak i rzymskiej. Zgodnie z jedną legendą, walentynki pochodzą od starożytnego 

święta nazywanego Lupercalia - uroczystości z okazji płodności, które obchodzono 15 lutego. Nadejście 

chrześcijaństwa do Europy spowodowało, że zamieniono Lupercalię w chrześcijańskie święto ku czci 

świętego Walentego, rzymskiego męczennika, który żył w III wieku i ustanowiono jego obchodzenie dzień 

wcześniej, 14 lutego. Wydarzenie to uznaje się za początek walentynek. 

Według tradycji chrześcijańskiej św. Walentyny był biskupem, który przeprowadzał tajne ceremonie 

małżeńskie żołnierzy, sprzeciwiając się decyzji cesarza Klaudiusza II, który zakazał małżeństw młodym 

mężczyznom, aby całkowicie skupili się na walce. Zakaz małżeństwa był wielkim szokiem dla Rzymian, 

ale nie odważyli się sprzeciwić potężnemu cesarzowi. Biskup Walenty widział, że młodzi zakochani są 

zrozpaczeni, że nie mogą połączyć się w małżeństwie, dlatego postanowił w tajemnicy udzielać im 

ślubów. Niestety nie mogło to pozostać w ukryciu zbyt długo. Cesarz Klaudiusz dowiedział się o tym i 

kazał stracić Walentego 14 lutego 270 r. W taki sposób 14 luty stał się Dniem Zakochanych, a święty 

Walenty stał się jego patronem. 

Jednak dopiero w XIV wieku święto św. Walentego zaczęto definitywnie kojarzyć z miłością, dzięki 

poematowi „Ptasi Sejm” Geoffreya Chaucera, pochodzącego z 1382 roku. Według znajdującej się w 

utworze aluzji, w dzień świętego Walentego ptaki dobierały się w pary, co stało się symbolem 

zakochanych. 

W XVIII wieku w Anglii popularne stało się wręczanie ukochanym upominków i prezentów 

walentynkowych oraz ręcznie wykonanych kartek na walentynki, co później rozprzestrzeniło się na 

amerykańskie kolonie, jednak dopiero w latach 40. XIX w. zaczęto produkować komercyjnie kartki 

walentynkowe w Stanach Zjednoczonych. Zaś walentynki dotarły do Polski niedawno, w latach 90. Od 

tamtej pory w naszej tradycji na dobre zagościło Święto Zakochanych. 

Walentynki współcześnie - pomysły na walentynki 

14 luty to obecnie dzień, kiedy chcemy po prostu razem z ukochanym czy ukochaną świętować swoją 

miłość. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, prezenty walentynkowe nie są najważniejsze. Najbardziej istotna 

jest atmosfera miłości i przywiązania..  

Walentynki to doskonała okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i poświęcić więcej czasu 

ukochanej osobie. Uczyń Dzień Zakochanych wyjątkowym! 

 

 

 

 

   Czy wiesz, że…? 

Opracowała: Redakcja 

https://godanparty.pl/produkty/uroczystosci-i-imprezy/walentynki,2,99780


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


