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Kilka słów o WALENTYNKACH

W numerze lutowym polecamy m.in. relacje z warsztatów kulinarnych,
ciekawostki na temat Walentynek, życzenia dla ukochanych, przepisy ...

W Kościele
katolickim jest aż 8
Walentych, z
czego 14 lutego
obchodzi się
święto aż trzech z
nich. Jeden poniósł
męczeńską śmierć w
Afryce. Drugi był
księdzem w Rzymie,
trzeci biskupem
Terni, który
uzdrawiał chorych.
Według

legendy, jeden z
dostojników cesarza
Klaudiusza zwrócił
się do niego o
pomoc, kiedy
zachorowała mu
córka. Gdy Walenty
uzdrowił ją, ojciec
przeszedł z całą
rodziną na
chrześcijaństwo, co
wywołało oburzanie

cesarza.
Rozwścieczony
Klaudiusz rozkazał
zabić uzdrowiciela.
Walenty –ksiądz
rzymski ponoć
udzielał w tajemnicy
zakochanym ślubów
a cesarz wydał
przepis

zakazujący legionistom
wchodzenia w związki
małżeńskie. Jednak ci
mieli odmienne zdanie. I
właśnie wtedy z pomocą
przychodził im
Walenty, który za swoją
konspiracyjną działalność
zginął męczeńską
śmiercią. Jeszcze inne
opowieści opisują
Walentego jako zwykłego
chłopaka, który niósł

pomoc chrześcijanom w
chwilach utrapienia, za co
został skazany na
rozszarpanie przez dzikie
zwierzęta.
W oczekiwaniu na śmierć
nakreślił list do
ukochanej, który podpisał
"Twój Walenty". 
AD 

"Miłość jest jak narkotyk"
                        /Paulo Coelho/
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The Origin of Valentine's Day

What is the origin of the
word Valentine?

What does
Valentine's

Day
celebrate?

Valentine is a
masculine given
name derived
from the Roman
family name
Valentinus, which
was derived from
the
Latin word valens,
which means
"strong and
healthy." Valentine can

be considered an
English
translation or
adaptation of the
name It was the
name of several
saints of the
Roman Catholic
Church.

Valentine’s Day,
also called St.
Valentine’s
Day, holiday (February
14) when lovers
express their
affection with
greetings and gifts.
Given their
similarities, it has
been suggested

that the holiday has
origins in the
Roman festival
of Lupercalia, held
in mid-February. The
festival, which
celebrated the
coming of spring,
included fertility
rites and the pairing
off of women

with men by lottery.
At the end of the 5th
century,
Pope Gelasius
I forbid the
celebration of
Lupercalia and is
sometimes
attributed with
replacing it with St.
Valentine’s Day, but

the true origin of the
holiday is vague at
best. Valentine’s
Day did not come to
be celebrated as a
day of romance until
about the 14th
century. Valentine's
Day is celebrated on
Sunday, February
14, 2021.        WT

How is Valentine’s Day
celebrated?

Valentine’s Day is
a holiday when
lovers express
their affection
with greetings
and gifts. It is
also called St.
Valenti-ne’s Day.
The holiday has
expanded to
express affection
between
people. The
oldest recorded

written valentine
dates back to a
poem written
by Charles Duke
of Orleans, in
1415. He wrote to
wife imprisoned
in the Tower
of London.

Valentine’s Day is commonly celebrated by
exchanging handmade or store-bought
“Valentines” (greeting cards) or other tokens
of affection like chocolates and flowers. 
In many schools, it has become customary
for young students to bring in Valentines to
swap with classmates. 
Traditions of the holiday’s observance can
vary with the country.



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 6 02/2021 | Strona 3 

www.juniormedia.pl NEWSY Z HIPOLITA

WALENTYNKOWE CIAKAWOSTKI ...

Ofelia – bohaterka sztuki
W. Szekspira /HAMLET/

5. Najdroższa w
historii kartka
walentynkowa
wykonana była z
litego złota i
przyozdobiona
sercem z diamentów,
szafirów i brylantów.
Całość zapakowana
była w... futro z
norek. 
Walentynka ta
stanowiła kosztowny
prezent dla
śpiewaczki operowej
Marii Callas od
armatora i miliardera
Arystotelesa
Onassisa.
6. W Japonii

to kobiety dają
prezenty
mężczyznom.
Panowie dopiero
miesiąc później, z
okazji Białego Dnia,
odwzajemniają
romantyczny gest.
Tradycyjnie prezentem
jest biała czekolada.
Nadia Górska, 1FT

“Love looks not
with the eyes, but
with the mind,
And therefore is
winged Cupid
painted blind.”
/William
Shakespeare, A
Midsummer
Night's Dream/
“Being deeply
loved by
someone gives
you strength,

while loving
someone deeply
gives you
courage.” /Lao
Tzu/

Nie mówmy już o
tym, ale jak się
was pytać będą,
co to znaczy, to
powiedzcie: Dzień
dobry, dziś
święty Walenty.
Dopiero co świtać
poczyna;
Młodzieniec snem
leży ujęty, A hoża
doń puka
dziewczyna. 
Poskoczył
kochanek,

wdział
szaty, Drzwi
rozwarł przed
swoją jedyną I
weszła
dziewczyna
do chaty, Lecz z
chaty nie wyszła
dziewczyną.
Ofelia
W.Shakespeare

1.W walentynki
sprzedaje się aż 200
milionów róż.
2. Każdego roku z
okazji dnia
zakochanych do
Verony, gdzie
rozgrywał się
najsłynniejszy
Szekspirowski dramat
Romeo i Julia...

dociera około tysiąc
kartek
zaadresowanych do
Julii.
3. Prawdopodobnie
pierwszą kartkę
walentynkową wysłał
książę Orleanu w
1415 roku - uwięziony
w londyńskim Tower
pragnął powiedzieć

żonie, jak bardzo ją
kocha. Pierwszą
kobietą, która wysłała
walentynkę była
Margery Brews w
1477 roku, która
wysyłając list do
narzeczonego,
dołączyła również
kartkę z miłosną
poezją.

4 Najpopularniejsze
prezenty na
walentynki to: kartka -
52%
czekoladki - 50,5%
kwiaty - 36%
kolacja w restauracji -
35,6%, biżuteria -18,9
% , ubrania-14,6%.
N.Górska, 1FT
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PYSZNE PRZEPISY NA ROMANTYCZNY
WEEKEND. ŻYCZYMY SMACZNEGO !

CURROS (SPANISH
DOUGHNUTS)... YUMMY.

SPANISH
DOUGHNUTS

READY IN: 30mins
YIELD: 36
doughnuts

INGREDIENTS: 4
tablespoons butter,
cut in pieces, 1⁄2
cup water, 1⁄8

teaspoon salt, 1+ 1⁄4
cups all-purpose
flour, 3 eggs, oil for
frying, 1⁄2 cup
sugar.
DIRECTIONS: in
medium saucepan,
combine butter and
water. Bring to a
boil; add salt and
remove from heat.

Add flour all at once;
beat with wooden
spoon. Return to
heat; beat with
wooden spoon for 2
minutes. Remove
from heat; let cool.
Beat in an egg at a
time until mixture is
satiny. Press
mixture through

fluted tip pastry bag
or cookie press, 1/2-
inch wide opening.
With wet scissors,
cut into 2-inch strips
as it drops in fat
heated to 350*F. Fry
for 2 minutes on
each side. Do a few
at a time.

Kinga, 3CT

Pięczone
pączki
hiszpańskie
z lukrem
pomarańczowym
/ Baked
Spanish
doughnuts

with
orange     
   icing

Składniki na małe
pączki (ok. 60 szt.)

Źródło przepisu na
ciasto ptysiowe: 
pół szklanki wody
(125ml)
63g masła
pół szklanki mąki 
2 jajka 

Składniki na lukier
pomarańczowy

3/4 szklanki cukru
pudru 
2 łyżki wrzątku
skórka starta z jednej
pomarańczy
1. W garnku zagotuj
wodę z masłem.

2. Dodaj mąkę i
energicznie mieszaj,
aż masa się połączy,
stanie się lśniąca i
będzie odchodzić od
ścianek garnka. 
3. Odstaw do
wystudzenia.
4. Ustaw temperaturę
w piekarniku na 200 ºC
5. Dodaj jajka i
wymieszaj / zmiksuj aż
składniki dobrze się
połączą.6. Przełóż do
rękawa cukierniczego
z końcówką w
kształcie gwiazdki. 

7. Na blaszkę
wyłożoną papierem
wyciskaj  ciasto za
pomocą rękawa
cukierniczego formując
małe
oponki. Zostaw odstępy,
bo ciasto ptysiowe lubi
sobie rosnąć.  8. Piecz
w piekarniku aż będą
złotobrązowe. 
Czas pieczenia zależy
od wielkości oponek i
grubości końcówki
rękawa cukierniczego.

(ok.12 minut)
9. Odstaw do
ostygnięcia.10.
Wymieszaj cukier
puder ze startą skórką
pomarańczową.11. Do
cukru pudru dodaj
wrzątek i energicznie
mieszaj aż do zyskania
lśniącego lukru.12.
Maczaj ptysiowe
pączki z lukrze i
odstaw na kilka minut.
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Oficjalnie smakosze kulinarni wyróżniają 50 rodzajów pizzy. W praktyce potrawa ta
doczekała się setek rozmaitych form serwowanych na stołach we wszystkich
zakątkach świata. Pizza uchodzi za kultową potrawę kuchni włoskiej. Tymczasem
pierwsze dania tego typu zaczęli serwować nie Rzymianie, a starożytni Grecy.
Wprawdzie pieczony placek polany oliwą i zapiekany z ziołami serwowano na
terenie Italii, jednak oficjalnie to Grecy są autorami tego niezwykłego
przysmaku. Eksperci kulinarni zwykli nazywać pizzą zapiekany placek na bazie sosu
pomidorowego, a to z kolei znacznie skraca historię pizzy. Pierwsze pomidory
przyjechały do Europy dopiero w XVI wieku. Zanim jednak mieszkańcy Neapolu
przyzwyczaili się do smaku pomidorów, upłynęło sporo dziesięcioleci. Pizza z
dodatkiem ziół i sosu pomidorowego zdominowała tamtejsze tereny na dobre
dopiero w XVIII, stając się kultową potrawą całego Półwyspu Apenińskiego.  OB

 
DZIEŃ PIZZY u Hipolita z 3b
Przepyszne pizze wg
włoskich receptur... życzymy
smacznego :)
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WARSZTATY KULINARNE Z P. LECHEM KLEIN
21 stycznia 2021 r. w pracowni gastronomicznej naszej szkoły odbyły się
warsztaty kulinarne pod okiem doświadczonego, z ponad 30 – letnim
stażem kucharza, p. Lecha Klein, w których uczestniczyła grupa uczniów
klasy 2A.
Możliwości i sposobów na drób jest wiele… Uczniowie przygotowali
kolorowe roladki z drobiowej masy mielonej jako podstawę dania
obiadowego oraz zakąski. Dodatkowo sporządzili galaretę, aby zakąska
wyglądała atrakcyjniej i lepiej smakowała. Roladki z pieczonymi
ziemniakami, kurczak w galarecie i tymbaliki z kurczakiem smakowały
wyśmienicie.
Uczniowie stanęli na wysokości zadania. Byli bardzo dobrze przygotowani
merytorycznie, wykazali się pracowitością, wysoką kulturą oraz
kreatywnością.                                   GRATUUJEMY !
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Kobieta zmienną jest, czyli urok kameleona. 
W naszej szkole szczególnie.

W pia ̨tek 29.01.2021 roku odbyło sie ̨
uroczyste wre ̨czenie pucharo ́w dla
uczestnicza ̨cych szko ́ł za udział w zawodach
sportowych w roku szkolnym 2019/2020.
W imieniu PZS nr 2 w Rumi nagrode ̨ odebrała
Agata Bigoszewska - nauczyciel wychowania
fizycznego. Gratulacje dla sportowco ́w!!!

Praktyki zawodowe dla
uczniów rumskiego
HIPOLITA mają się
odbyć w Szwecji w
latach 2021 i 2022.
Partnerem projektu jest
EU Mobility. 

Projekt „Droga 
z Hipolita do

Europy autostradą
do rozwoju

zawodowego
uczniów”

Przyznana kwota
dofinansowania
wynosi 125804,00
EURO tj. 536289,87
pln. Koordynatorem
projektu jest Pan Rafał
Nowicki.
GRATULUJEMY !



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 6 02/2021 | Strona 8  

www.juniormedia.plNEWSY Z HIPOLITA

FILM REVIEWS, CZYLI JAKIE FILMY POLECAMY NA
ZIMOWE WIECZORY.

SAMOTNY MĘŻCZYZNA

Między słowami,
Sofia Coppola
Bill Murray i Scarlett
Johansson w
melodramacie z 2003
roku, w reżyserii Sofii
Coppola - dla mnie
brzmiało to jak coś, co
nie może być słabe. I
faktycznie nie było,
spełniło moje
wszystkie oczekiwania.
Film opowiada o
aktorze w wieku
średnim i młodej
kobiecie, którzy
znudzeni i osamotnieni

w Tokio, szukają
porozumienia i czegoś
lepszego niż siedzenie
bezczynnie w
hotelowym pokoju.
Jest to samotność w
jednym z najgęściej
zaludnionych krajów
na świecie. Pozornie
prosty, jednopozio-
mowy, choć można (a
może nawet powinno
się?) doszukiwać w
nim czegoś więcej. 
Polecam film, bo jest
świetnie nakręcony.
                            FS

Kawa i papierosy,
Jim Jarmusch

Jedenaście czarno-
białych epizodów,
przedstawiających
rozmowy przy kawie i
papierosach. Każdy
inny i każdy ciekawy.
Nakręcony w 2003
roku.

Jarmusch wcisnął tam
wszystkich możliwych
ludzi; w filmie
występują m.in. Jack i
Meg White,Cate
Blanchett, Tom Waits,
Iggy Pop, Steve
Buscemi oraz Bill
Murray. Według mnie
kwintesencja kina (jak
i postaci) reżysera.

Urzekł mnie pod
każdym względem.
Brudna estetyka filmu
jest idealna do tematu
i wszystkich aktorów,
doskonale prezentuje
się w czerni i bieli.
Dużym plusem jest
także właśnie
podzielenie filmu na
części - możesz mieć

pewność, że jeżeli nie
spodoba ci się jeden
epizod - drugi
prawdopodobnie
przypadnie Tobie do
gustu. Film utrzymuje
pewną ciągłość. Jest
to mój ulubiony film. 
FS

Samotny mężczyzna,
Tom Ford
Film jest ekranizacją
powieści Christophera
Isherwooda z 1964
roku. Miałam tę
nieprzyjemność czytać
najpierw książkę -
dopiero potem
obejrzeć film. Mimo
wielu pozytywnych
opinii na
tematSamotnego
mężyczyznyw wersji
papierowej i
negatywnych o
adaptacji - u mnie było
zupełnie na odwrót. Do
filmu podeszłam z
pewną niechęcią,

spowodowaną
wcześniejszą lekturą.
Myślałam
(niesłusznie), że
będzie mi się nudzić, a
nie nudziło. Ford, z
którym nigdy wcześniej
się nie spotkałam,
zrobił z tej powieści
coś, czego się nie
spodziewałam, coś
bardzo dobrego, coś,
co zostawia miejsce na
przemyślenie i co
może mieć znaczenie
bardzo symboliczne. 

Samotny
mężczyzna na ekranie
był nieco inny od
swojego pierwowzoru,
co znacznie polepszyło
jego fabułę. Został
nakręcony w 2009
roku, a główne role
grają Colin Firth,
Matthew Goode,
Julianne Moore i
Nicholas Hoult.
Poznajemy w nim
historię profesora,
który dowiaduje się, że

jego partner uległ
wypadkowi i zmarł na
miejscu. Rys
psychologiczny postaci
jest dopracowany
niemalże do perfekcji
(chociaż wyjątek może
stanowić postać
Kenny'ego Pottera). 
Uważam, że warty jest
uwagi i na pewno
godny polecenia.
                          AG
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   W TYM MIESIACU POLECAMY 
                     POWIEŚĆ 
    AMERYKAŃSKIEGO PISARZA

    Jacka Londona, ‘Martin Eden’

Martin Eden by Jack London is about the title
character, Martin, and his struggles to become a
successful author. He grows up poor towards the
beginning of the 20th century in Oakland,
California. In Martin Eden, London turned away
from writing science fiction and adventure tales
to write a realistic study of a working-class
writer’s struggle to survive while educating
himself. Many critics have called this book
London’s masterpiece. Martin Eden is an out-of-
work sailor who is invited to the Morse home
because he has helped one of the sons, who had
been set upon by ruffians. In the home, he is
enthralled by the college-age daughter, Ruth
Morse, having never encountered such a vision
of feminine purity before.Spurred by his growing
affection, Martin determines to live by his brain
rather than his back: He will be an author.         

Polecam przeczytanie powieści psychologicznej, napisanej przez
amerykańskiego pisarza Jacka Londona,‘ Martin Eden’.  
Martin  Eden, bohater utworu jest marynarzem. 
Po pewnym incydencie  na ulicy, zaproszony w ramach rewanżu na
spotkanie w wyższych sferach,  zakochuje się w siostrze Artura
Ruth`a, którego wybawił wcześniej z opresji na ulicy. 
Aby dorównać jej Martin, jako z dołów społecznych, chce zdobyć
wykształcenie. 
By to osiągnąć , zarobić na książki i jedzenie wypływa w morze, ale i
uczy się na własną rękę.  Opisuje swe morskie przygody, których nikt
nie chce wydrukować.  
Martin, zdobywając majątek  i  coraz to głębszą wiedzę pisarską i tę  
o świecie i ludziach, uświadamia sobie, że nie potrafi już się  radować
w gronie dawnych przyjaciół  gardząc jednocześnie  tymi z klas
wyższych ,ich zachłannością  i hipokryzją. 
Podejmuje wielką decyzję : czy ożeni się z  siostra Artura Rutha?  
Czy zmieni swoją postawę w stosunku do tak przez niego widzianych
przeciwnych sobie grup społecznych ? 
Na te pytania odpowie książka. Utwór ten, wspaniale ukazuje drogę do
samorealizacji, jak i bezkresnego  dążenie do doskonałości. 
Cała treść tego utworu ujawnia to, że pochodzenie  człowieka  nie
przesądza tego kim może zostać. 
Niezależnie od tego autor ukazuje pewne cechy związane z
przynależnością do pewnych grup społecznych. 
Niestety są one negatywne , jak zakłamanie ,obłuda i dwulicowość.  
A jak ostatecznie bohater tego utworu, jak i sam autor, sobie z tym
obciążającym  świat balastem poradzą ,odpowie  na to pytanie
książka.  dg
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17 LUTEGO - ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

The first cats could be
found in Ancient Egypt.

Cats are carnivorous
small furry mammals.

1.Koty są najbardziej
popularnym
zwierzęciem
domowych na świecie.
Jest ponad 500
milionów kotów
domowych.
2.Nasze ulubione
pupile śpią średnio od
13 do 14 godzin
dziennie.
3.Koty mają po pięć
palców na każdej
przedniej łapie, ale
tylko cztery palce na
każdej łapie tylnej.
Niektóre koty mają
dodatkowe palce i są
nazywane kotami
polidaktylowymi.

4.Kot Stubbs był
burmistrzem Talkeetna
przez 20 lat, małego
miasteczka na Alasce.
Choć nie posiadał
żadnej władzy
ustawodawczej, był
kochany zarówno
przez miejscowych, jak
i turystów.
5.18 października 1963
roku Felicette, znany
również jako Astrocat
był pierwszym kotem
który wyruszył w
kosmos.
6.Koty płci żeńskiej są
praworęczne, samce
leworęczne.  NG, 1FT

Cats are mysterious
creatures and we can’t
always tell what they
are thinking, but what
we do know is that
not all happy cats are
alike.

This International Cat
Day we want to make
every cat a happy cat
and we can do this by
sharing information
and helping people
understand that what
makes one cat happy
may not work for
another.

International Cat Day
— a day to celebrate
one of man’s most
common and ancient
pets. They have even
been worshiped as
gods (we see you,
Egypt.) Well, it is not
surprising, Cats are
one of the coolest
beings on the planet.

Żadne inne zwierzęta
nie chodzą w sposób,
w jaki chodzą koty.
14.Mruczenie kota
może być formą
samouzdrowienia dla
kota.
15.Koty i ludzie mają
prawie identyczne
części mózgu, które
kontrolują emocje.
16. Mózg kota jest w
90% podobny do
ludzkiego – bardziej
podobny niż do psa.
17. Kora mózgowa
kota (część mózgu
odpowiedzialna

za przetwarzanie
informacji
poznawczych) ma 300
milionów neuronów, w
porównaniu do 160
milionów psów.
18. Koty mają 1000
razy więcej miejsca do
przechowywania
danych niż iPady.
19. Zabijanie kotów w
starożytnym Egipcie
było nielegalne, w
dużej mierze dlatego,
że zapewniały one
kontrolę populacji
szczurów.  NG, 1FT

7.Koty nie są w stanie
posmakować słodyczy.
8.Posiadanie kota
może zmniejszyć
ryzyko udaru mózgu i
zawału serca o jedną
trzecią.
9.Koty często nie
tolerują laktozy.
Dlatego lepiej nie
dawać im mleka.
Surowa ryba jest
również nie polecana
dla kotów.
10.Najstarszy kot, jaki
kiedykolwiek żył, miał
38 lat i 3 dni.
11.Koty używają

długich ogonów, aby
złapać równowagę,
kiedy skaczą lub
chodzą po wąskich
półkach.
12.Kot może
przeskoczyć około
siedmiokrotnie wyższe
przeszkody niż wynosi
jego wzrost.
13.Koty chodzą jak
wielbłądy i żyrafy:
Najpierw poruszają
obiema prawymi
łapami, a następnie
obiema lewymi. NG,
1FT

Cats are
independent,
inquisitive,
adventurous, have an
amazing
physiognomy,

and the power to heal
by themselves — at
least most of the
time. So, buy a cat at
once :)
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ŚWIATOWY DZIEŃ 
KOTA 
NA  ZDJĘCIACH 
NASZYCH 
UCZNIÓW.
ZAPRASZAMY DO
GALERII :)
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Wysłałem nas na bezludną wyspę,
Gdzie ty i ja, Sami pośród
szumiących fal, Zrozumiemy co jest
po między nami, Nie chodzi o ciepły
piasek, Ani o muszelki pozbierane na
brzegu, Nawet o drzewo mangowe, o
które się opieramy. Ale o tą małą
iskrę w duszy, Która nie pozwala mi
myśleć, Która zabiera mi mowę,
Która sprawia, że jesteś coraz
piękniejsza. Wiesz jaki dzisiaj jest
dzień? Nie liczymy ich już od dawna,
Bo wiedza ta jest nam zbędna. Ja
pamiętam, Ten dzień co roku,
Spełnię każdy twój sen.
Bo to jest ten piękny dzień.
Teraz już wiem, że KOCHAM CIĘ.

,,Kala"

Wszystko, co w życiu
zrozumiałem, zrozumiałem tylko
dlatego, że kocham
Lew Tołstoj

„Gdzie jest miłość, tam jest
życie”
Mahatma Gandhi

 „Wolę jedno życie z Tobą niż
samotność przez wszystkie ery
tego świata”.
John Ronald Reuel Tolkien
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TALENTY NASZYCH UCZNIÓW.

W TYM MIESIĄCU
PRZEDSTAWIAMY OBRAZY
MARTYNY KLAS, Z KLASY 3DT.

GRATULUJEMY TALENTU !


	Kilka słów o WALENTYNKACH
	W Kościele katolickim jest aż 8 Walentych, z czego 14 lutego obchodzi się święto aż trzech z nich. Jeden poniósł męczeńską śmierć w Afryce. Drugi był księdzem w Rzymie, trzeci biskupem Terni, który uzdrawiał chorych. Według
	legendy, jeden z dostojników cesarza Klaudiusza zwrócił się do niego o pomoc, kiedy zachorowała mu córka. Gdy Walenty uzdrowił ją, ojciec przeszedł z całą rodziną na chrześcijaństwo, co wywołało oburzanie
	cesarza. Rozwścieczony Klaudiusz rozkazał zabić uzdrowiciela. Walenty –ksiądz rzymski ponoć udzielał w tajemnicy zakochanym ślubów a cesarz wydał przepis
	zakazujący legionistom wchodzenia w związki małżeńskie. Jednak ci mieli odmienne zdanie. I właśnie wtedy z pomocą przychodził im Walenty, który za swoją konspiracyjną działalność zginął męczeńską śmiercią. Jeszcze inne opowieści opisują Walentego jako zwykłego chłopaka, który niósł
	pomoc chrześcijanom w chwilach utrapienia, za co został skazany na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta. W oczekiwaniu na śmierć nakreślił list do ukochanej, który podpisał "Twój Walenty".  AD


	The Origin of Valentine's Day
	What does Valentine's
	Day celebrate?
	Valentine’s Day is a holiday when lovers express their affection with greetings and gifts. It is also called St. Valenti-ne’s Day. The holiday has expanded to express affection between people. The oldest recorded
	written valentine dates back to a poem written by Charles Duke of Orleans, in 1415. He wrote to wife imprisoned in the Tower of London.

	How is Valentine’s Day celebrated?
	Valentine’s Day is commonly celebrated by exchanging handmade or store-bought “Valentines” (greeting cards) or other tokens of affection like chocolates and flowers.
	In many schools, it has become customary for young students to bring in Valentines to swap with classmates.
	Traditions of the holiday’s observance can vary with the country.
	Valentine is a masculine given name derived from the Roman family name Valentinus, which was derived from the Latin word valens, which means "strong and healthy." Valentine can
	be considered an English translation or adaptation of the name It was the name of several saints of the Roman Catholic Church.
	“Love looks not with the eyes, but with the mind, And therefore is winged Cupid painted blind.” /William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream/ “Being deeply loved by someone gives you strength,
	while loving someone deeply gives you courage.” /Lao Tzu/
	WALENTYNKOWE CIAKAWOSTKI ...
	5. Najdroższa w historii kartka walentynkowa wykonana była z litego złota i przyozdobiona sercem z diamentów, szafirów i brylantów. Całość zapakowana była w... futro z norek.
	to kobiety dają prezenty mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc później, z okazji Białego Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada.
	Nadia Górska, 1FT
	Walentynka ta stanowiła kosztowny prezent dla śpiewaczki operowej Marii Callas od armatora i miliardera Arystotelesa Onassisa.
	6. W Japonii

	Nie mówmy już o tym, ale jak się was pytać będą, co to znaczy, to powiedzcie: Dzień dobry, dziś święty Walenty. Dopiero co świtać poczyna; Młodzieniec snem leży ujęty, A hoża doń puka dziewczyna.  Poskoczył kochanek,
	wdział szaty, Drzwi rozwarł przed swoją jedyną I weszła dziewczyna do chaty, Lecz z chaty nie wyszła dziewczyną. Ofelia W.Shakespeare
	PYSZNE PRZEPISY NA ROMANTYCZNY WEEKEND. ŻYCZYMY SMACZNEGO !

	Pięczone pączki hiszpańskie z lukrem pomarańczowym / Baked Spanish doughnuts
	with orange         icing
	Składniki na małe pączki (ok. 60 szt.)
	Źródło przepisu na ciasto ptysiowe:  pół szklanki wody (125ml) 63g masła pół szklanki mąki  2 jajka
	SPANISH DOUGHNUTS  READY IN: 30mins YIELD: 36 doughnuts  INGREDIENTS: 4 tablespoons butter, cut in pieces, 1⁄2 cup water, 1⁄8
	teaspoon salt, 1+ 1⁄4 cups all-purpose flour, 3 eggs, oil for frying, 1⁄2 cup sugar. DIRECTIONS: in medium saucepan, combine butter and water. Bring to a boil; add salt and remove from heat.
	Add flour all at once; beat with wooden spoon. Return to heat; beat with wooden spoon for 2 minutes. Remove from heat; let cool. Beat in an egg at a time until mixture is satiny. Press mixture through
	fluted tip pastry bag or cookie press, 1/2-inch wide opening. With wet scissors, cut into 2-inch strips as it drops in fat heated to 350*F. Fry for 2 minutes on each side. Do a few at a time.
	Składniki na lukier pomarańczowy
	3/4 szklanki cukru pudru  2 łyżki wrzątku skórka starta z jednej pomarańczy
	Oficjalnie smakosze kulinarni wyróżniają 50 rodzajów pizzy. W praktyce potrawa ta doczekała się setek rozmaitych form serwowanych na stołach we wszystkich zakątkach świata. Pizza uchodzi za kultową potrawę kuchni włoskiej. Tymczasem pierwsze dania tego typu zaczęli serwować nie Rzymianie, a starożytni Grecy. Wprawdzie pieczony placek polany oliwą i zapiekany z ziołami serwowano na terenie Italii, jednak oficjalnie to Grecy są autorami tego niezwykłego przysmaku. Eksperci kulinarni zwykli nazywać pizzą zapiekany placek na bazie sosu pomidorowego, a to z kolei znacznie skraca historię pizzy. Pierwsze pomidory przyjechały do Europy dopiero w XVI wieku. Zanim jednak mieszkańcy Neapolu przyzwyczaili się do smaku pomidorów, upłynęło sporo dziesięcioleci. Pizza z dodatkiem ziół i sosu pomidorowego zdominowała tamtejsze tereny na dobre dopiero w XVIII, stając się kultową potrawą całego Półwyspu Apenińskiego.  OB
	DZIEŃ PIZZY u Hipolita z 3b  Przepyszne pizze wg włoskich receptur... życzymy smacznego :)
	Kobieta zmienną jest, czyli urok kameleona.
	W naszej szkole szczególnie.
	Projekt „Droga

	W piątek 29.01.2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie pucharów dla uczestniczących szkół za udział w zawodach sportowych w roku szkolnym 2019/2020. W imieniu PZS nr 2 w Rumi nagrodę odebrała Agata Bigoszewska - nauczyciel wychowania fizycznego. Gratulacje dla sportowców!!!
	z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów”


	W TYM MIESIACU POLECAMY                       POWIEŚĆ
	AMERYKAŃSKIEGO PISARZA
	Jacka Londona, ‘Martin Eden’
	Martin Eden by Jack London is about the title character, Martin, and his struggles to become a successful author. He grows up poor towards the beginning of the 20th century in Oakland, California. In Martin Eden, London turned away from writing science fiction and adventure tales to write a realistic study of a working-class writer’s struggle to survive while educating himself. Many critics have called this book London’s masterpiece. Martin Eden is an out-of-work sailor who is invited to the Morse home because he has helped one of the sons, who had been set upon by ruffians. In the home, he is enthralled by the college-age daughter, Ruth Morse, having never encountered such a vision of feminine purity before.Spurred by his growing affection, Martin determines to live by his brain rather than his back: He will be an author.
	Polecam przeczytanie powieści psychologicznej, napisanej przez amerykańskiego pisarza Jacka Londona,‘ Martin Eden’.
	Martin  Eden, bohater utworu jest marynarzem.
	Po pewnym incydencie  na ulicy, zaproszony w ramach rewanżu na spotkanie w wyższych sferach,  zakochuje się w siostrze Artura Ruth`a, którego wybawił wcześniej z opresji na ulicy.
	Aby dorównać jej Martin, jako z dołów społecznych, chce zdobyć wykształcenie.
	By to osiągnąć , zarobić na książki i jedzenie wypływa w morze, ale i uczy się na własną rękę.  Opisuje swe morskie przygody, których nikt nie chce wydrukować.
	Martin, zdobywając majątek  i  coraz to głębszą wiedzę pisarską i tę
	o świecie i ludziach, uświadamia sobie, że nie potrafi już się  radować w gronie dawnych przyjaciół  gardząc jednocześnie  tymi z klas wyższych ,ich zachłannością  i hipokryzją.
	Podejmuje wielką decyzję : czy ożeni się z  siostra Artura Rutha?
	Czy zmieni swoją postawę w stosunku do tak przez niego widzianych przeciwnych sobie grup społecznych ?
	Na te pytania odpowie książka. Utwór ten, wspaniale ukazuje drogę do samorealizacji, jak i bezkresnego  dążenie do doskonałości.
	Cała treść tego utworu ujawnia to, że pochodzenie  człowieka  nie przesądza tego kim może zostać.
	Niezależnie od tego autor ukazuje pewne cechy związane z przynależnością do pewnych grup społecznych.
	Niestety są one negatywne , jak zakłamanie ,obłuda i dwulicowość.
	A jak ostatecznie bohater tego utworu, jak i sam autor, sobie z tym obciążającym  świat balastem poradzą ,odpowie  na to pytanie książka.  dg

	17 LUTEGO - ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA
	Cats are independent, inquisitive, adventurous, have an amazing physiognomy,
	and the power to heal by themselves — at least most of the time. So, buy a cat at once :)
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