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„Od Twojego Walentego”- legenda o świętym Walentym

 Na temat świętego Walentego- patrona zakochanych, wiemy bardzo mało: elementy historyczne i
legendarne mieszają się do tego stopnia, że trudno oddzielić biografię od fantazji - opowiada franciszkanin
o. Kamil Paczkowski.
  Legenda głosi, że święty Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania natomiast duchownym. Żył w
III wieku w Cesarstwie Rzymskim, za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz uważał, że najlepszymi
żołnierzami są legioniści, którzy nie mają rodziny i zakazał udzielania ślubów. Wbrew zakazowi Walenty
potajemnie udzielał błogosławieństwa zakochanym parom. Za swoje działania został wtrącony do więzienia i
tam zakochał się (nie było wtedy jeszcze celibatu) w córce pilnującego go strażnika. Dziewczyna była
niewidoma, ale pod wpływem miłości odzyskała wzrok. Kiedy cesarz się o tym dowiedział, rozkazał zabić
Walentego. Nieszczęśnik zdążył jeszcze wysłać z więzienia list do ukochanej, podpisany "od Twojego
Walentego". Być może właśnie ta legenda przyczyniła się do wybrania Walentego na patrona zakochanych. 
  Kult świętego Walentego był obecny w Polsce, ale traktowano go jako świętego od chorób, a nie od
miłości. Walentynki popularność w Polsce uzyskały dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX
wieku. Największe i najbarwniejsze mają miejsce w Chełmnie (od 2002 r.) pod nazwą „Walentynki
Chełmińskie”. W tym dniu ulicami miasta przechodzi barwny pochód, a na rynku uczestnicy układają serce
ze świec.              
                                                                                                                                                         K. O.
                                                                    źródło:https://kultura.poznan.pl;   fot.:/http://www.porywyserca.pl/
Z okazji walentynek w naszej szkole zorganizowano plebiscyt na najpiękniejszy wiersz o miłości.
Zapraszamy na s. 2.
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LITERACKIE WALENTYNKI
wybieramy najpiękniejszy wiersz 

o miłości

Z okazji walentynek wczytywaliśmy się na lekcjach
języka polskiego w poezję o tematyce miłosnej.
Zrodził się pomysł, aby uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły zagłosowali na NAJPIĘKNIEJSZY
WIERSZ O MIŁOŚCI. 

W zbiorze znalazły się utwory m.in. Adama Asnyka,
Bolesława Leśmiana, Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, Agnieszki Osieckiej i  Wisławy
Szymborskiej.

Formularz do głosowania znajdował się w linku do
programu Microsoft Forms, a teksty wierszy
umieściliśmy w załączniku do wiadomości na
mobidzienniku.

Głosowaliśmy do środy 17 lutego do godziny 15:00.
Wyniki głosowania publikujemy w lutowym numerze
naszej szkolnej gazety "Guzik z pętelką".

Oto wyniki głosowania:
1. Wisława Szymborska: "Nic dwa razy..."
2. Św. Paweł: "Hymn o miłości'
3. Adam Mickiewicz: "Niepewność"

Dziękujemy za tak liczny udział w tej wesołej, 
romantycznej zabawie i zapraszamy do lektury 
zwycięskich utworów.
                                               

Elżbieta Miłowska z zespołem uczniów
opracowujących zbiór tekstów

Wisława Szymborska: „Nic dwa razy”

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było jakby róża
przez otwarte wpadła okno.

Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

*******************************

Wisława Szymborska- poetka i eseistka. Laureatka
literackiej nagrody Nobla za rok 1996. Urodziła się 
2 lipca 1923 roku w Bninie pod Poznaniem – według
metryki, bo rodzinne przekazy wskazują Kórnik –
związana całe życie z Krakowem. Zmarła tamże 
1 lutego 2012 roku.

                                       źródło: https://culture.pl/pl
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Św. Paweł: „Hymn o miłości”

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 posiadł wszelką wiedzę, i miał tak wielką
wiarę, 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 mi nie pomoże.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
nie jest bezwstydna, 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, choć zniknie dar języków i choć
wiedzy [już] nie stanie.
Po części bowiem tylko poznajemy i po części
prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to,
co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem
jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem
się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy
zaś [ujrzymy] twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał
tak, jak sam zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
największa z nich [jednak] jest miłość.

******************************

Z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor
13, 1-13).
To najczęściej czytany tekst podczas nabożeństwa
zawarcia związku małżeńskiego w kościołach
chrześcijańskich. I jedna z najpiękniejszych poezji
próbująca zdefiniować cechy miłości… Hymn o
Miłości nazywa się często „Pieśnią nad pieśniami
Nowego Testamentu„
                źródło: .https://www.przewodnikmp.pl/

Adam Mickiewicz: „Niepewność”

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu?
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie;
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?

Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Kiedy położysz rękę na me dłonie,
Luba mię jakaś spokojność owionie,
Zda się, że lekkim snem zakończę życie;
Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,
Które mi głośno zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?

Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;
Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;
I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?

****************************************

Wiersz Adama Mickiewicza „Niepewność” został wy‐
dany w zbiorze „Sonety odeskie”. Powstał podczas
pobytu poety w Rosji w latach 1824-1829. Utwór jest
jednym z najbardziej znanych utworów Mickiewicza,
który spopularyzowało wykonanie wokalne Marka
Gre chu ty.
                                   źródło: https://poezja.org/
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Historia Tłustego Czwartku sięga czasów
pogaństwa. Był to dzień, w którym świętowało się
odejście zimy i nadejście wiosny. Jedzono wtedy
tłuste potrawy i popijano wino.

Obyczaj jedzenia w tym dniu pączków, zwanych
pampuchami, zadomowił się w polskich miastach i
dworach w XVII wieku. Na wsi pojawiły się pod
koniec XIX i na początku XX wieku. 

Kiedyś polskie pączki wcale nie były słodkie. Miały
postać nadziewanego słoniną chlebowego ciasta,
smażonego na smalcu. Do tego podawano je z
tłustym mięsiwem i oczywiście zapijano wódką.

Mam nadzieję, że przybliżyłam wam tradycję i
historię „Tłustego Czwartku”.

Wszystkim życzę smacznego i podaję przepis na
pyszne chruściki..
                                                       
                       
               redaktorka Wiktoria Dzięcioł kl. 2 GC

Tłusty Czwartek, co to za tradycja?

Tłusty Czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim, to
ostatni czwartek przed okresem Wielkiego Postu
(czyli 52 dni przed Wielkanocą). Ponieważ data
Tłustego Czwartku zależy od daty Wielkanocy, jest
to święto ruchome. W tym roku przypadło na 11
lutego. W tym ostatnim przed Wielkim Postem dniu
smażymy i objadamy się słodkimi pączkami i
chruścikami.

Składniki:

1.  2 szklanki mąki pszennej (=300g)
2.  4 żółtka.
3.  1 łyżka spirytusu (lub ocet 6%)
4.  ½ łyżeczki cukru.
5.  ½ łyżeczki soli.
6.  ok. 5 kopiatych łyżek gęstej, kwaśnej śmietany.
7.  olej lub smalec do smażenia.
8.  cukier puder do posypania.

Mąkę wymieszać z cukrem i solą. Dodać żółtka,
spirytus i śmietanę. Zagnieść na jednolitą masę.
Następnie przełożyć ciasto na blat i zbijać drewnianym
wałkiem ok. 10- 15 minut.
Ciasto rozwałkować porcjami cieniutko na blacie
posypanym lekko mąką. Ciasto pokroić najpierw na
paski o szerokości ok. 3- 4 cm, następnie na
prostokąty lub równoległoboki o długości ok. 9- 10 cm.
Każdy kawałek naciąć w środku i przez nacięcie
przeciągnąć jeden koniec.
Chruściki smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron
na złoty kolor. Wyjmować łyżką cedzakową i osączyć
na ręczniku papierowym z tłuszczu. Gdy ostygną
posypać grubo cukrem pudrem.

              źródło: https://www.domowe-wypieki.pl/

Skąd się wzięły faworki (chruściki)?
   Niedoświadczony pomocnik cukiernika przez
nieuwagę upuścił fragment ciasta przygotowanego
z myślą o pączkach wprost do rozgrzanego tłuszczu. 
Bojąc się reakcji mistrza, czym prędzej posypał
usmażony warkocz cukrem pudrem i w ten sposób
nie tylko uratował swoją posadę, ale i stworzył
pierwszego faworka.

              źródło: https://bookowska.pl/zapanuj-nad-       
                     slowami/tlusty-czwartek/
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MODA KOŁEM SIĘ TOCZY…

  Wiele sytuacji w życiu lubi się powtarzać, a moda nie
jest tu wyjątkiem. Przez pewien czas dany trend czy
przedmiot jest popularny i doceniany, by po pewnym
czasie zostać zapomnianym, a następnie znów być
rozchwytywanym i wrócić do łask.
 A oto przykłady, które często widzimy na ulicach
miast i nie tylko:

wszelkiego
rodzaju
szerokie
nogawki 

tzw. dzwony

      lata70.,       
     80. i 90.        

   berety 
    i kaszkiety,   
    zarówno 
   w modzie     
      męskiej, 
 jak i damskiej

lata 20.,30.,60.,
70.,80. i 90.

prostokątne 
lub trójkątne

czubki obuwia

lata 90. 

   redaktorka
 Julia Borzych
    kl. 2 PE
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Uczniowie klasy III B Technikum Odzieżowo-
Usługowego podczas zajęć praktycznych:

wykonywanie wyrobów odzieżowych.

To przyszli technicy przemysłu mody, którzy
zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:
plastycznego projektowania ubioru, materiało-
znawstwa odzieżowego, konstrukcji, modelowania i
wytwarzania odzieży, organizowania produkcji oraz
marketingu w branży odzieżowej.
Zajęcia prowadziła pani Anna Żywocka-Streker.
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Problem z wypadaniem włosów- co
robić?

Wielu z nas mierzy się z problemem wypadania
włosów. Gdy wypada ich zbyt dużo, zaczynamy się
martwić, że będziemy źle wyglądać. Ale nadmierne
wypadanie włosów może oznaczać, że z naszym
organizmem coś się dzieje.

Wyróżniamy dwa rodzaje przyczyn: wewnątrz-
pochodne i zewnątrzpochodne. Do tych pierwszych
należą geny, niedoczynność tarczycy, szybki i zbyt
intensywny spadek masy, niedobór witamin, niskie
ciśnienie krwi. Przyczynami zewnątrzpochodnymi są:
zła dieta, długotrwałe przyjmowanie leków i
antybiotyków, ciasne upięcia włosów takie jak koki,
doczepianie zbyt długich i zbyt gęstych włosów.
Oczywiście przyczyn może być o wiele więcej.

Normą przy wypadaniu włosów jest utrata od 20 do
100 włosów dziennie. Ale dla każdego norma może
być inna. Każdy powinien obserwować ilość
utraconych włosów, ponieważ każdy z nas jest inny.

A więc co zrobić, gdy włosy zaczynają nam
nadmiernie wypadać? Najpierw powinniśmy udać się
na badanie krwi, aby wykluczyć jakąś chorobę. Gdy w
badaniach nic nie wyjdzie, powinniśmy pójść do
trychologa. Trycholog zbada nas i określi co jest
przyczyną. Możliwe, że da nam wskazówki co
możemy zrobić, zapisze nas na specjalistyczne
zabiegi takie jak mezoterapia i karboksyterapia lub
zasugeruje wizytę u dietetyka.

                   Karolina Bogusławska kl. 4 at

Artykuł ten został zainspirowany lekcją przeprowa-
dzoną przez nauczycielkę pracowni fryzjerskiej panią
Katarzynę Helwich.

Podczas lekcji obejrzeliśmy film na temat problemów z
wypadaniem włosów. Na jego podstawie
sporządziliśmy krótką notatkę i opracowaliśmy
wnioski.

Mullet- fryzura, z której każdy się śmiał

Mullet to fryzura popularna w latach osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych. Bywa często też
nazywana fryzurą na czeskiego piłkarza, ze względu
na to, że niektórzy czechosłowaccy piłkarze ją nosili.

Według definicji mullet to fryzura krótka na bokach i
koronie z dłuższym tyłem.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
nosili ją David Bowie, Rod Stewart, Paul McCartney
czy Michael Jackson. Obecnie wraca do łask za
sprawą takich gwiazd jak Miley Cyrus, Bilie Eilish i
Urszuli Coberó. 
Mullet był kiedyś tak popularny, że stworzono
festiwal, a także napisano dwie książki: „ The Mullet:
Hairstyle of the Gods” Barney’s Hoskynsa i Marka
Larsona oraz „ Mullet Madness!: The Haicut That’s
Business Up Frost and a Party in the Back” Alana
Hendersona.

       Autor artykułu: Karolina Bogusławska kl. 4 at 
Źródło zdjęć: Pinterest Bibliografia:milekdesign.pl;

Wikipedia.org;Joymagazine.pl
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Przyszli technicy usług fryzjerskich podczas zajęć
w pracowni fryzjerskiej

 Podczas zajęć praktycznych nasza mło-
dzież zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie
technologii fryzjerstwa i materiałów fryzjerskich,
stylizacji oraz higieny.
       Oto efekty działań uczniów z klasy 4 A T- przyszli
technicy usług fryzjerskich. Zajęcia prowadziły panie
K. Helwich i B. Majchrowicz.
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