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HISTORIA WALENTYNEK

    Walentynki, święto znane jako dzień zakochanych. Jest ono
obchodzone już od czasów pogańskich. 
    W starożytnym Rzymie znane było święto Fauna, bożka
płodności. Młodzi mężczyźni losowali imię dziewczyny z urny.
Gdy imię zostało już wylosowane, para musiała tańczyć ze sobą
do końca wieczora, czasami zostawali ze sobą nawet na dłużej.  
    Święto było obchodzone w ten sposób do V stulecia, w którym
papież Gelazy I postanowił je obalić. Zastąpił je świętem
liturgicznym, którego celem było oddawanie czci Świętemu
Walentemu, patronowi miłości, który będąc w więzieniu, zakochał
się w niewidomej córce strażnika. Dziewczyna odzyskała wzrok
przed jego egzekucją, dlatego mówi się że, to siła ich miłości
pozwoliła jej na nowo widzieć.

Natalia Gierczyk 

     
                   WALENTYNKOWE CIEKAWOSTKI
   1. Każdego roku w Walentynki, do Verony, gdzie rozgrywała 
 się akcja ,,Romeo i Julii", dociera ponad tysiąc kartek 
 zaadresowanych do tytułowej Julii.
  2. Pierwsza walentynka została wysłana w 1415 roku przez 
 księcia Orleanu do swojej ukochanej. Z kolei pierwsza 
 walentynka skierowana do mężczyzny, wysłana została w 1477 
 roku, przez Margery Brews.
  3. Najsłynniejszym Walentynkowym upominkiem było jabłko 
 pokryte różowym lukrem, schowane w hebanowej szkatułce, 
 pokrytej perłami. Był to prezent dla Anny Boleyn od Henryka 
 VIII. Szkatułka przetrwała do dziś.
  4. Najdroższa kartka walentynkowa w historii została 
 wykonana z litego złota, diamentów, szafirów i brylantów. 
 Całość zapakowano w futro z norek. Był to prezent od 
 miliardera Arystotelesa Onassisa dla Marii Callas, znanej 
 śpiewaczki operowej.
 Maria Szastok Karolina Matysik

Anna
Dolińska
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Miejsca gdzie można spędzić Walentynki :

Kawiarnia Tropikana w Radzionkowie – pyszne
desery i sałatki - koszt ok 20-30zł 

Lodowisko w Spodku – bilet normalny 16 zł, ulgowy 
11zł, koszt wypożyczenia łyżew to 15 zł

Koncert Cleo – 14.02 o 19:)) w Instytucji Kultury im.
Krystyny Bochenek w Katowicach, plac Sejmu
Śląskiego 2, Katowice. Cena biletu 50 zł

Ogród Świateł w Chorzowie – od poniedziałku do
czwartku bilety po 39 zł, od piątku do niedzieli 45 zł,
czynny od godziny 17:00

Fun muzeum w Gliwicach - bilet normalny 49 zł,
ulgowy 45 zł

Monika Grabowska

AKTUALNA OFERTA SKLEPÓW

Lidl - świeczki w kształcie serca 
Biedronka - wybór bombonierek 
Pepco - balon serce 8 zl
Dino - poduszki z sercem 
Kik - dużo walentynkowych rzeczy
Tedi - duże misie zabawki z sercem 
Action - tasiemki walentynkowe 4 zl 
Empik - książki walentynkowe 
Kaufland dużo balonów, cała półka z walentynkowymi
rzeczami, w tym misie z sercem w rękach
Kinga Lubos

Wiktoria Burda

UPOMINKI NA WALENTYNKI

-Miś, który trzyma w ręku serduszko albo słodycze
-Słodycze, np. bombonierka
-Kwiaty prawdziwe, ale mogą być też papierowe,
materiałowe czy ceramiczne
-Kubek z tematem walentynek
-Breloczki do kluczy
-Poduszka z symbolami walentynkowymi
-Walentynka
-Perfumy
-Biżuteria
-Książka o historii walentynek
-Koc
-Termofor
-Kapcie walentynkowe
-Kłódka walentynkowa
-Świeca zapachowa

Ania Dąbrowska
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RADZIONKÓW - KIEDYŚ I DZIŚ 
Pokażę Wam jak wyglądał plac Letochów, a jak
wygląda teraz. Moim zdaniem jest to bardzo duża
zmiana samego budynku, jak i okolicy.  Rynek też
uległ metamorfozie.Dwa lata temu został wybudowany
nowy rynek obok Centrum Kultury Karolinka, jest on
dosyć duży i ozdobiony różnymi elementami
dekoracyjnymi. Znajduje się tam też duża scena, na
której są organizowane między innymi festiwale.         
                                                             Mateusz
Mazurkiewicz

O PROBLEMACH WSZYSTKICH Z GÓRKI

    Od 16 listopada 2022 roku zaczęła się przebudowa
mostu przy ulicy Jana Zejera.

Wiadukt został całkowicie wyłączony z ruchu
kołowego, ale nie z ruchu pieszego.

Na czas przebudowy wyznaczono już objazd.

Most był głównym przejazdem, by dostać się na
"górkę". W tej chwili można wjechać jeszcze przez
most na ulicy Przyjaźni lub przez przejazd kolejowy
na ulicy Świętego Wojciecha.

Przebudowa trwa aż do dziś.Pod mostem jest
czasami bardzo ślisko,  jak i bardzo błotniście 
o czym wiedzą wszyscy, których codzienne czeka
przeprawa tamtędy.

Paweł Tobor

Kinga Lubos
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NIETYPOWE ŚWIĘTA W LUTYM

1 -Dzień gumy do żucia
2- Dzień pozytywnego myślenia 
3- Dzień podlaskiej muzyki
4- Międzynarodowy dzień walki z
rakiem 
5- Światowy dzień Nutelli 
9- Światowy dzień pizzy (oj,
obchodziliśmy hucznie)
13-Światowym dzień radia
14- Walentynki 
15- Światowy dzień hipopotama
17- Dzień kota
19- Dzień nauki polskiej
23- Dzień tosta
26- Dzień Dinozaura
28- Dzień spania w miejscu
publicznym 

    Kinga Lubos

.

    ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2023 W ŚLĄSKIM    
                OGRODZIE  BOTANICZNYM

W niedzielę 29 stycznia w Śląskim Ogrodzie
Botanicznym w Radzionkowie odbyło się coroczne
zimowe ptakoliczenie, podczas którego każdy mógł
obserwować, nasłuchiwać ptaki oraz dowiedzieć się
wielu informacji na ich temat. Tegoroczną
przewodniczką była Karolina Skorb. Pomimo chłodu i
wczesnej godziny na spacer ornitologiczny ruszyło
ponad 30 osób. Trasa po dzikich zakątkach Księżej
Góry trwała ok. 2 godz., a przy tym towarzyszyły nam
śpiewy ptaków oraz niesamowite opowieści naszej
przewodniczki, które zwracały uwagę na zwyczaje i
zachowania poszczególnych gatunków.. Oto wyniki
ptakoliczenia 2023:
Bogatka ~ 12; Modraszka ~ 20; Sikora uboga 3; Czyż
≥5; Kowalik ≥3; Pełzacz ogrodowy ≥2; Raniuszek 14;
Raniuszek czarnobrewy 1; Kos 2; Jastrząb 1; Gil ~
15; Dzięcioł duży 5; Mysikrólik ≥3; Paszkot 1. 
Łącznie zaobserwowaliśmy lub usłyszeliśmy 13
gatunków ptaków. Każdy z nich był wspaniały, a
ciekawostki o ich życiu, sprawiły, że wiele osób
złapało bakcyla na ich punkcie.
                                                   Vivienne Chmiel

Ogród Botaniczny
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CZERWONY JASPIS

Czerwony jaspis występuje w Meksyku, USA oraz w Rosji. Jest matowy i ma czerwonobrązowy kolor.
Odpowiada on czakrze podstawy, a za jego przewodnika bierze się Archanioła Ariela. Jego miesiącem
narodzin jest kwiecień. Działanie czerwonego jaspisu wspomaga naszą wytrwałość i wytrzymałość. Dzięki
temu, że wzmacnia on nasze połączenie z Ziemią, jego działanie przynosi też nowy entuzjazm. Energia
czerwonego jaspisu pomaga również w sytuacjach stresowych oraz zachęca nas do skupienia się na
rozwiązaniach praktycznych. Poprzez jego działanie jesteśmy bardziej skłonni do pokonywania naszych lęków.
Wzmacnia on też działalność wątroby oraz jelita grubego. Temu kamieniowi przypisywano również działanie,
które przyciąga pieniądze. Jaspis jest bardzo atrakcyjny dla kolekcjonerów i często wykorzystywany  jako
materiał dekoracyjny, używany do wyrobów artystycznych.

Natalia Gierczyk

JUPITER ICY MOON EXPLORER 
Juice (Jupiter Icy Moon Explorer) to planowana sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), której zadaniem
będzie dotrzeć do księżyców Jowisza w celu przebadania 3 z nich: Ganimedesa, Kallisto i Europy. Sonda
będzie miała przeprowadzić poszukiwania płynnej wody, znajdującej się pod powierzchnią księżyców, pod
kątem sprawdzenia, czy może występować tam życie. Według planu, start ma odbyć się w tym roku, za pomocą
rakiety Ariane 6. Dotarcie do celu ma nastąpić około 7 lat po starcie, więc będziemy zmuszeni poczekać
jeszcze trochę czasu, by dowiedzieć się prawdy. Ciekawe, jakie formy życia mogłyby zamieszkiwać księżyce
Jowisza. Może byłyby porównywalne do naszych?
                                                                                                                                         Vivienne Chmiel
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            RECENZJE PO REŻYSERSKU
  
   
 TYTUŁ: ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK

 PREMIERA: 2014 r.

 CZAS TRWANIA: 2 godz. 11 min.

 REŻYSER: Brian Percival

 OCENA: 10/10

 FABUŁA: Rok 1938. Liesel Meminger, 
 dziesięcioletnia Niemka trafia do rodziny zastępczej 
 w Monachium. Pod opieką  surowej Rosy i 
 łagodnego Hansa, odkrywa jak wielką i cenną 
 wartość mają w sobie słowa.
 OPINIA: Film był genialny. Akcja była szybka i  pełna
zwrotów akcji. Żaden film mnie tak wcześniej  nie
zainteresował i nie poruszył.

  Maria Szastok

   RECENZJE PROZĄ PISANE
 
  ,,Ktoś z nas kłamie" Karen McManus

    W poniedziałkowe popołudnie, pięcioro uczniów 
z   liceum Bayview zostaje za karę po lekcjach 
w szkole. Dochodzi tam do tragedii. Jeden z pięciorga
uczniów  niespodziewanie umiera lub - jak też się
potem okazuje - zostaje zamordowany. Każdy z
pozostałej  czwórki nastolatków, którzy byli z ofiarą w
tym samym pomieszczeniu w chwili jej śmierci, miał
motyw, aby ją zabić. Policja przeczuwa, że jedno z 
nich musi kłamać. Ale kto?
    Niesamowita. Trzymająca w napięciu. Książka, 
w  której jest mnóstwo zawiłości i intryg. Nic w niej nie 
jest jasne. Aby poznać prawdę, musisz się pozwolić 
 wciągnąć w genialną zagadkę, którą stworzyła dla 
nas Karen McManus.

  Maria Szastok

RECENZJE PROZĄ PISANE

 ,,Trzy kroki od siebie” Rachael Lippincott, Mikki
Daughtry i Tobias Iaconis

    Stella i Will chorują na nieuleczalną chorobę, jaką 
 jest mukowiscydoza. Jedną z zasad, jakich muszą 
 przestrzegać, jest zakaz kontaktu z innymi chorymi 
 na tę samą chorobę. W przeciwnym razie, może być 
 to śmiercionośne. Jednak uczucie, kiełkujące 
 pomiędzy ich dwojgiem sprawia że coraz trudniej 
 znosić ten zakaz. 
   Przepłakałam ponad połowę książki. Historia Stelli i 
Willa tak mnie zachwyciła i wzruszyła, że trudno było 
 się od niej oderwać, a później ją skończyć. Mimo, że 
porusza tematy takie jak śmierć, ciężkie choroby i 
utratę kogoś bliskiego, jest ona jedną z moich 
ulubionych książek. 

  Maria Szastok

MITOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Łada, czyli słowiańska bogini miłości, ładu, piękna,
ochrony i wielu innych dziedzin uważana jest za matkę
wszystkich bogów. 

Co roku powraca z "podziemi" podczas Wiosennej
Równonocy, przynosząc planecie wiosnę. Łada jest
przedstawiana jako dziewczyna o długich złotych
włosach, w których czasami umieszcza się wieniec 
z pszenicy.
Mamy bardzo mało informacji na temat tej bogini i jej
kultu. Wielu specjalistów kwestionuje występowanie
Łady w mitach słowiańskich opowiadanych przez
naszych przodków. Wiemy natomiast, że była ona
przedstawiana w powieściach z dwoma innymi
bóstwami zwanymi Bodą i Leli.

Julia Tyrasek
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Szymon - Gala Fame MMA

obok obrazek Emilii

Fame MMA
Pierwsza walka:
Amadeusz Ferrari Roślik - Kamil Szczurek Łaszczyk
(Main event) /MMA
Obstawiałem, że wygra Łaszczyk  (i wygrał)
Druga walka: 
Wacław Wac Toja Osiecki - Sebastian Alterboy
Fabiański (co-main event) / K-1 
Według mnie miał wygrać Fabiański (a wygrał
Wacław wac toja osiecki)
Trzecia walka: 
Alan Alanik Kwieciński - Maksymilian Wiewiór
Wiewiórka 
Podejrzewałem, że wygra Maksymilian Wiewiór
Wiewiórka (a wygrał Alan Kwieciński) 
Czwarta walka:
Czarek Czarmagedon Jóźwik - Tomasz Gimper
Działowy / MMA 
Stawiałem na Działowego (i wygrał Tomasz Gimper
Działowy)
Piąta walka :
Michał Boxdel Baron - Pawel Prezes FEN Jóźwiak 
Moim zdaniem lepszy jest Michał Boxdel Baron (i
wygrał Michał Boxdel Baron)
Siódma walka:
Marcin Polish Zombie Wrzosek - Piotr Szeli Szeliga /
K-1
Moim zdaniem góruje Marcin Polish Zombie Wrzosek
(a wygrał Piotr Szeli Szeliga)
Ósma walka: 
Filip Filipek Marcinek - Robert Karaś /K-1
Według mnie lepszy jest Marcinek (a wygrał Robert
Karaś)
Dziewiąta walka: 
Klaudia Sheeya Kołodziejczyk - Wiktoria Wiki
Jaroniewska 
Moim zdaniem lepsza jest Klaudia Sheeya
Kołodziejczyk (wygrała Sheeya)
Szymon Szołtysik

                           GEKON
                                      
Hej, mam na imię Mateusz dziś i akurat nie pająki,
a gekon lamparci.
 Gekony lamparcie mierzą od 25 do 30 cm, wliczając
ogon, który zajmuje około połowę długości całego
ciała. Jaszczurki te są naprawdę okazałymi
przedstawicielami swojego rodzaju. Ważą od 40 do
100 gramów. Głowa gekona lamparciego ma kształt
walca. 
Gekony nie są bardzo drogie, bo ich cena waha się
od 100 zł do 250 zł, jednak może wzrosnąć nawet
kilkakrotnie za osobniki o rzadkim ubarwieniu.
Ciekawostka, gdy na skórę gekona spuścić kroplę
wody to od razu po nim spłynie.    

Mateusz Mazurkiewicz

Rocket League

Cześć, dziś będę oceniał grę Rocket League.
Temat gry to piłka nożna połączona z jazdą autem.
W grze pojawiasz się na mapie 3v3,2v2,4v4 lub 1v1.
Kiedy gra się zacznie, twoim zadaniem jest poruszać
się samochodem i uderzać w piłkę, dopóki nie
strzelisz gola do bramki przeciwnej drużyny.
Moja ocena gry to 9,5/10

Paweł Tobor

Redit
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                 OLIWIA GOTUJE

    PASTA JAJECZNA IDEALNA DO SZKOŁY

Składniki: 
3 jajka ugotowane na twardo 
2 łyżki majonezu 
Szczypiorek 
Sól
Pieprz 
Majeranek 
Sól ziołowa 

Sposób przygotowania:
1. Ugotowane jajka obierz, drobno pokrój. 
2. Jajka połącz z majonezem i szczypiorkiem. Dopraw
ją według uznania.
3. Na drugi dzień do szkoły 
posmaruj sobie  chleb lub bułkę przygotowaną pastą
jajeczną.

Oliwia Nicpoń

                  OLIWIA GOTUJE
 
                ROLSY Z SZYNKĄ

Składniki:
placki tortilli 
mieszanka sałat
serek śmietankowy (użyłam serka Almette )
papryka czerwona
papryka żółta
szynka

Sposób przygotowania :
1. Placki tortilli smarujemy cienką warstwą serka
śmietankowego.
2. Papryki dokładnie myjemy, osuszamy i kroimy w
cieniutkie paseczki.
3. Na posmarowanej serkiem tortilli układamy warstwę
sałat a na nich paseczki papryki.
4. Na wierzchu układamy plasterki szynki.
5. Całość ciasno zwijamy w rulon.
6. Zwinięte tortille kroimy na około 3 centymetrowe
porcje ***
Smacznego :)

Oliwia Nicpoń
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