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 Już po raz drugi uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II                     

w Biadaczu mają możliwość rozwijania swojej pasji filmowej. W tegorocznym 

konkursie 5 000, 00 wygrała klasa 1C (dziennikarsko-filmowa) pod opieką 

wychowawczyni p. Magdaleny Swobodzian – koordynatorki projektu.  

Pieniądze zostaną przeznaczone na „filmową zieloną szkołę”. Uczniowie 

zwiedzą Łódź śladami planów filmowych kręconych w tym mieście, odwiedzą Szkołę 

Filmową w Łodzi, zwiedzą Muzeum Kinematografii i Muzeum Animacji Se-Ma-For, 

wezmą udział w realizacji etiudy filmowej (zajęć prowadzonych przez 

profesjonalistów, absolwentów Łódzkiej Szkoły Filmowej), odbędą warsztaty                 

z analizy filmoznawczej wybranego filmu, poznają etykę młodego filmowca                        

i zagadnienia manipulacji w mediach.  

Realizacja projektu jest możliwa dzięki Fundacji Banku Zachodniego WBK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy 1C (dziennikarsko-filmowej), od lewej: Dawid Kistela, Carmen Krause, Natalia 

Rataj, Natalia Frimark, Paulina Hasterok, Klaudiusz Bewko, Krzysztof Pietrasz, Piotr Wierszak, 

Bartłomiej Raczek, Maksymilian Nalewaja, Krzysztof Koźmiński, Żaneta Panicz, Dawid Kowalczyk, 

Magdalena Swobodzian (wychowawczyni). Z przodu uczeń Nikolas Drewniany,                         

fotograf – Marcel Sowa, nieobecny – Tobiasz Janczyk. 

Autorka: Magdalena Swobodzian – koordynatorka projektu 
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Zajęcia aktorsko-filmowe 

w Publicznym Gimnazjum 

im. Jana Pawła II            

w Biadaczu 
 

Od września tego roku 

funkcjonuje w szkole klasa 

dziennikarsko-filmowa. 

Uczniowie rozwijają swoje 

zainteresowania w każdej wolnej 

chwili, m.in. w środy na ósmej godzinie 

lekcyjnej, kiedy to mogą operować 

sprzętem filmowym. Ze względu na 

różne predyspozycje uczniowie zostali 

podzieleni na montażystów, 

scenarzystów, kamerzystów, 

dźwiękowców i aktorów.  

Już po realizacji 

pierwszej edycji projektu 

filmowego „(ZA) kręceni 

Biadaczanie wiedzieliśmy, że 

praca aktora jest bardzo 

ważna i praktycznie od niej 

zależą nasze produkcje 

filmowe. Dlatego w tym roku pomysł na 

zajęcia aktorsko-filmowe. Pięciu 

uczniów z klasy 1C co środę, przez 2h, 

zostaje na dodatkowych zajęciach, 

które prowadzi pan Arkadiusz 

Ceglarski, pracownik Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II 

w Opolu, student Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej we Wrocławiu na 

kierunku - reżyseria. Dzięki 

pomysłowości pana Arkadiusza 

uczniowie nawet nie wiedzą, kiedy 2h 

intensywnej pracy mijają. W ich opinii 

lekcje mają atrakcyjną 

formę, a prowadzący potrafi                

w ciekawy sposób przekazać 

wiedzę.  

Kurs będzie trwał do 

kwietnia, a zakończymy go 

wystąpieniem uczniów na 

deskach wrocławskiego teatru. Udział                    

w wydarzeniu będzie brała cała klasa 

1C. Zajęcia koordynuje wychowawczyni 

klasy filmowej p. Magdalena 

Swobodzian. 

 

 

 

 

Na zdjęciu: Klaudiusz Bewko, Natalia 

Frimark, Paulina Hasterok (uczniowie klasy 

1C) i Natalia Lukas (uczennica klasy 1B). 
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We wtorek 13 grudnia po lekcjach 

wychowawczynie klas pierwszych zorganizowały 

wieczór karaoke dla swoich podopiecznych. Na 

początku przygotowaliśmy sobie salę, a potem 

zaczęliśmy nasze wcześniej ustalone wystąpienia. 

Pierwsi zaczęli chłopcy, następnie śpiewały dziewczyny. Pojawiało się wiele znanych 

utworów takich jak np.: „Dach”, „Ruda tańczy jak szalona”, „Nie zapomnij”, „Hello”, 

„Let me love you” oraz wiele 

innych. Po śpiewaniu zjedliśmy 

wyśmienitą pizzę. Na zakończenie 

obejrzeliśmy film pt. „Trzy metry 

nad niebem”. Popołudnie zaliczamy do 

udanych.  

Karaoke - to forma rozrywki 

śpiewanej, która dotarła do nas z Japonii. Początkowo śpiewano wyświetlany tekst     

z podkładem melodyjnym w pubach, lokalach, domach. Wraz z upływem lat karaoke 

zyskało sobie wielu zwolenników, w tym także nas. Podczas takiej formy aktywności 

ćwiczyliśmy czytanie, śpiew i co najważniejsze, integrowaliśmy się.  

Carmen  Krause z kl. IC 

 

Z życia pierwszaków 

                          Karaoke Show 

 



GIMZETKA NR 30 

 30.01.2017 

 

5 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

 

 

 

        

 22.12.2016 r. w naszej klasie 

odbyła się wigilia klasowa, na 

którą zaprosiliśmy panią  Annę 

Maziarz oraz panią Hildegardę 

Adamiec. Już miesiąc wcześniej 

zaczęliśmy przygotowania, każdy 

losował imię osoby, której miał 

zrobić prezent, oraz 

rozdzieliliśmy inne zadania. Na początku naszej wigilii pomodliliśmy się, podzieliliśmy 

się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Następnie usiedliśmy do stołu i zaczęliśmy 

jeść. Potrawy, które pojawiły się na naszym stole, to pierogi ruskie, barszcz z 

uszkami, paluszki rybne, sałatki, makówka oraz naleśniki. Na słodko pojawiło się 

ciasto i pierniki. Po zjedzeniu rozdaliśmy sobie nawzajem prezenty, każdy ze 

swojego prezentu bardzo się ucieszył. Później razem śpiewaliśmy kolędy i poszliśmy 

do innych klas złożyć sobie życzenia. Z pozytywnym nastawieniem rozpoczęliśmy 

przerwę 

świąteczną.                                                                                       

 

Natalia Rataj kl. I c 

Dyskusyjny 

Klub Edukacyjny działa                   w 

gimnazjum od 2015r. Jego założycielami 

byli absolwenci szkoły. Mają oni jednak 

Na święta kolęda dwóch serc…wigilii czar 
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swoich następców. W realizację projektu 

czytelniczego, a tym samym ogólnopolskiej 

kampanii czytelniczej „Ja czytam!” 

zaangażowali się w szczególności uczniowie 

klasy dziennikarsko-filmowej. W ramach 

akcji poczytali oni przedszkolakom baśnie                 

i bajki z dwóch różnych kręgów 

tematycznych. Pierwsze spotkanie                     

z czterolatkami odbyło się w ubiegłą środę, 

a tematyka odczytanych tekstów dotyczyła 

księżniczki zaklętej w żabę. Baśń została 

zaprezentowana przez siedmiorga uczniów      

z klasy IC: Bartosza Raczka, Carmen 

Krause, Nikolasa Drewnianego, Krzysztofa 

Koźmińskiego, Marcela Sowę, 

Maksymiliana Nalewaję i Żanetę Panicz. 

Lekcji bibliotecznej przewodniczyła pani 

Magdalena Swobodzian.  

 

 

 

 

                               

 

 

Na zdjęciach 

uczniowie            

z klasy IC oraz 

grupa 

czterolatków          

z przedszkola 

Kolorowa 

Zebra. 

 

Drugie 

spotkanie, tym 

razem z 

pięciolatkami, 

miało miejsce we 
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wtorek. W porozumieniu          z wychowawczyniami grupy ustaliłyśmy, że zajęcia mają dotyczyć 

ptaków. Uczniowie przeczytali zatem przedszkolakom bajkę o dzikiej kaczce. Dzieci obejrzały 

fotografie różnych ptaków, wysłuchały wierszy o ptasich plotkach i ptasim śpiewie, a także 

zaprojektowały własne kaczątka. Całemu spotkaniu towarzyszył dźwięk śpiewających słowików. 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy IC (Natalia Rataj, Natalia Frimark, Tobiasz Jonczyk, 

Paulina Hasterok) oraz Wiktoria Kistela – uczennica klasy IIIB.  

 

Część warsztatowa. 

Dzieci kolorują swoje 

kaczki. 

Na zdjęciu widać 

czytających uczniów, 

wychowawczynię z  grupą 

przedszkolaków. 

 

 

Serdecznie dziękujemy 

wszystkim zaangażowanym gimnazjalistom za rzetelne przygotowanie się do lekcji, paniom 

wychowawczyniom z przedszkola dziękuję za współpracę, a samym przedszkolakom należą się 

podziękowania za wytrwałość i aktywność na zajęciach. 

Organizator zajęć bibliotecznych  

p. Magdalena Swobodzian wraz z uczniami z DKE 

Na zdjęciu od lewej: Natalia Frimark, Tobiasz Janczyk, Natalia Rataj, Paulina Hasterok, Wiktoria Kistela. 
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Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg nie 

mógł być wszędzie, więc stworzył babcię         

i dziadka. Obecność naszych dziadków to 

nieodłączna część naszego dzieciństwa. 

Bardzo często pomagają naszym rodzicom w 

naszym wychowywaniu. Babcia i dziadek 

kochają swoje wnuki bezwarunkowo. 

Babcia zawsze ugotuje coś pysznego                   

i wspomoże drobną sumą. Natomiast               

z dziadkiem najlepsze są męskie prace               

i rozmowy o życiowych problemach.  

21 i 22 stycznia przypada Dzień Babci               

i Dziadka i jest to okazja do wyrażenia 

miłości i wdzięczności naszym kochanym 

staruszkom. 

W wielu krajach ten szczególny 

dzień obchodzony jest na różne sposoby                 

i każdy z tych dni ma swoją historię.  

W Polsce w tym dniu dzieci wręczają swoim 

dziadkom prezenty i składają im życzenia. 

Pomysł utworzenia święta babci pojawił się 

w 1964 roku w czasopiśmie Kobieta i Życie. 

Pomysłodawcą tego święta był Kazimierz 

                                                             
1 http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/dzien-babci-i-dzien-

dziadka-2017-zloz-zyczenia-z-dziennikiem-
wschodnim,n,1000192936.html 

Flieger1. Natomiast w 1978 roku pojawił się 

pomysł dołączenia również Święta Dziadka.  

W Bułgarii ten dzień obchodzony 

jest 20 stycznia i nazywany jest Babin Den      

i tak samo jak w Polsce dzieci składają 

życzenia i wręczają podarunki swoim 

babciom i dziadkom. Interesujące jest to, że 

w dniu babci świętują także bułgarskie 

mamy ze swoimi dziećmi. W dniu tym             

w bułgarskich wsiach całą uwagę skupia się 

na dziecku, które urodziło się w ostatnim 

roku. Wówczas matka tego dziecka 

odwiedza wraz ze swym potomkiem 

krewnych, obdarowuje ich prezentami               

i życzy im zdrowia, i wszelkiej pomyślności.  

W USA to święto ma bardzo 

burzliwą historię. Gospodyni domowa 

Marian Lucille Herndon McQuade 

pochodząca z Zachodniej Wirginii 

próbowała wprowadzić to święto tylko 

dlatego, że osoby starsze są opuszczone             

i samotne. Początkowo to święto 

wprowadzono w 1973 w miejscowości 

zamieszkania Marian. W 1978 roku  

prezydent Jimmy Carter kazał ustanowić to 

święto ogólnonarodowym. Tak więc Dzień 

Dziadków obchodzony jest w pierwszą 

niedzielę po Święcie Paschy, które to święto 
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z kolei obchodzone jest w pierwszy 

poniedziałek września. Oficjalnymi 

kwiatami tego święta są niezapominajki,              

a hymnem A Song For Grandma and 

Grandpa. 

W Japonii nie obchodzi się typowego 

Dnia Babci i Dziadka, ale od 1966 roku 

Japończycy świętują Dzień Szacunku dla 

Wieku. Jest to święto obchodzone                     

15 września. Japonia to kraj, który szanuje 

starszych ludzi nie tylko w tym dniu, ale 

także przez pozostałe dni w roku. 

Największym szacunkiem obdarzają 

dziadków ludzie młodsi, dla których starsi są 

autorytetem      w kwestii życia i moralności. 

We Francji dzień babci i dziadka 

obchodzony jest od 1987 roku. Dzień Babci 

przypada na pierwszą niedzielę marca,              

a Dzień Dziadka w pierwszą niedzielę 

października. Pomysłodawcą święta była 

marka Le Café Grand' Mère. Na początku 

święto nie było popularne, i nikt nie 

przywiązywał do niego dużej wagi. Dopiero 

na początku XXI wieku, te dni zyskały 

popularność i Francuzi chętnie je obchodzą. 

We Włoszech święto przypada na         

2 października i jest ustanowione dopiero od 

2005 roku. Przez Włochów nazywany jest 

La Festa dei nonni. Data ustanowienia 

uroczystości nie została wybrana 

przypadkowo. Tego dnia we Włoszech            

w kościele katolickim obchodzone jest 

Święto Aniołów Stróżów.  

W Niemczech wydarzenie 

obchodzone jest w pierwszą niedzielę po 

Święcie Paschy. Nazywany jest Großeltern -

Tag. Kwiatami tego święta są 

niezapominajki. 

W Wielkiej Brytanii Święto Babci        

i Dziadka nazywane jest National 

Grandparents Day i obchodzony jest                 

3 października. Babcie i dziadkowie w tym 

dniu mają wspólne święto. Ustanowione 

zostało w 1990 roku. 

W Rosji dzień babci i dziadka 

ustanowiony jest od 2009 roku i nie ma 

oficjalnej daty. Niektórzy Rosjanie 

obchodzą ten dzień 15 października.  

W różnych krajach w różne dni i na 

różne sposoby obchodzi się Święto Babci           

i Dziadka. Ale jedno jest pewne, na całym 

świecie wnuki bardzo kochają swoich 

dziadków. Tak więc pamiętajmy, aby 21 i 22 

stycznia złożyć swoim dziadkom życzenia. 

Sprawi im to ogromną radość. Jeśli 

dziadkowie są daleko warto zadzwonić, oni 

na pewno na to czekają. 

Dominika Staś z kl. III a 
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Książki, które podczas czytania ujawniają całą gamę najróżniejszych emocji. Od 

szczęścia, spokoju, ulgi po ogromny gniew, smutek, rozpacz. Książki, w których akcja nigdy 

nie ma końca… 

 Akcja zaczyna się w labiryncie, gdy szesnastoletni Thomas pojawia się z wymazaną 

pamięcią w windzie wiozącej go do Strefy środku ogromnego labiryntu. Zadaniem jego 

towarzyszy jest znalezienie wyjścia z labiryntu, który na pierwszy rzut oka w ogóle go nie 

posiada. W Strefie od dwóch lat panował określony porządek, jednak zaledwie jeden dzień po 

Thomasie w Strefie pojawia się ktoś, kto rujnuje cały system, który dotychczas panował wśród 

streferów – mianowicie pierwsza dziewczyna. Teraz to od niej i Thomasa zależy, czy  im 

wszystkim uda się uciec z tej przeklętej zagadki… A jeżeli tak, to co czeka ich w prawdziwym 

świecie? Czy wszyscy, zważając na to ile już przecierpieli, odnajdą w 

końcu swój zasłużony spokój? Czy może czeka ich jeszcze więcej 

okropieństw? Czy DRESZCZ, organizacja, która im to wszystko 

zafundowała, naprawdę jest dobra? 

Amerykańskiemu pisarzowi, Jamesowi Dashnerowi, autorowi 

tej niesamowitej serii, zdecydowanie nie brakuje wyobraźni. Jego 

książki nie są żadnymi historyjkami wyssanymi z palca, są naprawdę 

dobrze przemyślane i tworzą bardzo spójną całość. Widać, że musiał 

się nad każdą z nich naprawdę nieźle napracować. Żadnej z tych 

książek definitywnie nie można nadać miana „nudnej”.  

„Więzień Labiryntu” chwyta za serce i zapiera dech aż do ostatniej strony. Jeżeli już zaczyna 

się czytać, nie ma odwrotu, trzeba poznać odpowiedzi na wszystkie pytania, których w tych 

książkach na pewno nie brakuje. Zwroty 

akcji, zaskakujące momenty, 

nieprawdopodobne historie, 

determinacja, nieustająca walka, chęć 

życia ich wszystkich pomimo 

wszechogarniającej beznadziei – to 

wszystko czyni tę książkę tak bardzo 

wyjątkową i wartościową.  
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 Wszystkim chętnym na nową przygodę i ciekawym  odpowiedzi na pytania (te które 

padły już wcześniej, jak i te które, z pewnością jeszcze się pojawią) serdecznie polecam 

przeczytać te książki i poznać fascynującą historię jeszcze lepiej. Na pewno się nie 

zawiedziecie. Teraz nie pozostało mi już nic innego jak tylko zaprosić do biblioteki i życzyć 

miłego czytania. 

Jennifer Krause z kl. III b 

 

Najcięższy grzech… Ciąg dalszy opowiadania 

W „Gimzetce” nr 29 rozpoczęłam pisanie opowiadania. Jeżeli nie pamiętacie treści,    

odsyłam do poprzedniego numeru. 

      Otworzyłem oczy, spojrzałem na nią i zaraz je zamknąłem. Ona zaśmiała się i dodała: 

- Widziałeś mnie kilka razy w życiu, czy ty w ogóle pamiętasz, jak wyglądam? Westchnąłem. 

To jedyny dźwięk, który mogłem z siebie wydać… 

      - Kiedyś się zgubisz i nawet nie będziesz wiedział, jak wrócić do domu, w ogóle nie  

obserwujesz drogi! - powiedziała mama przerywając ciszę jaka panowała w samochodzie od 

momentu, kiedy odebrała mnie ze szkoły. Ona jeszcze nie wie, że gdybym się zgubił, już nigdy 

nie wróciłbym do domu. - Dziś środa. - dodała spokojniejszym tonem. W środę i sobotę mam 

wizytę u psychologa. Zamknąłem oczy, oparłem się o zagłówek i myślałem o tym, w jaki 

sposób pani Monika kolejny raz będzie próbowała przekonać mnie do mówienia o swoich 

uczuciach. Chodzę do niej od roku i jeszcze ani razu się nie odezwałem, rzadko też otwierałem 

oczy na sesji. 

Siedziałem w gabinecie i czekałem na panią psycholog. Moja mama jak zwykle czekała 

na korytarzu. Podobało mi się tutaj. Oparcie kanapy, na której siedziałem, było bardzo 

wygodne. Starałem się zrelaksować i nie myśleć o niczym. Usłyszałem dźwięk otwieranych 

drzwi. 

- Witaj. - powiedziała pani doktor. Słyszałem jak siada na swoim fotelu i pyta: - Jak się czujesz? 

W odpowiedzi uśmiechnąłem się tylko, odsłaniając moje białe zęby. Robiła notatki w swoim 

notesie i spytała:  

- Rozumiem, że dziś znów nie masz zamiaru się odzywać? ,,Tak, jakby była to jakaś nowość” 

- pomyślałem. Zaprzeczyłem ruchem głowy. Z zamkniętymi oczami po prostu czekałem, aż 

zada mi kolejne pytanie, ale to nie nastąpiło. Ostrożnie otworzyłem oczy, aby sprawdzić, czy 
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nic się nie stało. Ujrzałem panią Monikę, opartą tak 

jak ja o zagłówek fotela i tak, jak ja do tej pory miała 

zamknięte oczy. Zmarszczyłem czoło 

zdezorientowany. Ona otworzyła oczy i zauważywszy 

mój wyraz twarzy powiedziała, że chciałaby wczuć się 

w rolę pacjenta i chciałaby to zrozumieć. To nic nie 

da, przecież ona tego nigdy nie zrozumie, ona nie 

widziała tego, co ja. Wątpię, że ktokolwiek to widział.  

- Musisz ze mną porozmawiać, abym była w stanie ci pomóc.   

      Wiedziałem, że rozmowa tu nic nie da. Tu trzeba było czegoś więcej. Musiałbym przekazać 

jej moje wspomnienia, a słowa niestety nie są w stanie wyrazić tego, co widziałem. 

W domu miałem luz. Nikt nie wchodził do mojego pokoju, więc mogłem zamknąć oczy                        

i spróbować nie myśleć o niczym. Nie miałem telefonu, nie uczyłem się. Mogłem spokojnie 

leżeć i się zrelaksować.  

- Hej, młody. Usłyszałem jak mój brat wszedł do pokoju i usiadł na łóżku przy moich nogach. 

Chwilę później poczułem mocny zapach papierosa. Alan szturchnął mnie ręką i spytał:  

- Jak tam w szkole? Otworzyłem oczy ze zdziwienia. 

Kiedy byliśmy mali mówiliśmy sobie o wszystkim. Dosłownie. Byliśmy bardzo blisko. Jednak 

później nasze relacje bardzo się pogorszyły, ja od roku się do niego nie odzywam (jak zresztą 

do wszystkich, a on nie jest żadnym wyjątkiem), a on jak myślałem ma mnie gdzieś. 

Zaniemówiłem (o ile w moim przypadku można tak powiedzieć).   

- Masz jakieś zadanie? W sumie mógłbym Ci pomóc przygotować się do sprawdzianu. 

Bardzo chciałem spędzić z nim czas. W pewniej chwili bardzo mało obchodziło mnie to, że 

widzę. W pewniej chwili ten widok przestał w ogóle istnieć. Wstałem. 

Pobiegłem do plecaka. Wyciągnąłem książkę z chemii i usiadłem 

obok Alana. - Kwasy? Ok, to jedziemy z tym koksem.  

      Przez kolejne dwie godziny mój brat tłumaczył mi temat, zadawał 

pytanie, na które ja odpowiadałem tylko twierdząco lub przecząco 

kiwając głową. Naprawdę był w tym dobry. No cóż, gdyby nie umiał 

chemii, nie dostałby się na studia medyczne.   

 

Niezapominajka-XY 
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Takie miejsce 

Jest takie miejsce, gdzie Cię widuję, 

To miejsce, w którym się poznaliśmy, 

Jest też taka osoba, która leży i wciąż o Tobie 

marzy. 

 

                                                                                                        

To nie miłość 

Miłość moja nie zna granic, 

Kocham Ciebie, 

Ty mnie ranisz, 

Było pięknie, lecz się skończyło 

Bo dla Ciebie to nie była miłość. 

 

Moja prawda 

Niby śmieszne, 

Ale prawda. 

Niby kocha, 

Lecz ma kochanka. 

Niby życie kolorowe, 

Ale szare wciąż nerwowe... 

Kisielek z kl. I c 

„Świat bez miłości jest światem martwym"  (Albert Camus) 

 

"Tylko miłość potrafi zatrzymać czas"   (Jan Jakub Rousseau) 

 

"Najtrudniej kochać mniej"   (Andrzej Poniedzielski) 

 
                                                                                 źródła: http://www.asflor.pl/walentynki2.htm 
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Walentynki w dwóch językach 
      Coroczne walentynki przypadają  14 lutego, zaś nazwa 

pochodzi od św. Walentego. W tym dniu wysyłamy listy 

zawierające wyznania miłosne. Na Zachodzie, zwłaszcza w 

Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. 

Walentego jako patrona zakochanych. Dzień  stał się więc okazją 

do obdarowywania się drobnymi upominkami. Osoby zakochane 

wysyłają kartki walentynkowe i robią sobie prezenty: bukiety 

kwiatów, perfumy, czekoladki. Do Polski obchody walentynkowe 

trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii. Popularność 

uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku, lecz śmiało 

możemy powiedzieć, że zwyczaj zadomowił się u nas na dobre. 

Jährlichen Rückgang der Valentinstag am 14. Februar. Der 

Name entstammt. Valentinstag, wie üblich ist an diesem Tag schickt Briefe mit den 

Geständnissen der Liebe. Im Westen, vor allem in Großbritannien und den Vereinigten Staaten 

galt. Der Valentinstag als Schutzpatron der Liebenden. Des Tages geworden, so eine 

Gelegenheit zu geben, einen kleinen Souvenirladen. Leute schicken Valentinskarte als anonim 

, sondern gibt auch: Blumensträuße, Parfüm, Pralinen.  

Zu Polen, die Feier des Valentinstages ging zusammen mit dem Kult des Heiligen Valentin von 

Bayern. Popularität erworben, aber es war erst in den 1990er Jahren. Des 20. Jahrhunderts aber 

wir können getrost sagen, das geben  uns kontinuierlich. 

                                        http://dniwolne.pl/swieto/walentynki 

 

Jeśli zgadniesz kto to taki 

to dostaniesz dwa buziaki. 

Jeśli zgadniesz, że to ja 

to dostaniesz jeszcze dwa. 

Twoja Walentynka! 

Paulina Zus z kl. II a 

 

http://dniwolne.pl/swieto/walentynki
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Redaktor naczelna – Wiktoria Kistela 

Opiekun – pani Magdalena Swobodzian 

 

II edycja projektu filmowego „(ZA)kręceni Biadaczanie”  - koordynator projektu 

„Teatralna filmówka” zajęcia aktorsko-filmowe – koordynator projektu 

Karaoke Show dla klas pierwszych – Carmen Krause 

Na święta kolęda dwóch serca… spotkanie wigilijne w kl. IC – Natalia Rataj 

Gimnazjaliści przedszkolakom, czyli działania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego – 

uczniowie z DKE 

Święto Babci i Dziadka. Jak jest obchodzone w Polsce i w innych krajach? – 

Dominika Staś 

Recenzja trylogii pt. Więzień labiryntu – Jennifer Krause 

Najcięższy grzech…Ciąg dalszy opowiadania - Niezapominajka 

Miłosny Kącik Poetycki - Kisielek 

Walentynki w dwóch językach – Paulina Zus  

 

 


