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 Co roku każdy z nas ob-
chodzi walentynki, ale kim 
tak naprawdę był Święty Wa-
lenty, dlaczego został patro-
nem zakochanych i dlaczego 
akurat 14 lutego?   
 Według legend Święty 
Walenty żył w Cesarstwie 
rzymskim za panowania Klau-
diusza II Gockiego, który za-
bronił zawierać związki mał-
żeńskie mężczyznom w wieku 
od 18 do 37 lat, ponie-
waż sądził że najlepszymi żoł-
nierzami są legioniści, którzy 
nie posiadają rodzin. Kiedy 

obowiązywały już nowe przepisy, Święty Wa-
lenty potajemnie udzielał ślubów zakocha-
nym. Cesarz wkrótce poznał sekret i wtrącił 
go do więzienia. Walenty poznał tam niewi-
domą córkę strażnika, która pod wpływem 
miłości odzyskała wzrok. Kiedy cesarz się o 
tym dowiedział postanowił go zabić. Przed 
śmiercią jej narzeczonego jego ukochana 
otrzymała list, który był podpisany "od Twoje-
go Walentego". Egzekucja odbyła się 14 lute-
go.   
 Stąd też walentynki przypadają 14 lutego 
a Św. Walenty jest patronem zakochanych.  
 

Aleksandra Rybaczyk 
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„Bo kiedyś, to się wszystko naprawiało…” 

Wielu młodych ludzi zbyt szybko podejmuje 
decyzję o ślubie. Pośpiech jest złym doradcą, ale 
chyba najgorszym wrogiem związku są brak 
odpowiedzialności, szybkie poddawanie się w 
sytuacji problemowej, nietraktowanie serio 
składanej przysięgi. Przecież ludzie przysięgają 
sobie „na dobre i na złe”, a przysięga zobowią-
zuje. Mało kto dożywa późnej starości u boku 
ukochanej osoby. Według mnie młodzi ludzie 
zakładający rodziny powinni brać przykład ze 
starszych osób.  Takimi osobami są moi ukocha-
ni dziadkowie Marianna i Tadeusz, którzy 
31.03.2011r. zostali odznaczeni orderem za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. Przysięga małżeń-
ska mówi: „w zdrowiu i w chorobie”. Gdy moja 
babcia zachorowała mój dziadek zawsze był 
przy niej, aż do jej śmierci, którą bardzo przeżył. 
 Właśnie to jest prawdziwa miłość. 
 Razem do końca, bez względu na wszystko. 

 
Paweł Twardziak 
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50 lat wspólnej drogi… 

G a l a k t y k a  K o p e r n i k a  

„Jesteś 
odpowiedzialny 

za to, co 
oswoiłeś”  

[„Mały Książę” A. de 

Saint Exupery] 

na łące wśród kwiatów 
na polance w lesie  
w uścisku tanecznym  
w wirowaniu modnym  
 
 na motorze wtuleni 
 rozmarzeni tęsknotą 
 szukający swobody 
 i tej raj samotności 
 
zawsze dłoń w twojej dłoni 
często usta przy ustach 
i nieśmiałe ramiona  
w otoczeniu szczęśliwym 
 
 w tych rozmowach pąsowych 
 jak to będzie i kiedy 
 doczekaliśmy  spotkania  
 przed białym Bożym Ołtarzem 

 
dzień szczególny bo kupała 
i na nową drogę życia  
wśród rodzinnych toastów  
i śpiewów serdecznych  
 echo  …”ślubuję ci…” …”że cię nie 
opuszczę…” 

Brzoza 
/wspomnienie w 43 rocznicę- 24 czerwca 2010/ 

MY 

"Szczęście, to jedy-

na rzecz, która się 

mnoży gdy się ją 

dzieli" 

"Przypadkowa zna-

jomość czasami 

staje się miłością na 

całe życie ''  
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Tradycje walentynkowe w rożnych krajach 

nu dowiedział się o ich małżeństwie, wysłał swoją królową, aby 
sprowadziła Zhinu z powrotem do gwiazd. Po usłyszeniu płaczu 
Niulang i dzieci, król pozwolił Zhinu i Niulang spotkać się raz w roku 
na Qixi. Podczas Qixi młode kobiety przygotowują ofiary z melonów 
i innych owoców dla Zhinu w nadziei, że znajdą dobrego męża. Pary 
udają się również do świątyń, aby modlić się o szczęście i pomyśl-
ność. W nocy ludzie spoglądają w niebo, aby obserwować gwiazdy - 
Vega i Altair (czyli Zhinu i Niulang). 

6. Filipiny 

Podczas gdy obchody walentynek na Filipinach są podobne do ob-
chodów w krajach zachodnich, jedna tradycja zawładnęła krajem i 
doprowadziła do tego, że 14 lutego tysiące par celebruje dzień ślu-
bu. Masowe ceremonie ślubne zyskały ogromną popularność na 
Filipinach, prowadząc setki par do zebrania się w centrach handlo-
wych lub innych miejscach publicznych w całym kraju, aby wziąć 
ślub lub odnowić swoje przysięgi en masse. 

7. Włochy 

Romantyczna kolacja to jeden ze sposobów na świętowanie walen-
tynek we Włoszech. 

Pierwotnie Włosi obchodzili walentynki jako święto wiosny. Młodzi 
zbierali się na zewnątrz w ogrodach, aby cieszyć się czytaniem po-
ezji , słuchaniem muzyki przed spacerem z ukochanym. 

Inną włoską tradycją walentynkową było to, że młode, niezamężne 
dziewczyny budziły się przed świtem, aby wypatrzyć swoich przy-
szłych mężów. Wierzono, że pierwszy mężczyzna, którego kobieta 
zobaczy w walentynki, to ten, którego poślubi w ciągu roku albo 
będzie on bardzo podobny do mężczyzny, którego poślubi. Dziś 
Włosi obchodzą walentynki wymieniając się prezentami i chodzą na 
romantyczne kolacje do restauracji. Jednym z najpopularniejszych 
prezentów walentynkowych we Włoszech są Baci Perugina, czyli 
małe orzechy laskowe w czekoladzie, owinięte miłosnym cytatem 
wydrukowanym w czterech językach. 

8. Brazylia 

Karnawał odbywa się w lutym lub marcu każdego roku, więc Brazy-
lijczycy pomijają 14 lutego i zamiast tego świętują Dia dos Namora-
dos, czyli "Dzień Zakochanych", który odbywa się 12 czerwca. 
Oprócz zwyczajowej wymiany czekoladek, kwiatów i kartek, w ca-
łym kraju odbywają się festiwale muzyczne i przedstawienia. Obda-
rowywanie się prezentami nie ogranicza się tylko do par. W Brazylii 
ludzie świętują ten dzień miłości, wymieniając się prezentami i je-
dząc kolację z przyjaciółmi i krewnymi. Następnego dnia obchodzo-
ny jest Dzień Świętego Antoniego, który upamiętnia patrona mał-
żeństw. W tym dniu samotne kobiety odprawiają rytuały zwane 
simpatias w nadziei, że święty Antoni przyniesie im męża. 

 

Zebrała i opracowała mw 

1. Dania 

Chociaż walentynki to stosunkowo nowe święto w Danii – 
obchodzi się je dopiero od lat 90-tych -  kraj ten przyjął 14 
lutego z duńskim akcentem. Zamiast róż, przyjaciele i ukocha-
ne osoby wymieniają się przebiśniegami. Inną popularną duń-
ską tradycją walentynkową jest wymiana "kartek dla zakocha-
nych". Początkowo były to przezroczyste kartki, na których 
widniało zdjęcie osoby, wręczającej upominek, jednak obec-
nie termin ten jest synonimem każdej kartki wymienianej w 
walentynki. 

2. Francja 

Paryż jest uważany za jedno z najbardziej romantycznych 
miast na świecie. 

Mówi się, że pierwsza kartka walentynkowa powstała we 
Francji, kiedy Karol, książę Orleanu, wysłał listy miłosne do 
swojej żony, gdy był uwięziony w Tower of London w 1415 
roku. Dziś kartki walentynkowe pozostają popularną tradycją 
we Francji i na całym świecie. 

Innym tradycyjnym wydarzeniem walentynkowym było 
"losowanie miłości" czyli loterie d'amour,. Mężczyźni i kobiety 
wypełniali domy, które stały naprzeciwko siebie, a następnie 
na zmianę wołali do siebie i dobierali się w pary. Mężczyźni, 
którzy nie byli zadowoleni z wybranej pary, mogli zostawić 
kobietę dla innej, a kobiety, które nie miały pary, zbierały się 
przy ognisku. Podczas ogniska kobiety paliły zdjęcia mężczyzn, 
którzy je skrzywdzili. Wydarzenie to stało się tak niekontrolo-
wane, że rząd francuski ostatecznie zakazał tej tradycji. 

3. Korea Południowa 

Walentynki to popularne święto dla młodych par w Korei 
Południowej, a jego ,,odmiany’’ obchodzone są co miesiąc od 
lutego do kwietnia. Obdarowywanie się prezentami zaczyna 
się 14 lutego, kiedy to kobiety obdarowują mężczyzn różnymi 
upominkami. Role odwracają się natomiast 14 marca, w świę-
to znane jako Biały Dzień, kiedy to mężczyźni dają prezenty 
swojej drugiej połówce. 14 kwietnia single obchodzą ,,Czarny 
dzień’’, podczas którego jedzą ciemny  makaron z czarnej 
pasty fasolowej (jajangmyeon). 

4. Walia 

Walijczycy nie obchodzą walentynek - zamiast tego, 25 stycz-
nia świętują dzień świętego Dwynwena, walijskiego patrona 
zakochanych. 

Jednym z tradycyjnych romantycznych walijskich prezentów 
jest łyżka miłości. Już w XVII w. mężczyźni rzeźbili drewniane 
łyżki jako wyraz uczucia do kobiet, które kochali. 
Wzory i symbole, które na nich rzeźbiono miały swój 
symboliczny przekaz i znaczenie 

Dzisiaj, łyżki miłości są również popularne na uroczy-
stościach takich jak: śluby, rocznice i narodziny. 

5. Chiny 

Odpowiednikiem walentynek w Chinach jest Qixi, 
czyli Festiwal Siódmej Nocy, który przypada na siód-
my dzień siódmego miesiąca księżycowego każdego 
roku. Według chińskiej legendy, Zhinu, córka niebiań-
skiego króla, i Niulang, biedny pasterz krów, zakochali 
się w sobie, pobrali i mieli bliźnięta. Kiedy ojciec Zhi-

''Miłość to jedyna 

rzecz niezbędna 

do życia człowie-

ka'' 



Składniki: 
szczypta życzliwości 
odrobina miłości 
garść uśmiechu 
1 szklanka przyjaźni 
1 łyżeczka serdeczności 
 szklanki olejku  współczucia 
 
Potrzebne przybory: 
Miska, warząchew, lejek, buteleczka, mikser. 
Kolejność wykonywania czynności: 
Na początek wsypać do miski garść uśmiechu i dodać 
drobinę miłości. Zmiksować. Kiedy składniki się ze sobą 
połączą, dodać szczyptę życzliwości. Odstawić do lodówki 

na dziesięć minut. W tym czasie ubić jedną szklankę przyjaźni z jedną 
łyżeczką serdeczności. Odczekać chwilę. Wyjąć z lodówki wcześniej 
przygotowaną masę  i połączyć oba produkty, mieszając dokładnie 
warząchwią. Następnie dolać  olejek współczucia i lekko wymie-
szać.  Na koniec wziąć buteleczkę i przy pomocy lejka przelać powstały 
płyn. Eliksir gotowy! 
Dawkowanie: 
1 kropelka dziennie przy częściowym ulatnianiu się innych na mój wi-
dok. 
2-3 kropelki przy całkowitym ulatnianiu się innych na mój widok. 
Uwaga! 
Przedawkowanie grozi  przebarwieniami na skórze. 

Smacznego 

Natalia D. 

2. Oddzielone białka ubijamy na sztywno. Do ubi-
tych dokładamy stopniowo cukier. Następnie doda-
jemy pojedynczo żółtka. Do puszystej masy jajecz-
nej dokładamy wymieszane sypkie składniki oraz 
olej. Ciasto delikatnie mieszamy i wylewamy na 
przygotowaną blaszkę. Pieczemy około 15-20 minut 
w 180 ˚ C. 

3. Gotowy biszkopt wyjmujemy. 
Blaszkę keksową wykładamy papierem. W jej śro-
dek wkładamy upieczony biszkopt, zawijając boki 
ku górze. Pozostawiamy do ostygnięcia. 

4. GALARETKA: 
Galaretki roz-
puszczamy w 
przegotowanej 
wodzie (Dajemy 
mniej wody niż 
w przepisie na 
opakowaniu. 
Dzięki temu 
łatwiej jest 
później wyciąć 
serca). 

Przestudzoną galaretkę przelewamy do 3 kubków. 
Pozostawiamy do zastygnięcia. 

Walentynkowiec  

Biszkopt: 
• 4 jajka, 
• 4 łyżki cukru, 
• 3 łyżki mąki, 
• 1 łyżka kakao, 
• Szczypta proszku do pieczenia, 
• Szczypta sody, 
• Łyżka oleju, 
Galaretowe słupki- serca: 
• 3 galaretki truskawkowe, 
• 1 litr wody, 
• 3 kubki 
 
Śmietanka: 
• 750 ml śmietanki 30 
%, 
• 2-3 łyżki cukru pu-
dru do smaku, 
• 6 łyżeczek żelatyny 

Sposób przygotowa-
nia przepisu: 

1. Białka oddzielamy od żółtek. 
Mąką mieszamy z kakao, prosz-
kiem do pieczenia oraz sodą. 

5. Gdy jest już gotowa delikatnie wyjmuje-
my ją z kubków i foremką w kształcie serca 
wycinamy 3 słupki. 

6. Pozostałą po wycięciu galaretkę ponow-
nie rozpuściłam, pozostawiłam do zasty-
gnięcia i wykorzystałam do dekoracji. 
7. ŚMIETANKA: 
Żelatynę rozpuszczamy w około 0,5 szklan-
ki przegotowanej wody. Pozostawiamy do 
przestygnięcia. Schłodzoną śmietankę 
ubijamy. Do ubitej dokładamy cukier, a 
następnie żelatynę. Dokładnie miksujemy 
całość. 
8. Połowę śmietanki wylewamy na dno 
wyłożonego biszkoptu. Układamy na niej 
koło siebie 3 galaretkowe słupki. Zalewamy 
całość pozostałą ilością śmietanki. Ta czyn-
ność jest chyba najtrudniejsza, gdyż śmie-
tanka szybko tężeje, więc trzeba wykony-
wać ją szybko. 
Całość pozostawiamy do zastygnięcia na 
około 1 godzinę. 
Gotowe ciasto dekorujemy dowolnie. Po-
dajemy. 
Smacznego NK 

W. Krupka 
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Przepis na potrawę chroniącą przed ulatnianiem się innych na mój widok ;-) 

Przepis na ciasto walentynkowe 

G a l a k t y k a  K o p e r n i k a  

„Walentynki” 
 
14 lutego święto zakochanych, 
dzień obdarowywania naszych adorowanych, 
wspominanie naszych ukochanych 
i miłości w postaci walentynek wyznawanych. 
„Miłość na całe życie” 
Miłość to wspólna przyszłość, 

niecodzienna zwykłość. 
Długa dzielona z kimś droga, 
żadna niestraszna nam trwoga. 
Ciągłe wspomnienia nowe, 
dni słoneczne i deszczowe. 
Razem spędzone lata 
i wnucząt pełna chata. 

Oliwia Sawicka klasa 7b 
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(recenzja filmu) 
Filmy o ‘’duchach’’ zazwyczaj mają ograniczoną fabułę i wiesz, czego 
możesz się spodziewać. W przypadku tego filmu było zupełnie ina-
czej. „Uwierz w ducha” ukazuje historię zamordowanego mężczyzny – 
Sam’a (w którego rolę wciela się Patrick Swayze) i jego partnerki – 
Molly (Demi Moore). 
Po śmierci Sam odkrywa, że jego śmierć nie była przypadkowa, a 
Molly jest w niebezpieczeństwie. Dlatego za wszelką cenę stara się z 
nią skomunikować. W końcu, dzięki pomocy Ody Mae (Whoopi Gold-
berg), udaje mu się to. 
„Uwierz w ducha” przeplata elementy komediowe, romantyczne, a 
niekiedy mroczne i tajemnicze. O dziwo, mimo że muzyka w tle poja-
wia się tylko w niektórych scenach, film oglądałam ze szczególnym 
zaciekawieniem. Jednak muzyczny motyw przewodni na długo zapa-
da w pamięć. 
Fabuła i scenariusz bardzo mi się spodobały. Stopniowo dowiadywali-
śmy się o szczegółach sprawy. 
Film kończy się bardzo intrygującą sceną. Nie wiemy co się stanie 
potem… Gdzie pójdzie Sam? Czy będzie jeszcze mógł opiekować się 
Molly? 
Z całą pewnością mogę powiedzieć, że „Uwierz w ducha” to jeden z 
najlepszych filmów tego typu , które oglądałam.  Jest też wspaniałą 
okazją, żeby poznać  miłość, która jeśli jest prawdziwa i szczera, ist-
nieje również po śmierci. 
 Dlatego zachęcam was do obejrzenia tego filmu. 

Agata Dobrowolska 

 

ła Biała Czarownica, dając mu ptasie mleczko. Edmund myślał, że 
spełni się jego marzenie  i zostanie królem, a Piotr i cała reszta jego 
poddanymi. Dopiero później uświadomił sobie, że przeszedł na złą 
stronę mocy. Bardzo tego żałował i okazał skruchę wobec rodzeń-
stwa i Aslana, który go uratował . Podczas bitwy udowodnił, że jest 
odważny. Myślę, że ratując Piotra, który walczył z Białą Czarownicą, 
chciał odpokutować swoje winy, ginąc za brata. Na szczęście Łucja 
wyleczyła rany Edmunda napojem od świętego Mikołaja. Dzięki 
tym przeżyciom i miłości rodzeństwa, chłopiec zmądrzał i stał się 
lepszy dla innych. 

Moje wrażenia na temat tej postaci są pozytywne. Według 
mnie Edmund zasłużył na to, żeby zasiąść na tronie w Ker-Paravel, 
jako jeden z władców.  Był przykładem dla wszystkich mieszkańców 
Narnii, że każdy może się zmienić i być lepszą wersją siebie, a po-
móc w tym może miłość, która wszystko wybacza. 

Natalia Dobkowska 

(kącik literacki)  

Edmund Pevensie to jedna z postaci książki pod tytułem 
„Opowieści z Narnii”.  Podczas opisanych w książce przygód 
miał 11 lat, brata Piotra oraz dwie siostry- Łucję i Zuzannę. Był 
starszy od Łucji, ale młodszy od Zuzanny i Piotra. Chłopiec 
razem z rodzeństwem podczas nalotów na Londyn zamieszkał 
na wsi u profesora Diagorego Kirkie. Edmund był szczupłym 
chłopcem średniego wzrostu. Wyróżniał się bladą cerą 
i  dosyć dużymi, brązowymi oczami. Usta miał wąskie i sine, a 
twarz pociągłą. Jego włosy były ciemnobrązowe, zaczesane na 
całe czoło. Kiedy oglądałam film, ciągle wydawało mi się, że 
było mu zimno. 

Bohater na początku był dokuczliwy, ciągle naśmiewał się 
z Łucji. Moim zdaniem, myślał, że jak jest starszy, to  może 
robić i mówić, co chce, bo jest najmądrzejszy. Jego łatwowier-
ność i chęć bycia lepszym od swojego rodzeństwa wykorzysta-
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„Uwierz w ducha” – Miłość tylko do grobowej deski? 

Miłość, która wszystko wybacza... 

Czym jest miłość? 
Któż to wie… 
Czy ktoś odpowiedzieć odważy się? 
Miłość tak proste słowo, 
a znaczy tak wiele… 
miłość to uśmiech matki patrzącej się na syna, 
to dobre słowo ojca, który dziękuje za pomoc. 
Miłość to ja, miłość to ty… 
Kiedy jestem zakochany 

W głowie mętlik mam. 
Świat wokoło jakiś piękny… 
Samo szczęście sprzyja mi, 
gdzie nie spojrzę widzę miłość. 
Wszędzie tylko Ty 

 
Damian Owczarek klasa 7b 

członek koła medialnego 



(wywiad z Kupidynem) 
- Dzień dobry! Dzisiaj w naszym studiu witamy nikogo innego jak Kupi-
dyna! Niezmiernie się cieszymy, że poświęciłeś czas dla naszej gazetki. 
- Nie ma sprawy! Chętnie udzielę wywiadu, zwłaszcza o sobie ! 
- W takim razie, chcielibyśmy zapytać o coś, co zapewne jest zadziwiają-
ce nie tylko dla nas. Jakie jest twoje pełne imię ? 
- Wiedziałem, że o to zapytasz! Także nazywam się Kupidyn, Amor, Ku-
pido… Z kolei w mitologii greckiej moim odpowiednikiem jest Eros, cho-
ciaż przyznam, że nie-na-wi-dzę, gdy ktoś tak się do mnie zwraca 
- Więc, jak wolisz, żeby się do ciebie 
zwracano? 
- Kupidyn, z całą pewnością mi odpo-
wiada. Nie mam też nic przeciwko, gdy 
ktoś powie na mnie Amor, swoją dro-
gą bardzo podoba mi się to imię. 
- Świetnie, teraz może coś o przeszło-
ści. Kiedy dowiedziałeś się że jesteś 
bogiem miłości? Miałeś na to jakiś 
wpływ, czy takie miano dostałeś od 
razu po urodzeniu? 
- Dawno temu… Myślę, że było to 
wtedy, kiedy poznałem Psyche (żona 
Kupidyna). To wtedy dowiedziałem 
się, co to miłość… I tak, jako dziecko 
byłem po prostu „bogiem”. Niestety 
na wstępie nie dostałem żadnej „etykietki”. Szkoda, oszczędziłoby mi to 
wiele stresu. Chyba coś o tym wiecie? 
- Na czym polega twoja praca? 
- Powiem tak, domyślam się, że wiele osób mi w to nie uwierzy. W su-
mie czego tu się dziwić, zapewne słyszeliście o greckim micie brakującej 
połówki*. Odpowiadając na pytanie, moja praca polega na odnajdywa-
niu takich połówek i „łączeniu ich w jedność”. 
- Czy zdarza się tak, że robisz pewne pomyłki i łączysz ze sobą ludzi, 
którzy nie są sobie pisani? 
- Liczyłem, że o to mnie nie zapytasz… Ale tak, czasem tak się zdarza, co 
ja poradzę. W przeciwieństwie do ludzi, nie mam urlopów, a zmęczenie 
często prowadzi do takich nieprzewidzianych i złych decyzji. 
- Czy zdarzył Ci się jakiś wypadek w pracy? 
- Owszem, zdarzyło mi się wiele wypadków, czasami bywały śmieszne, 

chociaż skutki niektórych były poważne. Moja praca teo-
retycznie jest bardzo prosta, jednak w praktyce jest kom-
pletnie inaczej. Muszę bardzo uważać, ponieważ drobne 
pomyłki mogą kosztować mnie bardzo wiele. 
-Jaka była najśmieszniejsza sytuacja z twoim udziałem? 
- Znalazłem idealną kobietę dla pewnego mężczyzny, 
postanowiłem „połączyć ich w całość”. Tutaj wspomnę w 
jaki sposób to robię, mianowicie posiadam łuk i specjal-
ne, niewidzialne strzały. Moim zadaniem jest trafienie w 

serce dwóch osób, które będą się uzupełnia-
ły, tworząc idealną całość. Wracając do tema-
tu, gdy już załatwiłem sprawę z kobietą, przy-
szła pora na mężczyznę. Już naciągałem strza-
łę, gdy ten niespodziewanie odwrócił się i 
schylił. W tym samym czasie obok mnie prze-
latywał ptak, trącając mnie w ramię. Strzała 
poleciała w kierunku mężczyzny i trafiła go 
(możecie się domyślić gdzie…;). 
- Jak życie na ziemi zmieniłoby się gdyby nie 
ty? 
- Uważam, że ludzie nie doceniają mojej pra-
cy. Gdyby nie ja, na świecie nie byłoby miło-
ści. W ludzkich sercach panowałyby pustka i 
uczucie samotności. O mamo, ale się zrobiło 
poetycko ! 

- Czego życzysz naszym czytelnikom? 
- Życzę im przede wszystkim cierpliwości, na miłość przyj-
dzie czas i nie powinni szukać nikogo na siłę. Uwierzcie 
mi, z biegiem czasu na pewno znajdę dla was odpowied-
nią osobę. 
- Jeszcze raz dziękujemy i do następnych walentynek ! 
*wg tego mitu dwójka ludzi była kiedyś jedną całością, w 
końcu Zeus podzielił ich na dwie połówki,  tak zostaliśmy 
po dziś dzień 
MASZ WIĘCEJ PYTAŃ DO KUPIDYNA? NAPISZ DO NIEGO 
NA MAIL’A – kupidyn.amor@gmail.com 
Spotkanie odbyły: 

Agata Dobrowolska, Małgorzata Sadowska  
(Agrest i Chinka) 
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Strzała Kupidyna 

G a l a k t y k a  K o p e r n i k a  

Wywiad z P. Agatą Majk – dyrektorem GOKSiR i organizatorem WOŚP 
w Goworowie. 
 
Dzień dobry, 
Szanowna Redakcjo, 
w załączeniu przesyłam kilka zdań do bardzo miłego wywiadu. 
Dziękuję za zainteresowanie naszą wspólną akcją. 
Pozdrawiam i życzę wielu dobrych pomysłów. 
Agata Majk 
 

Redakcja: Kiedy Goworowo pierwszy raz zagrało na WOŚP? 
A. M. … to był chyba rok 1998. Razem z grupą młodzieży podjęliśmy się 
organizacji Finału. Na scenie goworowskiej remizy zagrały zespoły o 
mocnym rockowym brzmieniu. W kolejnych latach małe dzieciaki dały 
popis swoich talentów wokalnych, a hitem dla nas był występ Marty w 

piosence „Chłopaki nie płaczą”. Wolontariusze robili wła-
snoręcznie puszki na kwesty, a ludzie wręcz tłoczyli się 
przy nich.  
R.: Czy Wolontariusze WOŚP mieli okazję spotkać się z 
Jurkiem Owsiakiem?  
A.M.: Kontynuując prace przy organizacji kolejnych Fina-
łów osobiście miałam możność spotkać się z Jurkiem w 
biurze Fundacji. Razem ze mną był Tomek Skalik. Wypeł-
nialiśmy identyfikatory dla wolontariuszy i w ferworze 
spraw znalazł dla nas czas żeby się przywitać, zapytał skąd 
jesteśmy. Ale też udało nam się razem z kilkoma wolonta-
riuszami być dwukrotnie w telewizyjnym studiu podczas 
Finału.  
R.: Jakie imprezy towarzyszą WOŚP oprócz licytacji i zbió-
rek?  

„Skoro ja chcę, Ty chcesz i jeszcze Oni chcą to DO DZIEŁA!” 
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A.M.: Przez tyle lat organizowanych Finałów było wiele atrakcji. Szkol-
ne grupy artystyczne, orkiestra strażacka, pokazy tańca przez amato-
rów i profesjonalistów, pokazy ratownictwa medycznego i strażackie-
go, capoeiry, zumba, rozgrywki sportowe w tenisa stołowego i siatków-
kę i można by tak długo  wymieniać. 
R.: Czy ludzie chętnie ofiarują pieniądze?  
A.M.: Najlepszym dowodem na to jest rokroczne pobijanie rekordu. 
Mamy oddanych wielbicieli akcji, i co roku szukają nas na ulicach. A 
nawet zostaliśmy po raz kolejny zaproszeni przez wójta gminy Wąse-
wo, abyśmy kwestowali w tej miejscowości.  
R.: Czy oprócz pieniędzy darczyńcy czymś Was zaskoczyli?  
A.M.: Bardzo chętnie ofiarowują swoje usługi, aby tylko wzbogacić 
licytację. Sami dzwonią do nas, pytają czy ich pomysł na podarunek jest 
dobry. Panie z kół gospodyń wiejskich wręcz się prześcigają, kto ugotu-
je zupę dla wolontariuszy, albo jakie ciasto przekazać na licytację.  
R.:  Czy spotkała Was jakaś przykra sytuacja w związku ze zbiórką albo 
działaniami na rzecz WOŚP? 
A.M.: Odkąd jestem szefem sztabu nie przydarzyło się nic przykrego. Ta 
akcja niesie wiele pozytywnych emocji. Wystarczy spojrzeć na wolonta-
riuszy, jak mimo mrozu z uśmiechem trwają przez cały dzień. O bezpie-
czeństwo przy organizacji tej akcji prosimy lokalną policję, straż. Rodzi-
ce także wspierają dzieci, chętnie razem z nimi kwestują.   
R.: Jak Pani zdaniem wypadła tegoroczna Orkiestra? Jak ocenia Pani 
tegoroczny finał? Czy mimo pandemii uważa Pani, że wszystko poszło 
zgodnie z planem?  
A.M.: Tegoroczny Finał był wyjątkowy. Jako sztab zadawaliśmy sobie 
wiele pytań, jak zrobić atrakcyjny program i spełnić wymogi reżimu 
sanitarnego.  Każdemu finałowi towarzyszą zawsze nowe pytania, no-
we pomysły i przybywa kolejnych „orkiestrowych przyjaciół”. W tym 
roku to właśnie przyjaciele pomogli nam przenieść koncerty prosto z 
nowej sceny w wirtualną przestrzeń. I najwyraźniej wyszło to bardzo 
dobrze, bo na portalach społecznościowych można przeczytać pozy-
tywne komentarze. W mojej ocenie wszystko poszło zgodnie z planem! 
No i oczywiście darczyńcy spisali się na medal, czyli śmiało można po-
wiedzieć, że nie ma takiej siły, która zatrzymałaby ludzką dobroć, ofiar-
ność, a przede wszystkim miłość do drugiego człowieka. Bo przecież 
chodzi o ratowanie życia i zdrowia dziecka.  
R.: Ile udało uzbierać się pieniędzy w tym roku?  

A.M.: 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
Goworowie podsumowaliśmy kwotą 15 630, 50 zł.  
R.: Ile czasu trwają przygotowania do tego jednego dnia? 
Kiedy zaczyna pracować sztab?  
A.M.: Do organizacji Finału już trzeba przygotowywać się 
od jesieni. W październiku rusza rejestracja sztabu. Po 
akceptacji zgłoszenia można rozpoczynać rekrutację wo-
lontariuszy. Fundacja określa ścisły harmonogram wszyst-
kich etapów działań, z których sztab i wolontariusze mu-
szą się wywiązać. Po finale jest czas na wysłanie sprawoz-
dania. Wypisujemy podziękowania dla wolontariuszy i 
darczyńców.  W sumie organizacja wydarzenia trwa pięć 
miesięcy. W tym czasie pracujemy nad programem, pozy-
skiwaniem wykonawców na scenę, na pokazy. Przyjmuje-
my zgłoszenia od darczyńców, trwa kampania promocyj-
na finału, spotkania z wolontariuszami. Całość pracy z 
wolontariuszami „ogarnia” koordynator wyznaczony 
przez szefa sztabu. To Natalia Ciechowicz. Zaś za sprawy 
techniczne kolejny koordynator – to zadanie dla Rafała 
Ostrowskiego. Nad prawidłowym przeliczaniem zebra-
nych pieniędzy czuwa Komisja.  Czyli za organizację Finału 
w Goworowie odpowiada sześć osób. Dużą rolę pełnią 
nasi „orkiestrowi Przyjaciele”. Od lat są przy organizacji 
wydarzenia, wiedzą co robić, i robią to z wielką przyjem-
nością i zaangażowaniem. Oto oni – Damian, Patryk, Mi-
chał i Maciek. Przypomnę, że bazą sztabu Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Goworowie jest Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.  
R.: Jak to jest z wolontariuszami? Ciężko jest ich pozyskać 
czy sami się zgłaszają?  
A.M.: Ochotnicy na wolontariuszy chętnie się zgłaszają, 
bo już znają akcję. Goworowo wzięło udział w WOŚP już 
około dwadzieścia razy. Są wolontariusze, którzy po raz 
kolejny grają z Orkiestrą, i są zawsze nowi. Od kilku lat 
współpracujemy z harcerzami z goworowskiej drużyny. 
Możemy zawsze na nich liczyć. W towarzystwie opiekunki 
Elżbiety Bienieckiej, swoim radosnym usposobieniem 
dodają energii tej akcji.  
Dlaczego Pani to robi? Jak Pani myśli, skąd takie zaintere-
sowanie tą akcją? 
A.M.: Zapewne słyszeliście takie stwierdzenie, że Polska 
jest mistrzem świata w pomaganiu, i ja też właśnie lubię 
pomagać. Poza tym lubię te emocje związane z akcją. Gdy 
patrzę, jak te małe „brzdące” dzielnie i z uporem kwestu-
ją przez cały mroźny dzień, jak ludzie sami garną się by 
dołożyć swoją cegiełkę do akcji, to po prostu czego więcej 
trzeba by dalej to robić. Serce rośnie. Goworowo jeszcze 
nigdy nie zawiodło w żadnej akcji charytatywnej, widać to 
po zaangażowaniu lokalnej społeczności. Skoro ja chcę, Ty 
chcesz i jeszcze Oni chcą to DO DZIEŁA! 
 
Dziękujemy za wiele cennych informacji, pozdrawiamy. 
Redakcja gazetki wraz z opiekunami. 

Rekord WOŚP – Goworowo 2021 

Pomimo pandemii, już po raz 29. Odbyła się jedna z najbardziej znanych akcji charytatywnych – Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Jak co roku celem fundacji jest zebranie jak największej kwoty, która przeznaczona będzie na wyposażenie szpitali. W tym 
roku organizacja przeznaczy datki na laryngologię dziecięcą. Do tej pory udało się zebrać ponad 127,4 mln zł.  

Sztab w Goworowie uzbierał rekordową kwotę – aż 15 630,50 zł. Zorganizowano koncerty i licytacje, które były transmitowane na 
żywo na Facebook. Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnego światełka do nieba, które odbyło się punktualnie o 20.00.  



(np. bez zadań dotyczą-
cych dowodów geome-
trycznych, ograniczone 
wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii). 
Czas trwania: 100 minut. 
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punk-
tów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zada-
nia zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte. 
Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6). 
J 
ęzyk obcy nowożytny 
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, 
zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy progra-
mowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. 
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu 
środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali 
ESOKJ) – A2. 
Czas trwania: 90 minut. 
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punk-
tów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zada-
nia zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte. 
Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność 
rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość 
środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających 
rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych. 
 

Źródło: https://www.gov.pl 

 

 Ze względu na obecnie trwającą epidemię COVID-19 we 
wszystkich klasach szkoły podstawowej została wprowadzona 
nauka zdalna. Do szkół powróciły już klasy 1-3. W tym roku wyjąt-
kowo egzaminy przeprowadzone będą na podstawie wymagań 
egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wy-
magań określonych w podstawie programowej. Poniżej znajdują 
się szczegółowe wymagania z danych przedmiotów. 
 
Język polski 
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, za-
wierających ograniczony zakres wymagań podstawy programo-
wej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych. 
Czas trwania: 120 minut. 
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 
pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i 
rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, 
znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 
pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań 
otwartych),  
część 2: wypracowanie – 20 pkt. 
Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo 
opowiadanie. 
W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury 
obowiązkowej spełniającej warunki tematu. 
 
Matematyka 
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, za-
wierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej 

Hej, 8 klaso! – wymagania do egzaminu. 

Lista lektur na egzamin ósmoklasisty 

rok szkolny 2020/2021 

 Charles Dickens – Opowieść wigilijna 

 Aleksander Fredro – Zemsta 

 Jan Kochanowski – wybór fraszek i trenów (w tym 
tren VII i VIII) 

 Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec 

 Adam Mickiewicz –  Reduta Ordona, Śmierć Puł-
kownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz 
(całość) 

 Juliusz Słowacki – Balladyna 

 Antoine de Saint Exupery – Mały Książę 

 Henryk Sienkiewicz – Quo vadis, Latarnik 

 Wiersze wybranych poetów 

Żar(t) par 

  
Randka 
Dziewczyna spóźniła się ponad pół godziny na randkę i 
pyta chłopaka: 
- Kochanie, dużo się spóźniłam? 
-Drobiazg, ważne, że data się zgadza. 
 
Walentynkowy chowany 
Zakochani bawią się w chowanego. 
-Jak mnie znajdziesz, będę twoja! 
-A jak nie? 
-Jestem tutaj, w szafie! 

Redakcja gazetki:  

Maria Wieczorek, Julia Subzda, Agata Dobrowolska, Paweł Twardziak, Julia Kowalczyk,  

Amelia Zięba, Daniel Łazicki 

Opiekunowie:  

A. Kosiorek, A. Dąbrowski 


