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Opiekun:  Izabela Deptuła 

Strasznie ponownie śmieszne 
 

Przepis na herbatę miętową z Wysp 

Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. 
 
 

Potrzebne będą: 
 dużo świeżych liści mięty, 

 2-3 łyżeczki cukru, 

 wrzątek, 

 szklanka. 
 

 

Przygotowanie: 
 

Do szklanki wkładamy 6-7 dużych 

liści mięty. Wsypujemy 2 lub 3 

łyżeczki cukru. Wlewamy wrzątek  

do wysokości ¾ szklanki. I gotowe! 

 

 

W I T A J C I E !  
 

I tak oto prezentujemy Wam niezwykle 
romantyczny numer pseudowalentynkowy. Mamy 
nadzieję, że nasze ekscentryczne plakaciki przypadły 
Wam do gustu, a przede wszystkim spełniły cel 
swojego istnienia, czyli zwróciły uwagę na nowe 
numery gazetki szkolnej. 

Dzięki uprzejmości pana Staoczyka mogliśmy 
wykorzystad także tablicę na drugim piętrze, za co 
serdecznie dziękujemy. Znajdują się tam wszystkie 
wydane dotąd numery naszej gazetki. 

W związku z walentynkami postanowiliśmy 
przygotowad coś, czego jeszcze w naszej gazetce nie 
było. Zbliżając się do naszego niedoścignionego, 
idealnego i doskonałego pierwowzoru,  
na marginesach kolejnych stron proponujemy Wam 
ekscytujące Fotostory! 

W ramach rozbudowywania wachlarza 
tematycznego naszej gazetki zapraszamy także  
do nowego działu dla miłośników kultowego serialu 
The Bold and The Beautiful. Mamy nadzieję, że nowa 
pozycja przypadnie Wam do gustu. 

Tymczasem jednak zagłębcie się  
w nieskooczone połacie wiedzy, które prezentujemy 
Wam w tym wydaniu. Niech Wasze serca będą 
otwarte na miłośd, która niespodziewanie zapuka  
do drzwi… 

Redakcja 
 

P.S. Aga, hamuj się czasem z tą miłością! 
 

P.P.S.  

Horoskop 

B&B 

Berlinkacik 

Poezyja 

Fotostory 

o walentynkach 

List do redakcji 

nowosci filmowe 

Przepis na herbatke! 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Świętować czy jednak nie? 
 
 Wszyscy wiemy, skąd wzięła się nazwa święta obchodzonego  
14 lutego. Warto jednak pamiętad, że walentynki przywędrowały do Polski  
z kultury francuskiej i krajów anglosaskich w latach 90' ubiegłego wieku.  
W naszym kraju to święto jest bardzo kontrowersyjnym tematem. Ma wielu 
przeciwników. 
 Przede wszystkim dlatego, że jest to święto obce, zapożyczone  
z kultury zachodniej, do której częśd Polaków jest negatywnie nastawiona.  
A w Polsce mamy już święto związane z miłością - Noc Kupały (Sobótkę).  
Z powodu walentynek mało kto o nim pamięta. To słowiaoskie święto jest 
obchodzone w okresie przesilenia letniego - w nocy z 21 na 22 czerwca, a więc 
w porze roku pełnej ciepła. Miłości chyba bardziej sprzyja letnia noc niż środek 
mroźnej zimy. Ważnym argumentem jest też zbytnia komercjalizacja 
walentynek, która często zamiast umilad ten dzieo, zniechęca do niego, 
zwłaszcza tych, którzy nie mają czego świętowad.  
 Znaczna częśd krytyki opiera się na zarzucie, że to święto (właściwie 
sztuczne i niemające sensu) zostało stworzone przez handlowców, którzy 
najwięcej na nim zyskują. Pomiędzy Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem  
a Wielkanocą nie ma przecież żadnej okazji do dobrego zarobku na handlu - 
dlatego wymyślono Walentynki.  
 Jak odpierane są te argumenty? Dzieo 14 lutego to święto dwóch 
męczenników o imieniu Walenty. Natomiast 15 lutego w starożytnym Rzymie 
obchodzono Luperkalia – święto ku czci bogini kobiet i małżeostwa. Data 
wydaje się więc jak najbardziej właściwa, a taki szczególny dzieo może umilid 
mroźną zimę.  
 Co z argumentem, że nie powinno obchodzid się święta, w którym 
powinniśmy "kochad bardziej"? Mamy przecież Dzieo Dziecka - czy wtedy 
rodzice czują co innego do swoich dzieci? Chyba nie. A przecież wszyscy lubią 
to święto. 
 

Ewa Zielińska 

SENSACJA MIESIĄCA! 
 

      ZAWSZE CZUJNA REDAKCJA NOWEGO, LEPSZEGO GŁOSU GILA 

UDOKUMENTOWAŁA NIECODZIENNY SKANDAL, KTÓRY MIAŁ MIEJSCE NA NASZEJ 

STOŁÓWCE SZKOLNEJ! PONIŻEJ PREZENTUJEMY SZOKUJĄCE ZDJĘCIA! 

 

   

Specjalne podziękowania 
 

Dziękujemy Klaudii Chrobak i Markowi Grzeszczykowi za wzięcie 
udziału w sesji, Asi Zakrzewskiej za baterie, Grabowi za Maca oraz Ani Imieli  
za pomoc w stworzeniu horoskopu. 

 

 

 



  

Do kina w Walentynki 
 
 W Polsce walentynki mają stosunkowo krótką tradycję. Stało się 
jednak normą, że to właśnie w okolicach tego święta, w kinach pojawia się 
najwięcej filmów mniej lub bardziej wpisujących się w gatunek komedii 
romantycznej. Nic w tym dziwnego – zakochane pary chętnie wybierają się  
w tym czasie do kina, zyski zatem gwarantowane. A w tym roku naprawdę 
jest w czym wybierad.  

Dokładnie 14 lutego (należy więc spodziewad się sal wypełnionych  
po brzegi) do polskich kin wchodzą aż trzy filmy dla zakochanych – dwie 
produkcje amerykaoskie i jedna polska.  

Najbardziej oczekiwana jest ekranizacja książki Cecylii Ahern pt. „PS 
Kocham Cię”. Gwiazdorska obsada (w roli głównej dwukrotna laureatka 
Oskara – Hilary Swank) i oryginalna prezentacja uczud z pewnością przyciągną 
wielu widzów. Interesujące wydaje się, że film opowiada o miłości…  
zza grobu. Szczęśliwe para zostaje rozdzielona wkrótce po ślubie gdy umiera 
młody małżonek. Na osłodę pozostawia jednak żonie liczne pamiątki  
w postaci dostarczanych jej co jakiś czas listów, które mają pomóc dalej 
cieszyd się życiem.  

Kolejny amerykaoski film to już typowa komedia romantyczna.  
„27 sukienek”, bo taki tytuł nosi ta produkcja, opowiada o dziewczynie,  
o której można powiedzied, że jest zawodową druhną. Sama nie ma szczęścia 
w miłości, jednak przy ślubach swych znajomych asystowała już 27 razy. I tak 
życie toczyłoby się dalej, gdyby druhna nie zakochała się w narzeczonym 
siostry, swoim szefie. Prosta fabuła, sprawdzone dowcipy i bajeczne kreacje 
(tytułowe 27 sukienek) znajdą w dniu zakochanych wielu zwolenników.  

Trzeci walentynowy film to produkcja rodzima: „Rozmowy Nocą”. 
Opowieśd zbudowana została na standardowym pomyśle – młodzi (i bogaci) 
ludzie z wielkiego miasta starają się znaleźd drugie połówki, jednak po drodze 
notorycznie wpadają w tarapaty. Na pewno będzie to film dla tych, którzy 
chcą zapomnied o problemach dnia codziennego i obejrzed zabawną  
i romantyczną, acz mało realistyczną historię dwojga ludzi. 

Dla tych, którzy nie znajdą dla siebie nic wśród walentynkowych 
premier pozostają jeszcze filmy, które goszczą w kinach już od pewnego 
czasu. Wśród nich ciekawe (i odpowiednie na święto zakochanych)  
i popularne są dwa hity produkcji polskiej – „Jeszcze raz”, czyli kolejna 
komedia z dobrze znanego wszystkim nurtu zapoczątkowanego przez „Nigdy 
w życiu” (a więc romantyczna historia o pięknych Polakach, którzy długo nie 
mogą odnaleźd szczęścia w miłości) oraz „Lejdis”, czyli kąśliwa i zabawna 
komedia (raczej nie romantyczna), która z perspektywy czterech przyjaciółek 
przedstawia problemy współczesnych kobiet.  
 Trzeba zatem przyznad, że w kinie roi się od romantycznych 
produkcji. I chod raczej nie są to filmy wysokich lotów, to chyba warto któryś 
z nich obejrzed, by chod na chwilę oderwad się od szarej rzeczywistości.  
A ci bardziej ambitni (bądź nielubiący walentynek) wielbiciele kina zawsze 
mogą się wybrad na bardziej wartościowe filmy: oskarowych faworytów – 
„Pokutę” i „To nie jest kraj dla starych ludzi” lub czeski hit „Butelki zwrotne”. 
 

       Paulina Soból 
 

 

 

 

 

 

Walentynki w Japonii 
 

     W Japonii 14 lutego tylko kobiety wręczają prezenty walentynkowe. Dokładnie 
miesiąc później – w dzień nazywany White Day – mężczyźni, którzy dostali  
w walentynki czekoladę, odwdzięczają się płci pięknej. To święto obchodzone jest 
już nie tylko w Japonii, lecz także w Korei Południowej i Hongkongu. 

 

 

 



  

LISTY DO REDAKCJI 

 

Droga Redakcjo ! 
 
 

    Mam bardzo poważny 

problem. Zakochałem się  

w bohaterce popularnego 

serialu, a teraz ona nie żyje! 

Jestem zrozpaczony. Mam 

ochotę zakończyć swoje 

życie. Dla Taylor zrobiłbym 

wszystko (choć nigdy jej  

nie spotkałem), ale teraz już 

jej nie ma! To okropne! 

Pomóżcie mi jakoś uporać 

się z moją niemocą, proszę! 
 

Zakochany 
 

Drogi Zakochany! 
   

   Nie powinieneś się 

tak martwić śmiercią 

osoby, która, bo taka 

jest bolesna prawda, 

nie istnieje. Jednak 

aby cię pocieszyć  

ze specjalnych źródeł 

uzyskaliśmy 

informację, że Taylor 

nie umarła! Możesz  

o tym przeczytać 

więcej w specjalnej 

rubryce na temat Mody 

na Sukces. 

  Na przyszłość 

jednak wybierz sobie 

jakiś realny obiekt 

westchnień, który nie 

umiera co tysiąc 

odcinków... 

Redakcja 
 

 

 

 

 

 

HOROSKOP 
Którym artystą jesteś? 
 

BEHEMOTH 05.07-06.08, 04.05-18.05 
Jesteś bardzo bezpośredni, czasem nawet  
za bardzo. W miłości nie angażujesz się 
emocjonalnie, a skupiasz się na zewnętrznym jej 
okazywaniu. Sposób, w jaki się wypowiadasz, 
często sprawia, że twoje słowa są źle 
interpretowane przez otoczenie. Do swojego 
partnera odnosisz się w niezbyt wyszukany, czasem 
nawet wulgarny sposób. Postaraj się przemyśled 
najpierw to, co chcesz przekazad, a może uda ci się 
dotrzed do rozmówcy nie doprowadzając do 
konfliktów. 
 

ICH TROJE 19.05-20.06, 07.08-01.09 
W związku jesteś niezwykle egoistyczny. W ogóle 
nie myślisz o potrzebach drugiej osoby.  
Przez większośd czasu skupiasz się na tym, aby się 
w jakiś sposób wyróżnid. Do niedawna byłeś za to 
podziwiany, lecz teraz większośd osób ma cię już 
dośd. Twoje stare numery nikogo już nie bawią. 
Lepiej więc zmieo repertuar i pamiętaj,  
że nie zawsze będziesz na szczycie. 
 

ROLLING STONES 20.02-16.03, 22.04-03.05 
Twoje podejście do miłości jest jak stary beret, niby 
niemodny, a nadal robi furorę. Swojemu 
partnerowi  jesteś wierny do grobowej deski.  
Nie opuścisz go nawet w chwili najgorszego 
kryzysu, ale i od niego wymagasz tego samego. 
Odpuśd trochę i nie bądź za bardzo zazdrosny,  
bo w ten sposób zniechęcisz do siebie każdego. 
 

SATURDAY NIGHT SPECIAL 01.10-01.11, 21.01-19.02 
Nie lubisz za bardzo się wyróżniad. W grupie jesteś 
raczej szarą myszką. W związku z tym twoje życie 
miłosne nie jest zbyt bogate. Dodatkowo przesądza 
o tym fakt, że - przyznaj szczerze - nie za bardzo 
dbasz o wygląd zewnętrzny, a nawet  
o podstawowe zasady higieny. Często odstraszasz 
więc innych nie tyle swoją nieśmiałością,  
co zapachem. Koniecznie zadbaj o siebie! 
 

GOSIA ANDRZEJEWICZ 01.01-20.01, 21.06-04.07 
Myślisz, że jesteś popularny i rozchwytywany przez 
wszystkich, tymczasem twoi wielbiciele to zwykle 
niedojrzałe, bezmyślne dzieci. Dla każdego z nich 
jednak, chodby był najbardziej natrętny, masz 
trochę ciepła. To bardzo dobrze o tobie świadczy, 
ale i z tym nie przesadzaj, bo otaczając się mało 
wartościowymi ludźmi możesz nie zauważyd tych 
wartościowych. 
 

BRITNEY SPEARS 02.09-30.09, 02.11-02.12 

Jesteś bardzo nieodpowiedzialny. Zmieniasz 
partnerów jak przysłowiowe rękawiczki. Nie dbasz 
jednak o to, co myślą o tobie inni. Może to dobrze, 
że jesteś pewny siebie, ale zbytnia zuchwałośd  
nie popłaca. Kolejne skandale raczej nie poprawią 
opinii ludzi na twój temat. To nie jest dobry sposób 
na zwrócenie na siebie uwagi. 
 

LUCIANO PAVAROTTI 17.03-21.04, 03.12-31.12 
W kontaktach z płcią przeciwną jesteś sztywny jak 
pal. Stosunki międzyludzkie to dla ciebie sprawa 
niezwykle trudna, więc by pozyskad satysfakcję 
musisz wspomagad się innymi metodami  
(niż konwersacja). Czasem jednak i one zawodzą, 
więc może zrezygnuj z miłości partnerskiej i zajmij 
się tą braterską. Może znajdziesz zadowolenie  
w pomocy innym. 

 
 

Walentynkowe prezenty, czyli 

fragment z podręcznika savoir-vivre 
autorstwa Ewy Sawickiej 
 

      Wiadomo, że osoby zakochane chętnie 
obdarowują obiekty swych uczud, niestety 
w zapale "przychylenia nieba" wybrance 
lub wybrankowi mogą przesadzid  
z ich nadmiarem lub kosztem. Dlatego 
należy zachowad powściągliwośd  
w robieniu prezentów w pierwszej fazie 
znajomości, gdy relacje jeszcze nie zostały 
określone jako zażyłe. (...) Tu sprawdza się 
zasada małych kroków - to miłe, jeśli 
"chodzące ze sobą" osoby sprawiają sobie 
drobne prezenty: kwiaty, książki, płyty, 
bilety do kina czy teatru itp. Ważne,  
by obie strony w tym partycypowały,  
a koszt droższych przyjemności, jak drogie 
bilety na koncert (...), rozkładały po równo. 
Jeśli między partnerami istnieje duża 
dysproporcja możliwości finansowych, 
należy się dostosowad do tej osoby, która 
mniej zarabia. 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezyja 
Samobójca 

Był taki teatralny. Stanął przed lustrem w 

czarnym ubraniu z kwiatem 

w butonierce. Włożył do ust narządzie, czekał, 

aż lufa ociepli się 

i uśmiechając się z roztargnieniem do swego 

odbicia - strzelił. 

Spadł jak płaszcz zrzucony z ramion, ale dusza 

stała jeszcze jaki 

czas potrząsając głową coraz lżejszą, coraz 

lżejszą. A potem 

ociągając się weszła w to zakrwawione u 

szczytu ciało w chwili, 

gdy wyrównywała się jego temperatura z 

temperaturą przedmiotów, 

co - jak wiadomo - wróży długowieczność. 

 

 

Zbigniew Herbert 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA TEKSTÓW 

1. Tekst powinien być dostarczony w formie elektronicznej, na dyskietce, płycie CD lub 
drogą mailową. 
2. Tekst nie może być wulgarny, nie może w sposób oczywisty obrażać innych ludzi oraz 
musi odpowiadać normom dobrego wychowania. 
3. Tekst powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora. Redakcja  
nie publikuje anonimów. 
4. Jeśli autor nie życzy sobie publicznego ujawniania personaliów, odpowiednią informację 
należy umieścić pod danymi z punktu 3. 
5. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do nieopublikowania tekstu, korekty tekstu, 
skrótów oraz wprowadzania zmian w treści. 

Numer złożyli: 

 S. Konował 

 E. Zielioska 
 

Projekt graficzny:  S. Konował, E. Zielioska, 
M. Naleśnik 
 

Wstępniak: S. Konował 
 

Dziękujemy nauczycielom za  
wyrozumiałośd w zwalnianiu nas z lekcji, 
oraz pani psycholog i pani pedagog za 
pomoc duchową. 

Polecamy książki na Walentynki 
 

 Markiz de Sade, 120 Dni 
Sodomy 

  Markiz de Sade, Julietta 
 

 
 

Berlinkącik 

 
    Dziś w Berlinkąciku przedstawiamy Wam 
tekst wzruszającej piosenki o tematyce 
miłosnej... 

 

Heut kommt der Hans zu mir, 

Freut sich die Lies' 

Ob er aber über 

Oberammergau, 

Oder aber über 

Unterammergau. 

Oder aber überhaupt net 

kommt, 

Des ist nicht gewiss. 
 

Redakcyjny e-mail: 

nlglosgila@o2.pl 

 

TU JEST MIEJSCE NA TWOJĄ 

REKLAMĘ 

Ewcia Zielińska pozdrawia 
 

Tatę 

 

 

 

 
 

Sensacja! 
 

      Fani kultowego serialu Moda  
na Sukces przeżywają życiowy kryzys. 
Jedna z głównych bohaterek serialu, 
Taylor (dla wtajemniczonych: 
wielokrotnie żona Ridge’a) nie żyje. 
Umarła w szpitalu w wyniku postrzału  
w serce przez wariatkę Sheilę. 
Zmartwionych tym faktem pocieszamy, 
że już za kilkaset odcinków okaże się, 
że jednak nie zginęła. Ridge znajdzie  
w jej trumnie jedynie gumową kukłę... 
 

 
 

 

Moralik: Prawdziwa 

miłość może połączyć 

tylko człowieka  

i zwierzę… 

 

 

 


