
 

 

 

 

 

                             

                                                                                                                                           

Uwaga! Rak panuje wśród uczniów! 

 

Prawdopodobnie około 35% uczniów naszej szkoły ma raka,  

w dodatku  od chwili urodzenia. Jest to dość częste zjawisko  

w Polsce. Mimo wielu dostępnych informacji (np. w Internecie)  

nadal stosunkowo niewielka ilość ludzi zdaje sobie sprawę ze swojej  

przypadłości. Wśród naszych znajomych i rodziny z pewnością  

trafi się choć jedna osoba, u której możemy zdiagnozować raka.  

Jest też szansa, że pojawi się u nas. Wbrew powszechnemu 

przekonaniu  

możemy sami dokonać obserwacji i dowiedzieć się więcej na ten  

temat, nie potrzebujemy specjalisty. Do przeprowadzenia badań na  

własną rękę niezbędna będzie twoja data urodzenia. Jest to  

podstawa! Najbardziej zagrożeni są ci urodzeni w lipcu.  

Następny krok to odszukanie w Internecie informacji o dniu  

rozpoczęcia i zakończenia każdego ze znaków zodiaku. Ostatni etap 

polega na dopasowaniu swojej daty urodzenia z odpowiednim  

przedziałem. Nie czekaj ! Dowiedz się natychmiast, czy masz raka, 

 a może zaginionego bliźniaka. 

Są tez duże szanse, że możesz być po prostu baranem.  

 

Walentynki - Jedno święto, 1001 obyczajów  
     Tajlandia- 14 lutego  widoczny w listopadzie 

W Tajlandii walentynkom towarzyszy niezwykle romantyczny nastrój, wszystko przystrojone jest w czerwone 

serduszka. Być może ze względu na tę atmosferę uznaje się to święto również za dzień straty dziewictwa wśród 

nastolatek. Aby zapobiec ciążom, władze tego dnia rozdają darmowe prezerwatywy.     

Korea Południowa- mężczyźni ważniejsi 

W Korei panie nie są obdarowywane prezentami. Tylko mężczyźni dostają podarunki od swoich ukochanych. Są to 

najczęściej czekoladki osobiście zdobione przez Koreanki lub kwiaty. Dopiero miesiąc później (14 marca) panowie 

rewanżują się kobietom. Zwyczaj ten został zapożyczony z Japonii. Jednak w Korei nie zapomniano o singlach, bo już 

14 kwietnia to oni mają swoje święto. 

   Finlandia i Estonia- walentynki nie dla zakochanych  

Finlandia i Estonia odchodzą od tradycyjnego obrazu Walentynek. 14 lutego jest tam dniem przyjaźni. Single w tych 

państwach nie musza się czuć wykluczeni ze społeczeństwa.  

   Dania- wielokropki i znaki zapytania 

Dużą popularność w Danii mają kartki z ułożonymi przez siebie wierszykami. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, 

gdyby nie podpisy w formie kropek. Zamiast imienia wpisuje się kropki odpowiadające ilością liter  w imieniu (np. 

Maciek ----> “......”) Jeżeli kobieta odgadnie, kto jest jej cichym wielbicielem, to na Wielkanoc dostanie upominek.   

   Arabia Saudyjska- mówi nie zakochanym 

Dla wszystkich, którzy uważają Walentynki za piekło, dobrym kierunkiem wyprawy będzie Arabia Saudyjska. Tam 

święto zakochanych jest zakazane. Podobnie jak okazywanie sobie czułości w miejscu publicznym. 

   Ghana- na słodko 

W afrykańskim kraju Ghana święto miłości zostało wsparte przez Narodowe Święto Czekolady. Miłość do jedzenia 

ponad wszystko. 

   Brazylia- małe opóźnienie 

W Brazylii Walentynki obchodzone są dopiero 12 czerwca w wigilię św. Antoniego, ponieważ w lutym rozpoczyna 

się karnawał i jest zbyt wiele okazji do świętowania. 

„GORZKIE ŻALE” 
 

Młodsi wygoda, starsi podłoga 

Wyścig- podstawówka vs. liceum. 

 Choć początkowo kącik z fotelami był 

stworzony na potrzeby uczniów liceum, to 

teraz siadają tam wyłącznie nasi  młodsi 

koledzy. Najśmieszniejsze jest to, że są oni 

święcie przekonani o swoich prawach, 

których akurat w tej kwestii nie mają. Nie 

pomagają prośby ani groźby, bo za żadne 

skarby świata nie chcą opuścić tego 

miejsca. Chyba jakieś zasady powinny 

obowiązywać, ale jak widać teraz młodsi 

mają władzę - „Dzieciak rządzi” – 

kojarzycie?  Chyba nie tak powinno to 

wyglądać. Świat nie zmierza w dobrym 

kierunku. Jednak póki co licealistom 

zostaje zimna PODŁOGA, a dzieciakom 

WYGODA. Po prostu świetnie... 

 



 

OD MIŁOŚCI DO EPILEPSJI JEDEN KROK 
 

Jaki związek ma miłość z epilepsją? Okazuje się, że bardzo duży!  

Wcale nie dlatego, że partner czy partnerka wyprowadza nas  

z równowagi i mamy wrażenie nadejścia niekontrolowanego ataku. 

Otóż znane wszystkim święto zakochanych, przypadające 14. Lutego, jest 

 także dniem chorych na padaczkę. Geneza obu świąt pochodzi od   

świętego Walentego. Raczej wszyscy wiedzą, z czego zasłynął ów kapłan, ze  

względu na swą działalność udzielania potajemnie ślubów stał się patronem  

zakochanych.  Zdecydowanie mniej osób zdaje sobie sprawę z jego choroby.  

Święty Walenty  cierpiał na epilepsję, dlatego jest patronem zarówno ludzi  

pogrążonych we wzajemnej miłości,  jak i chorych na padaczkę.  

Raczej od zawsze to “wspaniale uczucie do drugiej osoby”  miało coś  

wspólnego  z zaburzeniami pracy mózgu.  

 

 KALENDARIUM ŚWIĄT DZIWNYCH I DZIWNIEJSZYCH 

1 lutego - Dzień Gumy do Żucia 

2 lutego - Dzień Pozytywnego Myślenia  

3 lutego - Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów  

4 lutego - Dzień Walki z Rakiem  

5 lutego - Światowy Dzień Nutelli 

6 lutego - Międzynarodowy  Dzień Barmana  

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy  

10 lutego - Światowy Dzień Przytulania  

14 lutego - Walentynki - Dzień Zakochanych, Dzień Chorego na Padaczkę  

15 lutego - Dzień Singla  

16 lutego - Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek                       KARYKATURA  

17 lutego - Światowy Dzień Kota  

20 lutego - Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę 

23 lutego - Dzień bez Łapówki  

25 lutego - Światowy Dzień Powolności 

26 lutego - Dzień Spania w Miejscach Publicznych  

28 lutego - Dzień Kibica Cracovii                                                    

                                                                                                    KARYKATURA WSPÓŁCZESNEJ LICEALISTKI 
WJEŻDZAMY NA SUCHO! 

Trwa sprawdzian. 

Nauczycielka chodzi po sali i sprawdza, czy nikt nie ściąga 

Nagle mówi:                                                                                   

      -Wydaje mi się,  że słyszę jakieś szepty.                                                                                 

Na to głos z sali:                                                

     -Mnie też, ale ja się leczę.     

……………………………………………………………………………………………….                                                                          
 

- Po co ubezpieczyciel przyszedł do lasu? 

- Polisa! 

 

 

Drodzy Czytelnicy!  

   Jeśli macie jakieś sugestie, pomysły co do kształtu naszego pisma, prosimy  

o kontakt z członkami redakcji. Gdybyście chcieli opublikować własny tekst 

 lub pracę plastyczną np. komiks, karykaturę,  czekamy na Wasze dzieła,  

miejsce z pewnością znajdziemy. Miłej lektury życzy  

                                                                                          Zespół Redakcyjny 

Kochanowski po naszemu 

„Na sen” 

Nieszczęsna szkoło, 

Niszczysz wszystko wkoło. 

Gdy ktoś Cię posmakuje, 

Wnet się zatruje. 

Tam człowiek prawie widzi na 

jawie 

I sam to powie, 

Że nękasz zdrowie! 

Ani się wyspać, ani rozerwać; 

Bo dobre stopnie, 

matura (w której zdanie wątpię), 

Także wiek młody 

I dar swobody 

Wykształcenie wysokie, 

Portfele szerokie, 

Dobre są ,ale… 

Gdy kilka godzin przespane. 

Gdzie nie masz siły  

I świat niemiły 

Śnie drogi, 

Mój dom ubogi, 

Oddany Tobie 

Ulubuj sobie!!! 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Studniówka… maturzyści - czas 

pomyśleć o nauce!!! 

Ferie – były, minęły… 

Wolontariusze z Euro Week – 

Heloł 2 u !! 

Zbliżają  się urodziny - czyje?? 

Nasz ogólniak kończy  60 lat!! 

Będzie Zjazd absolwentów 
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