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Zakochanie 

Kiedy patrzę w Twoje oczy 

czuję się jak w niebie. 

Kiedy słyszę Twoje kroki 

drżę na całym ciele. 

Kiedy do mnie mówisz 

  słyszę głos słowika. 
 

    Jagoda – redaktor 

Kiedy nie ma Cię w pobliżu 

  więdnę i usycham.   

Gdy o Tobie myślę 

napełnia mnie radość. 

Gdy na Ciebie patrzę 

widzę cudownego anioła. 

I tak sobie myślę skrycie 

chyba jestem zakochany. 

Ale jak mam to wyrazić? 

Może słowem? 

Może gestem? 

Listem? 

Kwiatem? 

Pocałunkiem? 
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Walentynki a Noc Świętojańska 

 
 
 
 
 
 

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzimy 
14 lutego. Do Polski zostało ono zapożyczone z kultury 
anglosaskiej w latach 90 – tych, a  patronuje mu święty 
Walenty.  

  Mało kto pamięta, że my także mamy świętego, który 
patronuje świętu kojarzącemu się z miłością. Patronem Nocy 
Świętojańskiej, bo o niej tu mowa, jest Jan Chrzciciel.  

Początki święta, którym opiekuje się ten Święty sięgają 
jednak bardzo odległych, bo pogańskich, czasów, w związku  

Wiesława Szubarga 
 
z czym miało ono przez wieki charakter pogański, a dotyczyło obrzędów 

odprawianych ku czci ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, 
radości i miłości.   

Noc Kupały to jedna z najdawniejszych  słowiańskich uroczystości 
związanych z letnim przesileniem  Słońca, obchodzonym  w najkrótszą noc w 
roku z 23 na 24 czerwca. Przetrwało ono do dnia dzisiejszego w postaci święta 
wianków. Uroczystości te nazywano na niektórych obszarach naszego kraju i u 
sąsiadów na wschodzie kupalnocką, co jedni wywodzą od nocy poświęconej 
rzekomemu bóstwu starosłowiańskiemu Kupale, a inni po prostu od 
obrzędowego kąpania się w tę noc w jeziorach i rzekach bez obawy o 
przeziębienie lub działanie złych mocy. Sobótka to nazwa późniejsza, która 
może mieć związek z szóstym dniem tygodnia.  Józef Ignacy Kraszewski w 
„Starej Baśni” tak pisał o tym święcie: „Dzień Kupały - najdłuższy w roku, noc 
Kupały - najkrótsza, były jednym ciągiem wesela, śpiewu, skoków i obrzędów”.  

W momencie przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa Kościół w żadnym 
razie nie mógł zaakceptować pogańskiego święta, które opierało się na 
zabobonie i ciemnych praktykach. Ponieważ  było jednak głęboko zakorzenione  
w obyczajach ludności słowiańskiej, a także aby zapobiec zgorszeniu, jakie 
budziły „ludyczne tańce przy ognisku”, Kościół postanowił włączyć kupalnockę 
jako Noc Świętojańską do swojego kalendarza, oczyścić ją z elementów 
pogańskich i oddać pod opiekę świętego Jana Chrzciciela, jednego z najbardziej 
czczonych świętych, gdyż odegrał wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia. Już 
w łonie matki spotkał się pierwszy raz z Jezusem, kiedy to Maryja odwiedziła 
Elżbietę. Wtedy Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, co tradycja 



*** Dwójeczka*** 
 

 5 

tłumaczy, że Jan również został napełniony łaską uświęcającą, a więc uwolniony 
od grzechu pierworodnego. Z tej przyczyny Kościół – całkiem wyjątkowo – 
obchodzi uroczystość ku czci świętego nie tylko w dniu śmierci (29 sierpnia), 
jak to jest przyjęte, ale także w dniu narodzin (24 czerwca).  

Zmiana patrona nie zmieniła jednak przez pewien czas istoty święta 
związanego z wyobrażeniami i praktykami zabobonnymi. Dlatego Mikołaj Rej, 
nie kryjąc oburzenia, tak pisał w swej Postylli: „W dzień świętego Jana bylicą 
się opasać, a całą noc koło ognia skakać... toć... niemałe uczynki miłosierne! a 
tam nawiętsze czary, błędy w ten czas się dzieją!”. 

Obrzędy Nocy Świętojańskiej sławiło jednak wielu poetów, w tym także 
Jan z Czarnolasu. W „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce” opowiada o kulcie ognia 
i tańcach wokół ogniska.   

Utwór składa się z krótkiego wstępu, opisującego obchody Sobótki na wsi 
w wieczór świętojański, potem następują pieśni dwunastu panien. Obok nuty 
miłosnej, w pieśniach poszczególnych panien brzmi także pochwała życia na 
wsi. 

 
Gdy słońce Raka zagrzewa, 
A słowik więcej nie spiewa, 
Sobótkę, jako czas niesie, 
Zapalono w Czarnym Lesie. 

  
Tam goście, tam i domowi 
Sypali się ku ogniowi; 
Bąki za raz troje grały 
A sady się sprzeciwiały. 
 

Jeszcze w połowie XIX stulecia noc świętojańska płonęła sobótkowymi 
ogniskami, rozbrzmiewała muzyką i śpiewem. Ale z czasem cichła i przygasała 
coraz bardziej. 

Noc Świętojańska przypada na środek, jakże pięknej pory roku, jaką jest 
lato. Ta letnia Noc jest jedyną w swoim rodzaju. Obecnie tego dnia puszcza się 
na wodę wianki z zapalonymi świeczkami, organizuje ludowe jarmarki, odpusty 
świętego Jana, koncerty i recytacje urozmaicone fajerwerkami.  

A … miłość? Wydaje się, że niekoniecznie 14 lutego musi być tym 
najważniejszym dniem, kiedy w sposób szczególny zwracamy uwagę na to, w 
jaki sposób wyznajemy sobie uczucie. Święty Jan zapewne byłby rad, gdybyśmy 
w dzień jego święta i nie tylko, pomyśleli o miłości takiej, jaką proponuje nam 
w „Hymnie o miłości” święty Paweł. To właśnie on stwierdził, że miłość 
odgrywa kluczową rolę w życiu człowieka. Człowiek, który nie zaznał miłości - 
chociażby był bardzo doświadczony, miłosierny względem bliźnich albo nawet 
obdarzony nadprzyrodzonymi talentami, jest niczym. Według świętego Pawła 
miłość ze wszystkich uczuć ludzkich zasługuje na największy podziw, za nią 
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święty stawia dopiero wiarę i nadzieję. Prawdziwa miłość jest wieczna 
i  nieśmiertelna i tylko taka  miłość „przenieść może góry”, a nasz świat uczynić 
lepszym. 

 
          
 
 
     KONKURSY 
 
Gminny Konkursu Matematyczny dla szkół podstawowych  ,,Mistrz 
Tabliczki Mnożenia” 
 

 
 
 

Dnia 11.01.2022r w naszej szkole  odbył się finał VIII Gminnego Konkursu 
Matematycznego dla szkół podstawowych  ,,Mistrz Tabliczki Mnożenia”.  
Organizatorkami  konkursu były Panie: Joanna Konara i  Katarzyna Żmuda. O 
tytuł „Mistrza Tabliczki Mnożenia” rywalizowali najlepsi matematycy z trzech 
szkół podstawowych naszej gminy.  Jak co roku konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Na konkursie spotkali się 
reprezentanci  następujących szkół:  SP 1 w Mosinie, SP 2 w Mosinie, SP w  
Krosinku. 

Oficjalnego otwarcia konkursu dokonała  Pani Alicja Trybus, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 2, życząc wszystkim uczestnikom jak najlepszych 
wyników ,zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy. 
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Po każdym etapie uczniowie znali swoje wyniki, co dostarczało im 
satysfakcji z poziomu opanowania tabliczki mnożenia. Podczas  konkursu  dało 
się zaobserwować bardzo wyrównany poziom wśród uczestników, co świadczy 
o wcześniejszym ćwiczeniu i przygotowywaniu się do konkursu.  O 
wyrównanym poziomie świadczyły dogrywki na dwóch  poziomach 
edukacyjnych w piątych i ósmych klasach. Wszyscy uczniowie reprezentowali 
bardzo wysoki poziom  umiejętności matematycznych. Najlepsi okazali się 
przedstawiciele SP w Krosinku – GRATULUJEMY. 

Konkurs został przeprowadzany na bezpłatnym programie hexelon. 
W przerwach, pomiędzy etapami  zmagań z tabliczką mnożenia, odbyły się  
rozgrywki drużynowe. W tej edycji Panie organizatorki zaplanowały rebusy,  
krzyżówki matematyczne, odkodowywanie alfabetu Braille’a, Sudoku i zadania 
z zegarem. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą wiedzą i wyrównanym 
poziomem. Również na tym etapie nie obyło się bez dogrywki. Najlepsza 
okazała się reprezentacja SP nr 2 w Mosinie – GRATULUJEMY. 

Eliminacje, które odbyły się w szkołach, były  okazją do ćwiczenia 
sprawności rachunkowej wśród wszystkich uczniów. Celem konkursu jest 
rozbudzenie wśród młodzieży szkoły podstawowej zainteresowania matematyką 
i popularyzowanie tego przedmiotu, rozwijanie wiedzy i umiejętności 
matematycznych, wdrażanie do logicznego myślenia. Opanowanie tabliczki 
mnożenia zwiększa sprawność rachunkową na poziomie szkoły podstawowej. 
Konkurs zakończyła Pani Dyrektor  rozdaniem dyplomów i  nagród. 

Dziękujemy Kuratorium Oświaty z Poznania, Radzie Rodziców przy naszej 
szkole, Szkole Języków Obcych InterSpeak, Radzie Osiedla Nr 3, firmie 
Exactus, którzy docenili nasz konkurs i sponsorowali nagrody. W tym roku 
zostały zakupione gry edukacyjne. Każdy uczestnik otrzymał   nagrodę, 
a  zwycięskie szkoły wyjechały z grami młodzieżowymi, które zasilą ich 
szkolne świetlice. 

       Joanna Konara 
       Katarzyna Żmuda 
	

Konkurs plastyczny pt: „Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza” 
 
Z okazji 223. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza Pani Natalia Haremza 
zaprosiła uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Ilustrujemy 
bajki Adama Mickiewicza”.   Zadanie polegało na wykonaniu ilustracji do 



*** Dwójeczka*** 
 

 8 

dowolnej bajki Adama Mickiewicza. Technika dowolna - malarstwo, rysunek, 
grafika…  
Poniżej publikujemy wyniki konkursu: 
 
I miejsce: 
 
Katarzyna Cz. IVc 
Zofia B. VIIId 
Magdalena Ł. VIIIc 
Wiktoria K. IVc 
Zofia J. IVc 
Monika B. IVa 
Antonina G. VIId 
 
II miejsce: 
Barbara Ł. Vc 
Julia L. IVa 
Aleksandra G. VIIc 
 
III miejsce: 
 
Martyna G. IVa 
Ewelina B. IVa 
Klaudia R. 
Adam G. IV a 
Maurycy P. VIIIa 
       

 
Natalia Haremza 
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Konkurs na najpiękniejszy wiersz walentynkowy 
 

 
 
Od kilku już lat, z okazji walentynek, redakcja szkolnej gazety wraz z 
opiekunem organizuje  konkurs na najpiękniejszy wiersz walentynkowy. W 
związku z tym mamy dla Was miłą niespodziankę w postaci wyników konkursu, 
na który wpłynęło 14 wierszy.  
Komisja  (Pani Iwona Hertig, Pani Wiesława Szubarga oraz Jagoda Łagodzińska  
z redakcji „Dwójeczki” ) dokonała wyboru najlepszych, jej zdaniem, wierszy o 
miłości. Poniżej przedstawiamy  wyniki konkursu: 
 
 W kategorii klas IV-VI 
I miejsce Patrycja Jankowiak kl. V a 
II miejsce Cyprian Plewiński kl. V c 
III miejsce Wiktoria Kaczmarek kl. IV c 
Wyróżnienie:  
Barbara Łopusińska  kl.  V c 
 
W kategorii klas VII-VIII 
I miejsce Paula Konieczna  kl. VIII d 
II miejsce Zofia Brzozowska kl. VIII d 
III miejsce Agata Kilian kl. VIII b 
Wyróżnienie 
Magdalena Łopusińska kl. VIII c 
 
Uczniowie klas I –III nie przystąpili do naszego konkursu, stąd brak 
zwycięzców w tej kategorii. 
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Wszystkim	 uczestnikom	 konkursu	 dziękujemy	 za	 udział,	 zaś	 laureatom		
gratulujemy	 i	 życzymy		 sukcesów	w	 kolejnych	 przedsięwzięciach.	 	 Cieszymy	
się,	 że	 kochacie	 poezję,	 co	 więcej,	 jesteście	 na	 tyle	 	 wrażliwi	 na	 piękno	
poetyckiego	języka,	że		sami	piszecie	piękne	wiersze.	

Wiesława	Szubarga	

Redakcja	„Dwójeczki”	

 
Poczta walentynkowa 

 
 
 
Każdego roku w naszej szkole 
działa Poczta Walentynkowa. 
Samorząd Uczniowski wspólnie z 
opiekunem, Panią Joanna Konarą, 
także w tym roku, mimo że 
sytuacja nie pozwoliła zrobić tego 
w budynku szkoły, z udziałem    
wszystkich uczniów, postanowił 

podtrzymać   tradycję, wykorzystując multimedia, które posiadamy i pozwolić 
młodzieży przekazać taką kartkę za pomocą skrzynki mailowej Samorządu. 
Każdy, kto chciał przesłać kartkę walentynkową swojej Walentynce, wysyłał ją 
w mailu - jako załącznik na adres: samorzad.uczniowski@sp2mosina.edu.pl 
wpisując do kogo należy ją przesłać, zaś przedstawiciele samorządu wysyłali 
taką kartkę z życzeniami do wskazanej osoby. 
Kartki należało przesłać do 13 lutego, aby 14 lutego można było je  rozesłać do 
adresatów.  
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KĄCIK SPORTOWY 
         ŻEGLARSTWO  
Żeglarstwo-dyscyplina sportów wodnych, 
rodzaj turystyki lub rekreacji.   
Żeglarstwo sportowe   

  
Klasa w żeglarstwie, to kategoria jachtów, łodzi lub 
desek windsurfingowych o podobnych parametrach 
startujących w regatach.  
Klasa olimpijska, to klasa jachtu, na której ścigają się 

zawodnicy na igrzyskach olimpijskich. 39 klas jachtów jest lub     było klasami 
olimpijskimi.  

Krystian – redaktor Obecne klasy olimpijskie  
• 470 (w konkurencjach mężczyzn i kobiet)  
• 49er (w konkurencji mężczyzn)  
• 49er FX (w konkurencji kobiet)  
• Nacra 17 (załogi mieszane kobiet i mężczyzn)  
• Finn (w konkurencji mężczyzn)  
• Laser (w konkurencji mężczyzn)  
• Laser Radial - odmiana standardowej klasy  Laser (w 
konkurencji kobiet)  
• RS:X (windsurfing) (w konkurencjach mężczyzn i kobiet)  

Ogólnie żeglowanie oznacza pływanie jachtem, łodzią itd. po wodzie. Jednak 
oprócz typowego żeglarstwa na żaglówkach, jachtach i żaglowcach istnieje 
również  odmiana żeglarstwa wodnego na deskach z żaglem, 
zwana windsurfingiem oraz kiteboarding - rodzaj deski przypiętej do nóg, z  
napędem w postaci latawca.  

• Elementem żeglarstwa jest jachting, który obejmuje tylko 
pływanie turystyczne i sportowe na jachtach.  
• Odmiany żeglarstwa poza wodą to żeglarstwo lodowe, a 
także żeglarstwo lądowe pod postacią różnych 
eksperymentalnych pojazdów kołowych napędzanych żaglami, 
które ogólnie nazywa się żaglowozami.  
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WEGAŃSKIE NUGGETSY Z SURÓWKĄ I 
ROŚLINNYM SOSEM SEROWYM 
       Składniki nuggetsy: 
* fasola biała z puszki 400g 
* ½ brokułu 
* ½ cebuli 
* 1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki 
* 1 łyżeczka mielonej wędzonej papryki       
* 1 łyżeczka musztardy 
* ½ szklanki płatków owsianych 
* 1 szczypta mielonego pieprzu  

Iga – redaktor  Składniki na panierki ( trzy rodzaje panierki)   
* ½ szklanki mąki pszennej 

 100 ml napoju sojowego 
* ½ szklanki bułki tartej 
* ½ szklanki płatków kukurydzianych 
* 1 garść orzechów włoskich 
* 1 garść orzechów pekan  
* 1 garść pestek dyni  
* 1 garść świeżej mięty 
* olej do smażenia 

Składniki na surówkę 
* ½ główki czerwonej kapusty 
* ½ główki białej kapusty 
* 1 jabłko 
* 1 marchew 
* 1 cebula dymka 
* 1 czerwona papryka 
* 150g jogurtu roślinnego 
* 1 łyżeczka majonezu 
* 1 cytryna 
* 2 garście żurawiny 
Składniki na wegański sos serowy: 
* 1 łyżka oliwy z oliwek 
* ½ cebuli 
* 1 ząbek czosnku 
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                                                               * 1 marchew 
                                                               * 1 batat 
                                                               * 1 szklanka bulionu warzywnego 
                                                               * ½ łyżeczki kurkumy 
                                                               * ½ łyżeczki słodkiej mielonej papryki 
                                                               * ½ łyżeczki wędzonej mielonej papryki 
                                                               * 1 garść orzechów nerkowca 
                                                               * ½ cytryny 
Przygotowanie: 
NUGGETSY W PANIERCE:  
Fasolę dokładnie odsączamy i przekładamy do miski, dodajemy różyczki 
brokułu, cebulę słodką i wędzoną paprykę, musztardę, płatki owsiane i pieprz. 
Całość blendujemy na gładką, jednolitą masę.  Napój sojowy przelewamy do 
miski, dodajemy mąkę tortową i szczyptę soli. Całość mieszamy trzepaczką do 
jajek do gęstości śmietany.  Panierka klasyczna: bułkę tartą przesypujemy na 
płaski talerz. Panierka kukurydziana: płatki kukurydziane kruszymy 
i  przesypujemy na talerz. Panierka orzechowa: blendujemy na drobno orzechy 
pekan, orzechy włoskie, pestki dyni i świeżą miętę, i przekładamy na talerz.  
Z  masy fasolowej formujemy niewielkie kawałki nuggetsów, zanurzamy w 
masie napoju sojowego, a następnie obtaczamy w wybranej panierce. Nuggetsy 
smażymy na złoty kolor, z obu stron, na patelni z dodatkiem oleju. Po 
usmażeniu przekładamy do odsączenia na papierowe ręczniki.  SURÓWKA: 
Kapustę biała i czerwoną szatkujemy. Marchewkę obieramy i kroimy w cienkie 
słupki za pomocą obieraczki do warzyw. Jabłko dokładnie myjemy i razem ze 
skórką kroimy w kostkę. Paprykę kroimy w cienkie paseczki. Cebulę dymkę 
siekamy drobno. Wszystkie warzywa mieszamy na jednym, głębokim talerzu. W 
mniejszej misce mieszamy jogurt roślinny i majonez. Doprawiamy sokiem z ½ 
cytryny. Częścią soku z pozostałej połówki cytryny skrapiamy warzywa. 
Majonez z jogurtem przekładamy na talerz z warzywami i dokładnie mieszamy. 
Dodajemy żurawiny.   
SOS SEROWY DO NUGGETSÓW: Cebulę kroimy w kostkę a czosnek 
przeciskamy przez praskę. Oba składniki smażymy w garnku z dodatkiem oliwy 
przez około 2 - 3 minuty. Marchewkę kroimy w plasterki, dodajemy do cebuli 
i czosnku. Batat obieramy, kroimy w ćwiartki i dajemy na patelnię. Całość 
mieszamy i smażymy przez około 3 – 5 minut. Dodajemy suszone pomidory, 
kurkumę, słodką i wędzoną paprykę oraz orzechy nerkowca. Całość zalewamy 
bulionem i gotujemy przez około 15 minut, mieszając od czasu do czasu. 
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Warzywa blendujemy, aż uzyskamy gładki, jednolity sos. Doprawiamy sokiem z 
cytryny i przekładamy do miseczki. Nuggetsy wykładamy na talerz i podajemy z 
sałatką i sosem. Smacznego!    

 
 

WYKREŚLANKA SPORTY ZIMOWE 
 

Znajdź słowa w wykreślance. Słowa są wpisane 
poziomo, pionowo, a niektóre trzeba czytać od tyłu.  
Litera skreślona w jednym wyrazie, może wystąpić 
w  innym. 

   Justyna – redaktor  
 

K B E U D Y R W J G Y A M C 

P L S H O R T T R A C K E F 
U T K T W E J N G S V N B T 
X H O K E J N A L O D Z I E 
T M K L R O F R W N X S F R 
S K I B O B V C U R L I N G 
W N O L H T A I B C P F P R 
S A N E C Z K A R S T W O F 
F N T X N M C R C W L M N S 
Ł Y Ż W I A R S T W O T V L 
S X R L F N O T E L E K S W 
T G N I T I K W O N S W X T 
G M S N O W B O A R D I N G 

 
SŁOWA: 
 
SKOKI, ŁYŻWIARSTWO, SNOWBOARDING, 
SANECZKARSTWO, HOKEJ NA LODZIE, SKIBOB, 
BIATHLON, CURLING, SKELETON, NARCIARSTWO, 
BOJERY, SHORT TRACK, SNOWKITING 
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KRZYŻÓWKA  

 Litery z krzyżówki, uporządkowane od 1 do 11, utworzą 
rozwiązanie. 
 
 
 
 

Justyna - redaktor 
    1.       

1 

 2.       

2 

          

  1.      

7 

        

4 
         

3  

          

6 

          

    2.       

9 
         

3 
         

4 
         

2 
         

5 

        

             

7 
            

   3.       

8 
11        

10 
         

3 

          

 
Poziomo: 
 

1. Bryła lodu na rzece 

2. Na nogach narciarza 

3. Mroźna pora roku 

Pionowo: 

1. Ciągnięte w kuligu 

2. … saneczkowy 
Rozwiązanie: 

 

_  _  _  _  _     _  _  _     _  _     _  _  _  _ 
                                                 1    2   3   4    5       4    6   7       8    3       9   3  10  11 
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Konkurs na najpiękniejszy wiersz walentynkowy – zwycięzcy w kategorii klas 

IV-VI  

 
 

 Patrycja Jankowiak  kl. 5a - I miejsce 

„Na szkolnym korytarzu” 

W wielką miłość nigdy nie wierzyłam, 

Dopóki  Ciebie na szkolnym korytarzu nie zobaczyłam. 

Od tej chwili jesteśmy jak papużki nierozłączki, 

Zawsze trzymamy się za rączki. 

Razem chodzimy do biblioteki  

Oraz do szkolnej dyskoteki.   

Jesteś moim najlepszym przyjacielem, 

I wiecznym marzycielem. 

Zawsze mogę na Tobie polegać  

Tylko dobre cechy starasz się we mnie dostrzegać. 

Dziękuje Ci za to 

Że kochasz mnie na bogato!  

 

  Cyprian Plewiński kl. V c - II miejsce 
 
„Zaproszenie” 
Jak się dzisiaj Droga czujesz? 
Czy na wieczór coś planujesz? 
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Teraz będę bardzo szczery, 
lecz zachowam też maniery. 
Ubierz ulubioną suknię, 
Zanim zegar ósmą stuknie. 
Ślę Ci dużo podarunków, 
w zamian dasz 100 pocałunków. 
Wiem, że teraz się rumienisz. 

To jest miłość! Jej nie zmienisz!	

 
Wiktoria Kaczmarek kl. 4c  - III miejsce 
 
Mój Przyjaciel Brat  
 
Jestem młodsza, dobrze wiem,  
ale bardzo kocham Cię.  
Jesteś moim przyjacielem,  
w ciężkich chwilach bohaterem.  
Lubię patrzeć, jak się zmieniasz,  
rośniesz, biegasz i dojrzewasz.  
Lubię słuchać Twego głosu,  
gdy narobię znów bigosu.  
Chcę byś wiedział mój Kochany,  
jesteś bratem niesłychanym.  
Każdy pewnie mi zazdrości,  
kiedy idziesz ze mną w gości.  
Wiem, że zawsze już i wszędzie. 
moje serce z Tobą będzie.  
A gdy będę już dorosła,  
przestanę wyzywać Cię od osła.  

Twoja kochająca siostra!  

Barbara Łopusińska kl. Vc - wyróżnienie 
 
„Imieniny Walentego”  
W ten dzień czerwony słonko lubi radośnie wstawać,  
a ludzie słodkie upominki sobie dawać.  
Z przyjaciółmi się spotkamy  
I prezenty sobie damy.  
Kolorowe kartki wszyscy sobie przysyłają   
I tym radość każdemu sprawiają.  
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W ten miłosny dzień radosny   
Wszystko jest jak trzeba ,  
Kolorowo jest i miło, nic więcej nie trzeba.  
Okazji jest wiele – z radością się widzimy  
Tego dnia też obchodzimy Walentego imieniny!  
 

Konkurs na najpiękniejszy wiersz walentynkowy – zwycięzcy w kategorii klas 

IV-VI  

 
 
Paula Konieczna  kl. VIII d - I miejsce 
„Tylko miłość” 
Trzy miesiące zimy mamy,  
tylko w jednym się kochamy. 
Odczuwamy mróz na dworze, 
ale w naszych sercach śpiewają ptaki jak w jaworze. 
 
Dorośli, starsi i młodzi, 
czują, że w ten jeden dzień miłość od nowa się rodzi. 
Krzyczą wszyscy Walentynki! Walentynki! 
I robią w ten dzień dobre uczynki. 
 
W dniu Świętego Walentego, 
każdym uczuciem obdarowuje każdego. 
Zakochani uchylają w ten dzień dla siebie kawałek nieba, 
bo w miłości tak niewiele nam potrzeba. 
 
Wszyscy naładowani energią miłości, 
nie maja w sobie ani kropli złości. 
Widzą świat w różowym kolorze, 
chcą być nawet w ciemnym borze. 
 
Zakochanych już nikt nie zmieni, 
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zachowują się jak nowonarodzeni. 
Cały dzień chodzą w podskokach, 
a głowę mają wysoko w obłokach. 
 
Kobiety dostają czerwone róże, 
które trzymają wysoko w górze. 
Natomiast panowie na całusa czekają 
I ani chwili, aby go dostać, nie zwlekają. 
 
Jest to najpiękniejsze święto w roku, 
które nam każe kochać na każdym kroku. 
Czternasty lutego niech jest z nami przez dwanaście miesięcy, 
dając nam powodów do radości sto tysięcy. 
 
Amorek nam życzy w sekrecie, 
abyśmy miłowali się najmocniej na świecie. 
Abyśmy w zdrowiu, szczęściu i miłości,  
Wytrwali do późnej starości. 
      

Zofia Brzozowska kl. VIIId - II miejsce 
Walentynkowy poranek 

Dzień pochmurny, deszcz dziś siąpi 
Lecz uśmiechów nikt nie skąpi 

Ola cała roześmiana 
Walentynki są od rana! 

W kuchni mama na śniadanie 
Zostawiła piękne danie 

Pomidory koktajlowe i papryczki kolorowe 
I truskawki, i borówki 

Wszystko to na dwie lodówki 
Na talerzu, w kształcie serca 

Jest gotowe wprost do wzięcia 
Tata Oli, do plecaka 

Po kryjomu, na bosaka 
Wsunął też małego pluszaka 

Będzie miała Ola niespodziankę 
Bo i mama do Oli śniadaniówki włożyła 

W kształcie serca smaczną grzankę 
Lecz i Ola o rodzicach nie zapomniała 

Z okazji Walentynek sama też wykonała 
Laurki czerwone i z plasteliny serduszka 
I Mamie, i Tacie szepnie dziś do uszka 

Jak co dzień, nie tylko od święta 
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Że Ich kocha najmocniej na świecie 
I jest zawsze przy nich szczerze uśmiechnięta! 

  
Agata Kilian kl. VIII b - III miejsce 

 
Rozterki 

Codziennie Cię widzę na szkolnym korytarzu 
I myślę, podejść, czy może nie od razu? 

I ciągle patrzę na Ciebie maślanym wzrokiem, 
Aż w końcu koleżanka z ławki szturcha mnie bokiem. 

Na lekcjach bujam w obłokach, bo myślę: 
„Czy mnie pokochasz? Czy zauważysz? 

A może zwyczajnie zlekceważysz? 
I chodzę, i myślę i spać już nie mogę! 

Tak mi ta miłość powywracała w głowie. 
I znowu patrzę w te twoje błękitne oczy, 
I myślę, że nimi mogłam się zauroczyć. 

 Jednak uciekam przed twoim wzrokiem, 
Bo inaczej stanę się różowym obłokiem. 

A kiedy przechodzisz obok mnie na przerwie, 
Myślę, że znowu od rzeczywistości się oderwę! 

I kiedy jem czerwone landrynki, 
myślę o sercu, które chcę Ci dać na walentynki.   

 
Magdalena Łopusińska kl.  VIII c - wyróżnienie 
  „Przyjaciel” 
Przyjaciel dla jednych to osoba zaufana, 
Ważniejsza jest dla niego akceptacja niż aprobata. 
Można mu powiedzieć swoje od serca problemy. 
Razem wszystkie wielkie szczyty zdobędziemy. 
Dla innych to osoba, z którą dobrze się rozmawia, 
Z którą cały ulubiony serial się omawia. 
Dla niektórych kolega, a przyjaciel to różnica niewielka, 
Dla kolejnych jest jak przepaść szeroka. 
Żaden przykład nie jest wcale zły, 
Bo skalę przyjaźniometru ustalasz właśnie Ty! 
Są tacy, co w każdym mają przyjaciela, 
Są tacy, co ich druga osoba uwiera. 
Przyjaźnie trwają lata, dni, czasem tygodnie, 
Ważne, żeby przyjaciół wybierać ostrożnie. 
Czasem jest lepszy jeden prawdziwy, 
Niż cały ich tłum, lecz fałszywy. 
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