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 Nadchodzą walentynki!  Z tej okazji trochę romantyzmu 
moi kochani!  Życzę wszystkim,  aby spędzili ten dzień ze 
swoją drugą połówka a tym którzy jeszcze nie znaleźli swo-
jej miłości życzę aby w ten magiczny dzień odnaleźli szczę-
ście jakie daje miłość.. 
Miłego czytania :-)  

Mijają dni,  miesiące,  lata,  przemija młodość w nas. 
Lecz moja miłość do Ciebie po kres życia będzie trwać. 

Chce oddać Ci każda chwile i z Tobą przemierzać świat. Dla 
Ciebie budzić się rano i tylko przy Tobie spać. 

Z Tobą spełniać marzenia i cieszyć się z każdego dnia. 
Wspólnie zbierać wspomnienia,  zapisać w pamięci chwil 
pięknych czar. 

Dziękuję za Twoją obecność,  za poświęcony czas i za to ze 
jesteś przy mnie,  gdy sił do życia brak. 

Patrycja Gawin <3  



 

 3 

Studniówka 2015 
Taka noc zdarza się tylko raz w życiu. Noc wypełniona tańcem, wspaniałą zabawą, obecno-
ścią osób, z którymi spędza się dużo czasu w szkole, wreszcie: noc, która ma być ostatnim 
(czy aby na pewno? ;)) szaleństwem przed maturą… Najpiękniejszy bal w życiu, który rozpo-
czął odliczanie do matury, odbył się 16 stycznia w Domu Weselnym Bursztynowa w Pełczy-
cach. Klasy 3 LoA, LoB i LoC, nie martwiąc się jeszcze 
zbliżającym się egzaminem, bawiły się wyśmienicie. Studniówkę profesjonalnie poprowadzi-
li: Roksana Krzywdzińska z III LOB, Anna Grodowczyk z IIILOC  i Dawid Surmacz z III-
LOA. Tradycyjnie rozpoczęto studniówkę od przemówienia pana dyrektora  Jacka Szkwarka: 
"Bawcie się tak, żebyście dzisiejszą noc zapamiętali do końca życia".  
Poloneza czas zacząć!.. .  Początek imprezy uświetnił  oczywiście polonez, który z ucznia-
mi  zatańczyli także: dyrektor Jacek Szkwarek, v-ce dyrektor Ewa Difort-Olejniczak  oraz wy-
chowawcy klas: mgr Aleksandra Hoffmann, mgr Marta Szafkowska i mgr Małgorzata Blezień
-Lach. 

Układ tańca przygotowała mgr Karolina Konieczna, której maturzyści złożyli podziękowania 

za efektowną (i efektywną) pracę. Później podziękowaliśmy swoim wychowawcom oraz gro-

nu  nauczycielskiemu za  serce oraz  wysiłek włożony w nasze wykształcenie  a także i rodzi-

com za poświęconą miłość  oraz dobre wychowanie. 

Po tym wydarzeniu wszyscy zebrani uzupełnili swoje siły witalne podczas posiłku. Jak się 

później okazało, było to wręcz konieczne, bo zabawa dopiero się zaczynała. Przy muzyce ser-

wowanej na żywo goście bawili się do samego rana. W przerwie pomiędzy tańcami przypo-

mnieliśmy sobie 

całe trzy minione, już lata, dzięki programowi artystycznemu Marzenia i oczekiwania.  Foto-

graf udokumentował całą zabawę. 

Jak to mówią, ten kto dużo tańczy na studniowce, dobrze zdaje maturę. Z tego wynika, że 

zdamy ją wszyscy. Powodzenia w maju, maturzyści! 
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Wywiad walentynkowy z Magdą i Tomkiem :D 
 

Rep.- Bardzo się ciesze, że zgodziliście się opowiedzieć o sobie. 

Magda - Nie ma sprawy :) 

Rep.- Powiedzcie mi ile jesteście już razem? 

Tomek - 10 miesięcy ale jeszcze więcej przed nami :) 

Rep.- Co dla was oznacza słowo miłość? 

Razem- Według nas miłość to najpotężniejsze uczucie,które może łączyć 

dwoje ludzi. Ale tak naprawdę miłości nie da się opisać, żeby stwierdzić 

czym ona jest trzeba się po prostu zakochać :3 

Rep.- To prawda. A co was w sobie urzekło? 

Tomek - Na pewno uroda, ale także to że jest czuła. 

Magda - Jego charakter i dobroć, którą ma w środku. :D 

Rep.- A za co najbardziej się kochacie? 

Razem - Za wszystko i za nic! <3 Trudno jest określić za co się kocha. 

Można powiedzieć że za to że jesteśmy dla siebie szczerzy, potrafimy so-

bie pomóc, uszczęśliwiamy siebie nawzajem i zrobimy dla siebie wszyst-

ko. :) 

Rep.-Jakie jest wasze najlpsze, wspólne wspomnienie? 

Razem - Mamy za dużo wspólnych wspomnień by wymienić teraz jedno, 

ale te najlepsze były wtedy gdy się poznawaliśmy. Nawet taki zwykły spa-

cer wprawiał nas w podekscytowanie sobą :D 

Rep.- Wiele mówi się o wspólnych zainteresowaniach w związkach. Czy 

wy macie jakąś wspólną pasję? 
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Razem - Jedzenie! :D  w tym jesteśmy najlepsi. ;) A tak na poważnie, raczej 

nie, ale mamy podobne gusta i ogólnie jesteśmy do siebie z charakteru bar-

dzo podobni. 

Rep.- Mam nadzieję że nie, ale czy zdarza się że się kłucicie i jeśli tak to o 

co najczęściej? 

Razem - Nie kłócimy się prawie w ogóle, a jak tak to raczej o głupoty o któ-

rych zapominamy po kilku minutach :) 

Rep.- Jak myślicie co według was jest główną przyczyną rozstań? 

Razem - Na pewno brak zaufania i zazdrość. 

Rep. Jakie macie rady dla par z krótkim "stażem"? 

Razem - Hmmm..., by nie naciskać na siebie bo to może zniszczyć wspólną 

przyszłość i by nie myśleć że związek to więzienie i jesteście ograniczeni 

sobą. No i najważniejsze od początku sobie ufajcie, mówcie otwarcie co 

was frustruje w byciu razem. I rczymy samych udanych związków ;D 

Rep.- A gdybyście mieli jedno życzenie możliwe do spełnienienia co by to 

było i dlaczego? 

Razem - Chcielibyśmy wybrać się razem w podróż bo oboje jesteśmy cie-

kawi świata. :D 

Rep.- Bardzo dziękuję Wam za ten wywiad. Od całej redakcji macie ser-

deczne życzenia szczęścia i wytrwałości w byciu razem. Jesteście przykła-

dem dla wielu par. :D 

Magda - Bardzo dziękujemy :D Chciałabym jeszcze pozdrowić Natalię Rut-

kowską bo wiem że po przeczytaniu tego nie da mi spokoju do końca ży-

cia :D 

 

Agnieszka Reszka 

Rafał Kamiński ;) 
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Coraz bliżej Walentynek…  

Sylwester za nami, ferie się skończyły i zaczął się luty, a co z tym 

przychodzi? Coraz bliżej Święta Zakochanych, które przypada 14 

lutego. Nie wszyscy obchodzą podane święto, gdyż nie mają swoich 

drugich połówek.  

     

  Z tej okazji chciałybyśmy przedstawić spis filmów w kilku notowaniach, które warto 

obejrzeć. Jesteśmy pewne, że ucieszą zakochanych jak i wolnych ludzi. Podane ekrani-

zacje poruszają problemy z życia codziennego, zawierają sceny, które zmuszą nas do 

płaczu - czasami z radości, a innym razem ze smutku.  

     

  A oto nasze notowania: 

 

 

TOP 5 Wyciskacze łez 

 

1. „Gwiazdy naszych win” 

2. „Szkoła uczuć” 

3. „Jeden dzień” 

4. „Trzy metry nad niebem” 

5. „Ostatnia piosenka”  

 

 

 

 

TOP 5 Komedie ze szczyptą romantyzmu 

 

1. „Narzeczony mimo woli” 

2. „Żona na niby”  

3. „Listy do M”  

4. „Prosto w serce”  

5. „To właśnie miłość”  
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„Klasyki” – nie można o nich zapomnieć! 

 

1. „Pretty woman”  

2. „Titanic”  

3. „Dirty Dancing”  

4. „Casablanca”  

5. „Notting Hill”  

 

    

   

 

 

  

Natomiast w kinach napotkamy się na wiele ciekawych propozycji, lecz w tym ro-

ku największe wrażenie robi premiera filmu p.t. „50 twarzy Greya”. Jest to pierw-

sza część trylogii erotycznej przedstawiająca nietypowy związek pomiędzy absol-

wentką uniwersytetu Anastasią (Dakota Johnson), a biznesmenem Christianem 

Greyem (Jamie Dornan). Powieść E.L. James stała się światowym bestsellerem, 

została przełożona na 50 języków i sprzedała się w nakładzie 70 milionów egzem-

plarzy.  
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Walentynki - coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa po-

chodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim 

obchodzone jest również tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne 

(często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lute-

go stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami 
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Czy wiesz wszystko o 

walentynkach?  
 
1.Kto otrzymuje najwięcej kartek walentynkowych? 

matki 
nauczycielki 
dziewczyny od swoich chłopaków 
żony 

2.Organizacja Greeting Card Association, która bada zwycza- je 
ludzi związane z wysyłaniem kartek okolicznościowych ocenia, że ... wszyst-
kich kartek kupują kobiety. 
    a) 50% 

   b) 30% 
   c) 85% 
   d) 75% 
3.Oprócz wysyłania kartek, drugim najpopularniejszym upominkiem  walentyn-

kowym jest: 
        a) czekolada 
        b) bukiet kwiatów 
        c) perfumy 
        d) biżuteria 

4.Jak nazywa się skrzydlaty cherubinek kojarzony z 14 lutego? 
        a) Wenus 
        b) Amor 
        c) Afrodyta 
        d) Święty Walenty 

5.Jaki jest stosunek ilości kartek walentynkowych wręczanych osobiście do tych 
wysyłanych pocztą? 
        a) 50/51 
        b) 20/81 

         c) 40/60 
        d) 60/40 

6. Święty Walenty żył w trzecim wieku naszej ery. Co przydarzyło się mu 14      
lutego? 
              a) poznał swoją prawdziwą miłość 
              b) urodził się 
              c) został stracony 
              d) został królem 
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7. W porównaniu do kartek walentynkowych kupowanych przez dziewczęta, te ku-
powane przez chłopców są z reguły: 
             a) całuje delikatnie i czule 
             b) bardziej romantyczne 
    c) kupowane w ostatniej chwili 
    d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne 
8. Najpopularniejszy na świecie kwiat kupowany dla ukochanej to: 
    a) czerwona róża 
    b) biały tulipan 
    c) biała lilia 
    d) żółta stokrotka 
 
 
 

 
 
Odpowiedzi:  
1b, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7d, 8a 
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Najlepsze filmy na Dzień Zakochanych 
 

Zamierzasz spędzić walentynki z połówką swego serca przy romantycznych fil-
mach? 

Specjalnie dla Ciebie, zestaw romantycznych filmów. 
 

„Wszyscy mówią: kocham Cię”- Woody Allen o miłości z dużą dawką dobrego humoru!  
 

„Pięćdziesiąt twarzy Greya” – Premierę ekranizacji jednego z największych bestsellerów 
ostatnich lat, wyznaczono na 13 lutego, więc nie ma wątpliwości, że do kina tłumnie przybę-
dą zakochani. Wybierając się na „Pięćdziesiąt twarzy Greya” warto pamiętać, że jest to film, 

w którym miłość została przedstawiona w bardzo specyficzny sposób. 
 

 „Bezwstydny Mortdecai” - Komedia w gwiazdorskiej obsadzie na czele z Johnny’m 
Deppem, Gwyneth Paltrow, Ewanem McGregorem, Olivią Munn i Jeffem Goldblumem. 

Wprawdzie nie jest to komedia romantyczna, ale damsko-męskich perypetii na pewno w nim 
nie zabraknie. 

 
 „To właśnie miłość” – Wychwalana przez recenzentów i widzów komedia romantyczna, 

która pokazuje, że tytuły tego gatunku nie muszą być błahe i schematyczne. W filmie przela-
tają się losy bohaterów, w których wcieliły się takie gwiazdy jak Keira Knightley, Hugh 

Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman, Bill Nighty czy Rowan Atkinson. 
 

„O północy w Paryżu” – Wiele osób krytykuje ostatnie dokonania Woody’ego Allena, ale 
tej komedii trudno odmówić niesamowitego uroku i wręcz baśniowego klimatu, który świet-

nie pasuje do Walentynek. 
 

„Uciekająca Panna Młoda”- dla tych, którzy boją się stanąć na ślubnym kobiercu.  
 

„Jeden dzień”- wyciskacz łez z Anne Hathaway w roli głównej. 
 

„Zakochany bez pamięci”- o tym, że o prawdziwej miłości nie da się zapomnieć. 
 

„Przeminęło z wiatrem”- czyli klasyka gatunku. 
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Ciekawostki, czyli jak są obchodzone walentynki w innych krajach? 
      
W Polsce święto zakochanych staje się coraz bardziej popularnym świę-
tem.  Obchodzimy je w bardzo komercyjny sposób. W podanym artykule 
chcę udać się w podróż do innych narodowości i dowiedzieć się w jaki 
sposób spędzają walentynki. Zastanawialiście się kiedyś jak bawią się 
ludzie w innych krajach w Święto Zakochanych? Wiele ludzi może my-
śleć, że polega na wielkiej komercji, droga kolacja przy świecach oraz 
prezenty np. biżuteria, bukiet kwiatów – najczęściej czerwone róże, lecz 
w gruncie rzeczy nie chodzi o wylewność. Liczy się pamięć i druga po-
łówka to doceni. Można to dostrzec w różnych kręgach kulturowych.  
Udając się do innych krajów… 
  
Czechy 
Najbardziej zakochanym narodem jest naród czeski. Nasi południowi są-
siedzi obchodzą święto zakochanych aż dwukrotnie: 14 lutego, we 
Wspomnienie św. Walentego, a także 1 maja. 
 
Wielka Brytania 
W Wielkiej Brytanii panuje zwy-
czaj, że dzieci przebierały się za 
dorosłych, następnie odwiedzano 
domy z radosną piosenką miło-
sną. Do najbardziej popularnych 
upominków należą pudełeczka 
kartonowe z postaciami Romea i 
Julii. 
 
Stany Zjednoczone 
To właśnie w USA, w roku 1848 

został zapoczątkowany zwyczaj wysyłania kartek walentynkowych. W 

tym to bowiem roku została założona pierwsza firma produkująca kartki 

na Święto Zakochanych. W Stanach Zjednoczonych w ten dzień prezenty 

wręcza się 

wszystkim, których darzy się sympatią. Obchodzi się je z wielkim rozma-

chem. 
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Meksyk 
Walentynki znane w Meksyku jako El Dia de San Valentin lub El Dia 
del Amor i la Amistad (dzień miłości i przyjaźni) są obchodzone po-
dobnie jak w większości krajów 14 lutego. Jednak w przeciwieństwie 
do reszty świata jest to dzień, w którym Meksykanie wyrażają swoją 
miłość i oddanie nie tylko wobec swoich sympatii , ale przede wszyst-
kim wobec przyjaciół i rodziny obdarowując ich upominkami. W ca-
łym kraju robi się niezwykle kolorowo. Oczywiście króluje kolor czer-
wony 
 
Niemcy  
Stawiają przede wszystkim na do-
bre jedzenie. Wszak  powszechnie wia-
domo, że ‘przez żołądek do ser-
ca’.  Jeśli więc macie zamiar spędzić 
ten dzień u naszego zachodniego sąsia-
da, to zdecydowanie wcześniej trzeba 
zaplanować rezerwacje w uprzednio 
upatrzonej knajpce. Innym zwyczajem 
jest pisanie przez mężczyzn krótkich 
rymowanek, na których zaszyfrowane 
jest imię nadawcy. Jeśli obdarowana 
zgadnie - dostaje prezent. 
 
Francja 
We Francji zamiast kartek wysyła 
się bukiet kwiatów zaopatrzony 
w bilecik. Zaprasza się ukochaną 
osobę na kolację lub do teatru. 
Włochy 
 Rozpowszechnia się kupowanie 
odzieży w kolorze czerwonym. 
Najczęściej jest to czerwona bie-
lizna.  
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Japonia  
Natomiast w Japonii to kobiety obdarowują prezentami męż-
czyzn. Upominki dostają nie tylko ich sympatie ale również przy-
jaciele, koledzy z pracy i szefowie. Według walentynkowego zwy-
czaju zapoczątkowanego tu przez firmę produkującą słodycze, 
kobiety dają prezenty w postaci czekoladek, które mają odzwier-
ciedlać ich stosunek do każdego z panów. Czekoladki w kształcie 
serca dla wybranka powinny być koniecznie przygotowane wła-
snoręcznie. Do nich kobiety dołączają jakiś drobny podarunek. 
Panowie odwdzięczają się paniom 14 marca podczas tzw. Białe-
go Dnia. Regułą jest, że prezent od mężczyzny powinien być 
droższy od tego, który otrzymał podczas Walentynek. 
 
Malezja   
Najpopularniejszym zwyczajem w Malezji jest impre-
za zwana „Więźniowie miłości”, która wystawia na 
próbę wzajemne „przywiązanie” pary kochanków. Zakochani są 
zakuwani w kajdany na cały tydzień. Na najbardziej wytrwałych 
czekają sowite nagrody pieniężne. 
 
Australia  
Walentynki wyglądają tu podobnie jak w innych częściach świa-
ta. Mężczyźni są postrzegani jako bardziej romantyczna płeć po-
nieważ wysyłają dużo więcej kartek niż kobiety. Najnowszy trend 
ułatwił im nieco to zadanie gdyż coraz bardziej popularne staje 
się  wysyłanie kartek elektronicznych przez Internet. Coraz wię-
cej Australijczyków wysyła też życzenia walentykowe poprzez 
smsy. Na szczęście, wciąż nie brakuje ludzi, którzy wolą wyznać 
swoje uczucia przy romantycznej kolacji i obdarowywać ukocha-
ne osoby prezentami. 
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Hiszpania 
Dostaje się praktyczne prezenty. Panie sprzęty AGD (lodówki, 
pralki itp), a panowie sprzęt komputerowy, dvd, odtwarzacze, 
gry itp.  
 
Indie 
W Indiach walentynki stają się coraz popularniejsze, głównie 
wśród młodzieży, mimo protestów ortodoksyjnych Hindusów.  
 
Tajlandia 
W Tajlandii 14 lutego stał się ulubionym dniem zawierania mał-
żeństw. 
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Kruche ciasteczka walentynkowe 

 
Składniki: 
250 g mąki pszennej 
125 g cukru pudru 
125 g masła, zimnego 
1 jajko 
1 strąk wanilii 
 

 

 

Strąk wanilii przekroić wzdłuż na 
pół i wyskrobać nasionka. W misce 
wymieszać nasionka wanilii i cu-
kier. 

Mąkę przesiać na stolnicę, masło 
pokroić na drobne kawałki, dodać 
do mąki i rozcierać palcami, aż 
uformują się grudki. Po środku 
uformować wgłębienie, wbić do 
niego jajko i posypać cukrem z wanilią. Mieszać tylko do połączenia się 
składników - nie za długo. 

Ciasto uformować w kulę, owinąć folią spożywczą, włożyć do lodówki 
na ok. 60 min. Wyjąć i rozwałkować na grubość ok. 3-4 mm. Wycinać 
ciasteczka i robić stempelki. Przekładać na blachę wyłożoną papierem 
do pieczenia. 

Piec w temperaturze 190ºC przez ok. 13 - 15 minut. 

Przechowywać do 7 dni w szczelnym pojemniku. 

Smacznego! ☺    Klaudia Sieczkowska 

http://www.mojewypieki.com/przepis/kruche-ciasteczka-walentynkowe
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Lista przebojów na walentynkowy wieczór 

 

1. Whitney Houston- I will always love you 

2. Ellie Goulding- Love me like you do 

3. John Legend- All of me 

4. Mesajah- Druga połowa 

5. Mariah Carey- I want to know what love is 

6. Jackie DeShannon- What the world needs now is 

love 

7. David Guetta- What I did for love 

8. Ariana Grande- Love me harder 

9. Kancelaria- Zabiorę Cię właśnie tam 

10. John Mamann - Love life 

11. Celine Dion- My heart will go on 

12. Nickelback- Far away 

13. Jula- Nieśmiertelni 

14. Lady Pank- Zawsze tam gdzie Ty 

15. Paczki W Tluszczu - Tylko bądź  
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Kącik poetycki 
  
We wszystkich mowach i w języku duszy 
Nad wszystkie są dwa słowa, 
Jak w kroplach rosy po suszy, 
W nich skarb żywota się chowa. 
Jak dwie perełki w oceanie życia, 
Jak dwie gwiazdeczki na niebie, 
Świecą nam do powicia 
Dwa słowa - kocham ciebie. 
 
 
Każdy nowy dzień jest kwiatem 
Który zakwita w naszych rękach 
Tam gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc. 
Serce to cząstka człowieka, 
Które tęskni, kocha i czeka. 
 
Co to jest miłość 
Doprawdy nie wiem 
Chcę być kochana 
Chcę kochać Ciebie 
 
Kiedy jestem z Tobą 
Wiatr użycza mi swych wes-
tchnień 
Gdy jestem przy Tobie 
To czuję, że 
Jestem 
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14.02. to nie tylko święto zakochanych! Należy również 
wspomnieć o rocznicy powstania Armii Krajowej. 
 
14 lutego 1942 r. z przekształcenia Związku Walki Zbroj-
nej powstała Armia Krajowa, podlegająca polskiemu rzą-
dowi RP na uchodźstwie. 
W skład tej największej podziemnej armii w okupowanej 
Europie weszło ok. 200 organizacji. 
Jej komendantem głównym został gen. Stefan Rowecki 
"Grot". Armia Krajowa (AK) - zakonspirowana siła zbroj-
na polskiego podziemia w czasach II wojny światowej, 
działająca pod okupacją niemiecką i sowiecką państwa pol-
skiego w granicach sprzed 1 września 1939 oraz poza nimi. 
Była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią pod-
ziemną z działających w tamtym czasie w Europie. Krypto-
nimy: "Polski Związek Powstańczy" (PZP), "Siły Zbrojne 
w Kraju" (SZK)  
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Nic dwa razy- W.Szymborska 
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 
 
Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 
 
Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 
 
Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 
 
Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 
 
Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 
 
Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody. 
 
 
Miłość i rozum- Julian Ursyn Niemcewicz 
Było to rankiem pogodnego lata, 
Gdy się kwiaty i serca otwierają tłumem, 
Gdy niespodzianie ze dwóch końców świata, 
Miłość się zeszła z Rozumem. 
[...] 
Jak gdyby zimnym wskroś przejęty lodem, 
Puls w nim bić przestał, krew się zatrzymała, 
Niestety! zbytnim ostudzona chłodem, 
Miłość na łonie Rozumu skonała. 
 
Bolesław Leśmian 

Ty przychodzisz jak noc majowa... 
Biała noc, noc uśpiona w jaśminie... 
I jaśminem pachną twe słowa... 
I księżycem sen srebrny płynie... 
Kocham cię... 
 
Nie obiecuję ci wiele... 
Bo tyle co prawie nic... 
Najwyżej wiosenną zieleń... 
I pogodne dni... 
Najwyżej uśmiech na twarzy... 
I dłoń w potrzebie... 
Nie obiecuję ci wiele... 
Bo tylko po prostu siebie... 
 
Kocham cię jak powietrze. 
Jak dziurę w starym swetrze. 
Jak drzewo na polanie... 
Po prostu kocham cię... kochanie. 
 
Czy pozwolisz, ze ci powiem... 
W wielkim skrócie i milczeniu... 
Że ci oddam i otworzę... 
W ciszy serc, w potoków lśnieniu... 
Słowa dwa przez sen porwane... 
Przez noc ukryte... przez czas schwytane... 
Słowa dwa, co brzmią jak śpiew, 
dwa proste słowa....kocham cię  

WIERSZE 
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UNIKNIJ STRESU PRZED MATURĄ!!! 

 

Bladzi ze strachu, z głowami naładowanymi teorią maturzyści muszą 
wykazać się nie tylko wiedzą, ale też umiejętnością radzenia sobie z 
długotrwałym stresem, bo przed nimi wyjątkowo trudny, trzytygodnio-
wy maraton egzaminacyjny. Najpierw język polski, potem obowiązko-
wa matematyka i język obcy. A na deser dodatkowe przedmioty, czyli 
biologia, fizyka, geografia bądź historia.  

Oto rady jak radzić sobie z ogromnym towarzyszącym stresem:  

1. Wyśpij się, a rano zjedz lekkie śniadanie. Na dzień przed egzaminem 
nie warto do nocy siedzieć nad książkami. Lepiej pójść na spacer, do 
kina, zająć się swoim hobby.  

2. W dniu matury nie sięgaj do notatek ani książek! Na pewno znaj-
dziesz coś, czego nie umiesz, a to tylko spowoduje, że wpadniesz w pa-
nikę. 

3. Nie rozmawiaj z innymi maturzystami! Przed wejściem do sali lepiej 
postać w ciszy, niż analizować uczniowską giełdę tematów.  

4. Ubierz się wygodnie! Nie zakładaj niewygodnych spodni czy poń-
czoch, których nigdy wcześniej nie nosiłaś. Zamiast skupić się na egza-
minie, będziesz walczyć z ubraniem.  

5. W przypływie paniki oddychaj głęboko i chociaż przez chwilę po-
myśl o czymś naprawdę przyjemnym. Gdy myślami wrócisz do matury, 
wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej . 

 



 

 22 

Zjawiska Paranormalne 

Witam, kolejny artykuł o nadprzyrodzonych zjawiskach, kolejne nowe 

odsłony czegoś co wykracza poza zdrowy rozsądek , coś niecodzienne-

go . Każdy kto chod raz tu zawitał , lub nawet każdy kto regularnie zaglą-

da w ten kąt naszej gazetki spodziewa się czegoś co go wstrząśnie , za-

dziwi, wprowadzi w uczucie niepokoju i jednoczesny zachwyt . Muszę 

niestety, lub stety was tym razem rozczarowad. Każdy kto tu zagląda da-

je się ponieśd tym wszystkim wypisywanym przeze mnie lub przez in-

nych urojeniom powszechnie uznawane za doświadczenie czegoś nad-

przyrodzonego. Tym wstępem chciałabym jakby coś wyjaśnid, a miano-

wicie to, że nie każdy wypadek, dźwięk w nocy czy inne rutynowe bzdu-

ry mogą byd wynikiem czegoś wy-

kraczającego poza naszą egzy-

stencję . Mówię o tym, ponieważ 

irytuje mnie ciągłe porównywanie 

błahych zdarzeo do niewyjaśnio-

nych zjawisk, albo zrzucanie ,lub 

tłumaczenie pewnych zdarzeo ja-

ko coś nadprzyrodzonego. Ale 

proszę nie rozumied mnie też źle, 

ja wcale nie twierdzę, iż nadprzy-

rodzone rzeczy nie istnieją, tylko 

zwracam uwagę na to, że nie 

wszystko takie jest i nie wszystko 

można w ten sposób tłumaczyd 

jak to się teraz powszechnie dzie-

je .  
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Wynika to może z ludzkiej wyobraźni, może głupoty czy nawet strachu, 

lecz nie popadajmy w skrajnośd, to że ktoś np. umarł , a w tym czasie do-

znaliśmy jakiegoś wypadku lub piłka w domu zaczęła się turlad to nie zna-

czy od razu że mamy do czynienia z duchem. Czasem ludzie zbyt wiele 

rzeczy wyolbrzymiają, więc pragnę upomnied i apeluję by pochodzid do 

każdej informacji jak i do własnych doświadczeo z dystansem i brad też 

innych ludzi z poprawką. Niech takie rzeczy stanowią dla nas rozwój wy-

obraźni i przyjemnośd , zaś niech nie bd promotorem naszych mysli. Lecz 

by nie było zbyt nudno a , że zbliżają się walentynki z tej okazji mam dla 

was nadprzyrodzona historię walentynkową rodziny Wintchesterów se-

rialu Kripkiego pt,,Supernatural” , czyli jak zawsze naszego Sama ( Jared 

Padalecki), oraz Deana ( Jensen Ackles), którzy mimo wlaentynkowego 

czaru miłości znaleźli kolejną sprawę do rozwikłania i dokopania kolejne-

mu duchowi , zaś w tym przypadku Kupidynowi. Odcinek ? Nosi na-

zwę ,,My blody Velentine”, (pol. Moje krwawe Walentynki )co nie jest w 

ich przypadku żadną nowością, zaś jest to dośd ciekawy sposób na spę-

dzenie tego czasu. Skoro już o walentynkach mowa i o spędzaniu czasu 

zamiast opisywad cały odcinek i zabierad wam przyjemnośd z oglądania 

zachęcam was do obejrzenia go ze swoją połówką w walentynki i dozna-

nia lekkiego dreszczyku , przy kierowaniu się moimi instrukcjami , lecz 

singli również zachęcam, bo chyba lepiej się trochę pobad niż smęcid cały 

ten dzieo i rozmyślad co by było gdybyśmy nie byli teraz sami. Także miłe-

go oglądania i dystansu ludzie !  



 

 24 

 

 

Where is your god now?  

Nic tak nie denerwuje ludzi jak pakowanie się w ich prywatne życie i poglądy. Nawet gdy 
twórcy rzeczywiście próbują poruszyć ten, jakby nie patrzeć, temat tabu, często mają przez 
to problemy lub sprawa wywołuje spory pomiędzy developerami a licznymi przywódcami 
religijnymi. Tyle tylko, że jeśli naprawdę chcemy, my gracze, jak i autorzy tytułów wszela-
kich, udowodnić wszystkim wkoło, iż ta dziedzina rozrywki prezentuje sobą coś więcej, nie 
możemy wiecznie żyć w strachu przed wywołaniem, często niezamierzonych, kontrowersji. 
Mimo że to bezpieczniejsze wyjście. Sięgając lekko w przeszłość można znaleźć wiele 
przykładów takich właśnie skandali z grami wideo w roli głównej.  

 

Przypomnę choćby fakt tymczasowego usunięcia mapy Favela z gry Call of Duty: Modern 
Warfare 2 przez samych twórców. Powód? Dwa obrazy, znajdujące się w toalecie, których 
ramy przyozdobiono cytatami Mahometa. Chociaż mogę się założyć, że był to po prostu 
przypadek spowodowany tym, iż Infinity Ward najprawdopodobniej używało tych samych 
elementów graficznych w różnych lokacjach, nie zważając na genezę takiego stanu rzeczy, 
uczucia religijne Muzułmanów zostały obrażone.  

Inny przykład: wydana wyłącznie na rynek indyjski gierka Hanuman: Boy Warrior (co cie-
kawe był to pierwszy taki tytuł wyprodukowany na PS2). Według Raijana Zeda – przedsta-
wiciela zjednoczonych organizacji Hinduizmu, twórcy, wykorzystując symbole religijne, 
przedstawiając bogów w nietypowy sposób i przede wszystkim wykorzystując postać Lorda 
Hanumana, zachowali się karygodnie. Co gorsza, na samej krytyce studia Aurona Technolo-
gies nie poprzestano i skończyło się na groźbach kierowanych prosto w Sony. Jednakże, 
przez wzgląd na fakt, iż w sumie Zed żadnych konkretnych argumentów (i popartych czymś 
więcej niż domysłami) przemawiających za wycofaniem gry z rynku nie miał, afera ucichła 
równie szybko, co została wszczęta. . 

Co ciekawe, nie były to pierwsze problemy japońskiego giganta z urażaniem uczuć religij-
nych w tle. Pamiętacie taki tytuł jak Little Big Planet wydany wyłącznie na PS3? A czy wie-
dzieliście, że jednym z powodów, przez który gra była opóźniana stała się piosenka Tapha 
Niang w której, historia lubi się powtarzać, wykorzystano cytaty ze świętej księgi Islamu – 
Koranu? Wszystko skończyło się dobrze, bo Sony poważnie potraktowało spór, wydało ofi-
cjalne oświadczenie i usunęło utwór z gry.  

Trzecia i ostatnia wpadka Japończyków o jakiej pragnę napomknąć wydarzyła się niedługo 
po premierze Resistance: Fall of Men. Jeden z graczy zauważył, że w owej grze umieszczo-
no szczegółowy model katedry znajdującej się w Manchesterze, co nie umknęło uwadze ko-
ścioła anglikańskiego i, nie zgadniecie, wywołało poruszenie. Niestety, im dalej w las, tym 
bardziej zaczynam sądzić, iż gaming, dobrze znany przez nas 
wszystkich, wciąż na świecie traktowany jest jako głupawa rozryw-
ka, która potrafi jedynie lasować mózgi i być przyczyną tragedii.  
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Everything is bad for you  

Całe środowisko graczy wciąż jest traktowane z pogardą, przez co rzeczy, jakie ujdą przykła-

dowo w filmie, w grze muszą być już przyczyną skandalu. Nie dziwota więc, iż coraz częściej, 

tytuły rzeczywiście haczące o ciekawą tematykę są wypuszczane przez twórców niezależnych 

lub małe studia, które nie mają wiele do stracenia w przypadku wywołania kontrowersji. Duzi 

wydawcy najzwyczajniej w świecie boją się ruszać spraw, które mogą przysporzyć im kłopo-

tów.  

Z pewnego punktu widzenia, można to zrozumieć. Z drugiej strony, tytuły AAA lubią czasem 

wywołać większy skandal (przecież zapewnia to darmowy rozgłos), dlaczego więc muszą ro-

bić to tak nieudolnie (masakra cywilów na lotnisku – bardzo twórcze) mając wiele innych spo-

sobów wywołania ogólnego poruszenia na wyciągnięcie ręki? Jeśli dalej tak będzie, branża 

gier nigdy nie przestanie być uniżana i szykanowana przez ludzi, jacy nie mają o niej naj-

mniejszego pojęcia, a swoją wiedzę opierają na tym, co słyszą w mediach i telewizji 

(ewentualnie na tym, co przeczytali w Internecie).  

Sam Benedykt XVI, poprzedni papież, nie raz i nie dwa, publicznie potępiał wirtualną roz-

grywkę między innymi za gloryfikację przemocy, ukazywanie ludzkiej seksualności w nieod-

powiedni sposób, zahaczanie o poważniejszą tematykę czy niszczenie umysłów młodzieży na 

całym świecie. Nic to przecież, że dostał na piętnaste urodziny od ojca pistolet, ważne, iż grał 

w Battlefielda. Ciekawym przykładem tytułu, jaki jawnie i bez żadnych skrytości ocierał się o 

religię, nie wywołując przy tym afery, jest Dante’s Inferno od Visceral Games.  

Pojawiają się tam motywy chrześcijańskie i chyba jedyny powód, poprzez który nie zapisała 

się na dłużej w pamięci przedstawicieli religijnych jest fakt, iż sam tytuł był raczej średniej ja-

kości (rozgłosu nie miał praktycznie żadnego) i bardziej próbował żerować na słynnej Boskiej 

Komedii Dantego (nie mając z nią przy okazji wiele wspólnego), aniżeli poruszyć nurtujące 

ludzkość od wieków kwestie. Każdy religijny akcent w ogrywanych przez nas na co dzień ty-

tułach przez każdego może być interpretowany w różny sposób: jedni uznają to za żart, inni za 

przypadek i zawsze znajdą się też tacy, którzy poczują się urażeni.  

Get lucky  

Pewnie jest to jeden z najważniejszych powodów dla jakiego wydawcy, zamiast ryzykować 

problemy produkcji na którą przeznaczyli miliony dolarów i nad którą pracownicy trudzą się 

od miesięcy, wolą pójść na łatwiznę i wspomnianych akcentów unikać. Przypominając sobie 

powyższe przykłady skandali, z udziałem wszystkich osób maczających w danej grze swoje 

palce, nie spodziewam się w najbliższej przyszłości zalewu tytułów poruszających wspomnia-

ną tematykę. Chociaż można już ujrzeć pierwsze jaskółki idące w stronę poruszania tematów 

tabu w grach, siedzą one tak wysoko na drzewach, iż ciężko je na razie dostrzec bez lornetki. 

Wiara jest tym, co każdy człowiek interpretuje we własny, indywidualny sposób.  

Można się o niej wypowiadać na różne sposoby i wykorzystywać ją w wielu dziedzinach – by-

leby szanować siebie i innych, bez względu na to, co my, czy inna osoba, wyznajemy. Słowem 

zakończenia: mam jednak nadzieję, iż tak ciekawe zagadnienie, nie schodzące ludziom z ust 

od setek tysięcy lat, znajdzie kiedyś drogę do znanego nam wszystkim medium, czyli gier wi-

deo.  
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Vlogi internetowe 
Ostatnimi czasy choć nie jest to nic nowego, spostrzegłem się ,że  ludzie 

w bliskim mi otoczeniu, mówię tu oczywiście o naszej szkole  i znajo-

mych, coraz częściej uciekają się do różnorakich internetowych form roz-

rywki. Nie chodzi mi o zjadacze czasu jakimi są Instagram, Facebook, czy też Snapczat bo o 

nich innym razem, w tym artykule pragnę skupić uwagę na WideoBlogach internetowych, 

które zdominowały Blogi czytelnicze, a wkrótce już telewizje. Nie oszukujmy się, oraz nie 

szukajmy pytań dlaczego tak jest . To oczywiste z lenistwa i naszego pragnienia abstrakcyjne-

go humoru jaki dostarcza nam Vlog np. kanały YouTube, w sumie to prawie tylko tam. Dla 

jasności wytłumaczmy sobie z czym  w ogóle to się je a mianowicie: Nasza Ciotka Wikipedia 

mówi coś w ten deseń : ,, Wideoblog (ang. videoblog, vlog lub vog) – rodzaj bloga interneto-

wego, którego zasadniczą treść stanowią pliki filmowe (VODcast) publikowane przez autora 

w kolejności chronologicznej. Pliki udostępniane są do odtwarzania w technologii video-

streamingu lub do pobrania na komputer użytkownika – gościa i widza wideobloga. Vlogerzy 

publikują swoje filmy głównie w serwisie YouTube oraz Dailymotion. Żeby nikt mnie źle nie 

zrozumiał,  mówiąc ,,zjadacz czasu” nie mam na myśli , że to jest złe czy w jakikolwiek spo-

sób prymitywne, ani też tego nie ,,hejtuje” po prostu martwi mnie fakt , iż większość młodego 

pokolenia ucieka się do takiej rozrywki i tego sposobu wizji na pewne sprawy czasem do tego 

stopnia, że odrzuca od siebie rzeczywistość i woli jednostronny monolog autora od konwersa-

cji, czy nawet spotkania z przyjaciółmi. Sam oglądam WiedoBlogi i to w dużej ilości ale jest 

to spontaniczne i brane ,, z poprawką’’ , więc potrafię zachować dystans do tego typu rzeczy i 

w pewien sposób pisząc o tym chce zaznaczyć i nawet upomnieć ludzi mojego pokolenia jak i 

nie tylko do miarkowania , oraz nie zagłębiania  się całościowo , bez opamiętania w tego typu 

rozrywkę, ponieważ uważam , że zwykła lektura jak i wszelkiego rodzaju przekaz pisemny 

intryguje  o wiele bardziej i stanowi lepszą formę rozwoju, jeżeli oczywiście pochodzi z inte-

ligentnego źródła  niż internetowy chłam , który nas ciągle zarzuca. A Jeżeli ktoś już nie może 

się oprzeć ,,Vlogowym Smakołykom ‘’ to polecam przynajmniej coś co daje do myślenia i nie 

daje pustego przekazu i  przysłowiowej ,, beki’’ a uczy czegoś wartościowego .  Zaś tutaj kil-

ka wartościowych  kanałów a tobie  (AJgorIgnacy, Mówiąc Inaczej , oraz Polimaty). 
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KALENDARZ NIEKTÓRYCH KONCERTÓW 2015 W POLSCE 

 

13.02.2015 Ed Sheeran (Torwar, Warszawa) 

24.02.2015 Katy Perry (Kraków Arena) 

28.03.2015 Bryan Adams (Ergo Arena, Gdańsk/Sopot) 

08.04.2015 Thirty Seconds to Mars (Ergo Arena, Gdańsk/Sopot) 

17.04.2015 Robbie Williams (Kraków Arena) 

19.04.2015 Nneka (B90, Gdańsk) 

01-04.07.2015 Open’er Festival 2015: Hozier (Gdynia) 

30.07-01.08.2015 Przystanek Woodstock 2015: Within Temptation 

(Kostrzyn nad Odrą) 

13.08.2015 Passenger (Palladium, Warszawa) 

13.10.2015 Nickelback, Monster Truck (Atlas Arena, Łódź) 

 

Źródło: http://www.efest.pl/kalendarz/ 

http://www.efest.pl/koncert/ed-sheeran-na-torwarze-w-warszawie/
http://www.efest.pl/koncert/katy-perry-w-krakowie/
http://www.efest.pl/koncert/bryan-adams-w-trojmiescie/
http://www.efest.pl/koncert/thirty-seconds-to-mars-w-gdansku/
http://www.efest.pl/koncert/robbie-williams-w-krakowie/
http://www.efest.pl/koncert/nneka-w-gdansku-i-warszawie/
http://www.efest.pl/festiwal/hozier-na-opener-festival-2015/
http://www.efest.pl/festiwal/within-temptation-na-przystanku-woodstock-2015/
http://www.efest.pl/festiwal/within-temptation-na-przystanku-woodstock-2015/
http://www.efest.pl/koncert/passenger-w-warszawie/
http://www.efest.pl/koncert/monster-truck-przed-nickelback-w-lodzi/
http://www.efest.pl/kalendarz/
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Transfery w T-ME 
 
Transfery Michała Masłowskiego i Sebastiana Mili to duże wydarzenia w 
skali T-ME i przy ich okazji przypominamy inne największe transakcje 
między klubami polskiej ligi, do jakich doszło w XXI wieku. 
 

Sebastian Mila Śląsk Wrocław -> Lechia Gdańsk (2015) 

Michał Masłowski Zawisza Bydgoszcz -> Legia Warszawa (2015) 

Dwa największe wydarzenia zimowego okienka transferowego w Polsce. 

Sebastian Mila miał jeszcze półtoraroczny kontrakt ze Śląskiem, ale od 

dawna nie ukrywał, że jego marzeniem jest gra dla Lechii. W ostatnich 

miesiącach klub z Gdańska bardzo wziął sobie do serca te słowa i zaczął 

czynić starania o pozyskanie mistrza Europy U-18 z 2001 roku. Negocja-

cje były długie, ale w końcu zakończyły się sukcesem. Śląsk sprzedał Mi-

lę za ponad milion złotych, a Lechia zyskała nie tylko dobrego piłkarza, 

ale i zawodnika, który jest marketingowym strzałem w dziesiątkę. Jego 

transfer ma na trybuny stadionu w Gdańsku przyciągnąć nawet dodatko-

we kilka tysięcy osób. 
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Jak nazywa się pies, którego coś boli? 

Buldog 

 

Jaki jest magik, jeśli straci magię? 

Rozczarowany 

 

Jakie są ulubione ryby matematyka? 

Sumy 

 

Co robi kierowca, kiedy jest zimno? 

Siedzi w golfie 

 

Co Małysz w kuchni? 

Małyszki 

 

Jak się nazywa ogień Weroniki? 

FajerWerki 

 

Jezus pyta Św. Piotra- po ile ryb łowisz? 

Apostołowie 
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Jaki jest najbardziej wybuchowy kolor? 

Granat 

 

Dlaczego Putin kibicuje klubowi z Dortmundu? 

BoRussia 

 

Dlaczego Bin Laden wygrywa z Bushem w szachy? 

Bo zbił mu dwie wieże 

 

Jak się bawią Arabowie w nowym Jorku? 

Bombowo 

 

Jak się żyje ludziom na Ukrainie? 

Kijowo 

 

Dlaczego cement nie ma pracy? 

Bo go wylali 

 

Jak się nazywa woda ze studni? 

Studniówka 

 

Jak nazywa się niesamowity Chrom? 

ChromOsom 

 

Jak powiedzieć kotu, żeby pozwolił ci umrzeć? 

KotLet me die 
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Pozdrawiam Madzię Bun-

dę :D 

Pozdrawiam Rafała :D 

Pozdrawiam Madziusię Ja-

dach, która jest moją najlep-

szą psiapsią i kocha mnie nad 

życie!!! 

Pozdrawiam moją kochaną 

kuzynkę Beatkę z 3LOB 

Pozdrawiam modela Rafałka  

Pozdrawiam Dominikę Ka-

sprzak :*!!! 

Pozdrawiam Amelię W. z 

1LOB! <3 

Pozdrawiam Grubasa TiE!  

Pozdrawiam wszystkich lap-

ci! :D 

Pozdrawiam samą siebie!! 

Pozdrawiam Izunie z 1LOA 

<3 

Pozdrawiam Olę Kubicką  

 

 

 

 

 

Pozdrawiam Alę z 1LOA <3 

Pozdrawiam mojego grubasa 

z 1TiE <3 

Pozdrawiam Rejencika :* 

Pozdrawiam Gosię  

Pozdrowienia dla Issy, która 

ścięła włosy  

Pozdrawiam Gładzię :*! 

Pozdro dla koksa Pitra :D 

Pozdro dla Matiego z 2TM 

Pozdrowienia dla Mariny i 

Wery:* 

Pozdrawiam najlepszą parę 

roku  

Pozdrawiam Glutka! 

Pozdro dla Norbiego XD 

Pozdro dla humanistów hehe 

Pozdrawiam wszystkie pięk-

ne dziewczyny ze szkoły J  
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