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"W Miłości nie ma żadnych reguł. Choć-
byśmy trzymali się wiernie podręczni-
ków, sprawowali nadzór nad sercem, 
postępowali zgodnie z góry ustalonym 
planem - wszystko to nie zda się na nic. 
Bowiem o wszystkim decyduje serce  

i ono ustanawia prawa"  

 Paulo Coelho 

,,Nigdy nie przestawaj 
się uśmiechać, nawet 
jeśli jesteś smutny, po-
nieważ nigdy nie 
wiesz, kto może się 
zakochać w twoim 

uśmiechu.” 

G.G. Marquez 
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Powróćmy do przeszłości… 

Podsumowanie I semestru w ZSP Nr 1  

Jak co roku szkolna gazeta szkolna „Wióry” pod-

sumowuje wydarzenia jakie miały miejsce  

w ZSP Nr 1.  

Są one wspaniałymi wspomnieniami jakich 

uczniowie doświadczyli i jakie zapamiętają.  

A oto najważniejsze momenty: 

 

 1.09.2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 2011/2012; 

 1.09.2011r. przystąpienie do projektu 

"Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa" reali-

zowanego przez Politechnikę Koszalińską 

przez ZSP Nr 1; 

 16.09.2011r. uczestnictwo Magdaleny Drew-

niak i Macieja Szajnowskiego w XII Ogólno-

polsk im Konkurs i e  Recyta to rsk im 

"Herbertiada"; 

 17.09. 2011r.  I miejsce w  Powiatowej Lice-

aliadzie w Piłce Nożnej Dziewcząt; 

 19.09.2011r. udział maturzystów  w  Salonie 

Maturzystów PERSPEKTYWY 2011; 

 20.09.2011r. przystąpienie przez ZSP Nr 1 do 

Projektu "Szkoła Sukcesu" realizowanego 

przez English Unlimited w Sopocie; 

 1.10.2011r. uczennica kl. II a LO Joanna Kro-

czek została laureatką III edycji konkursu 

„Najpiękniejsze krajobrazy pomorskie”; 

 1.10. 2011r.  wyjazd Szkolnego Klubu Hono-

rowych Dawców Krwi do Regionalnego Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Szczecinie; 

 1.10.2011r. przystąpienie ZSP Nr 1 do projek-

tu Nowe Horyzonty Edukacji  Filmowej; 

 5.10.2011 r.  wybory uzupełniające do Samo-

rządu Uczniowskiego; 

 7.10.2011r. "Święto Drzewa"; 

 10.10.2011 . Otrzęsiny klas I LO i Technikum; 

 11.10.2011r. uczestnictwo  w  konferencji  in-

formacyjno-promocyjnej programu „Uczenie 

się przez całe życie ” Comenius, organizowa-

nej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie 

oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  

z Warszawy; 

 12.10.2011r. zajęcie przez drużyny ZSP Nr 1 

II miejsca w Mistrzostwach Powiatu Dziew-

cząt i Chłopców w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych; 

 14.10.2011r. Dzień Edukacji Narodowej; 

 14.10.2011r. przystąpienie do Projektu  

„Szkoła Nowych Technologii”, który jest  czę-

ścią międzynarodowego programu Microsoft 

Partners in Learning; 

 20.10.2011r. realizacja drugiego roku  projek-

tu "Newton też był uczniem" koordynowanego 

przez UAM w Poznaniu; 

 21.10.2011r. uczestnictwo uczniów klas w za-

wodzie technik hotelarstwa na targach hotelar-

sko-turystycznych w Poznaniu; 

 26.10. 2011 . zdobycie  I miejsca w Powiato-

wej Licealiadzie w piłce nożnej  chłopców; 

 31.10.-4.11.2011r. Światowy Tydzień Oszczę-

dzania; 

 2-12.11.2011 . wizyta w ramach projektu 

"WAVE - Woda-Aqua-Viz-Everywhere"  31 

uczniów i 4 nauczycieli z Jurisih Miklos Gim-

nazium w Koszeg na Węgrzech; 

 3.11.2011r. udział klasy III b w  warsztatach 

nt. Planowanie kariery zawodowej; 

 4.11.2011r. szkolne eliminacje XVI Olim-

piady Wiedzy o Żywności i Żywieniu; 

 7.11.2011r. spotkanie uczniów, którzy reali-

zowali  projekt "Staże hotelarzy" z  progra-

mu Leonardo da Vinci, z właścicielem hotelu 

w Sherborne M. Heygate-Browne; 

 8.11.2011r. udział uczniów ZSP Nr 1 w Mię-

dzynarodowym Konkursie z zakresu infor-

matyki oraz technologii informacyjnej i ko-

munikacyjnej – „Bóbr” organizowanym 

przez Wydział Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

oraz firmę VULCAN; 

 14.11.2011r. Święto Niepodległości; 

 14-18.11.2011r.  Światowy Tydzień Przed-

siębiorczości; 

 22-25.11.2011r. próbna matura z OPERON 

dla uczniów klas III LO i IV TZ; 
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 22,25.11.2011r.  szkolne eliminacje VIII Po-

wiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS; 

 23. 11. 2011r.  XVIII edycja  ogólnopolskie-

go konkursu „ Alfik Matematyczny” organi-

zowanego przez firmę edukacyjną Łowcy Ta-

lentów JERSZ; 

 23.11.2011r. realizacja zajęć dydaktycznych 

w Jednostce Straży Granicznej w Szczecinie 

dla klas I c oraz II c; 

 25.11.2011r.  szkolny etap XX edycji Ogól-

nopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 

Stylu Życia PCK; 

 30.11. 2011r. szkolne eliminacje Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych; 

 1.12. 2011r. eliminacje szkolne VII edycji 

Olimpiady Przedsiębiorczości; 

 1.12.2011r. VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy 

o HIV/AIDS; 

 1.12.2011r. eliminacje szkolne Dyktanda  

z Języka Angielskiego; 

 2.12.2011r.  Finał Wojewódzkiej Licealiady 

w Szachach Drużynowych; 

 06.12.2011r. przeprowadzenie prelekcji dla 

klas I H/G TZ, I c LO, I M/W ZSZ na temat 

cyberprzemocy i cyberprzestępstw; 

 8.12.2011r. udział w pierwszym etapie woje-

wódzkiego Konkursu Wiedzy o Kulturze 

Krajów Anglojęzycznych, organizowanym 

przez Zespół Szkół  nr 6 w Szczecinie uczen-

nic klasy III „a”  P. Tyczyńskiej, A. Romac-

kiej i M. Kagan; 

 9.12.2011r.  spotkanie członków Szkolnego 

Klubu Wolontariusza z ks. Maciejem Szmu-

cem, Dyrektorem Caritas Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej oraz panią Joanną 

Zembal ze wspólnoty Sant’Egidio; 

 11.12.2011r.  udział uczennicy Kingi Kuch-

ciak w  XI Biegu Maratończyka w Szczeci-

nie; 

 6,7,14.12.2011r. przeprowadzenie charyta-

tywnej akcji sprzedaży upieczonych przez 

członków  szkolnego Klubu Europejskiego 

Douzelage, ciasteczek w ramach świątecznej 

pomocy  pacjentom szpitala w Siret w Rumu-

nii; 

 12.12.2011r.  Mikołajkowy Turniej Trójek 

Siatkarskich; 

 14.12.2011r. finał międzyszkolnego dyktanda 

w języku angielskim w ZSP Nr 2 w Gryfinie; 

 19.12.2011r.  finał konkursu "Profilaktyka 

oczami młodzieży" organizowanego przez 

Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie  

i Urząd Marszałkowski Województwa Za-

chodniopomorskiego; 

 20.12.2011r. szkolny   turniej mikołajkowy 

trójek w piłkę nożną; 

 20.12.2011r.  spotkanie w ramach obchodów 

Roku Czesława Miłosza; 

 21.12.2011r.  finał trzeciej  edycji  szkolnego 

konkursu „Mój region moja mała ojczyzna”; 

 8.01.2012r. XX finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy; 

 09.01.2012r. finał IX edycji szkolnego kon-

kursu wiedzy ogólnej OMNIBUS; 

 13.01.2012r. udział w   XXXVIII Olimpia-

dzie Historycznej na szczeblu okręgowym 

uczennicy klasy II b Katarzyny Zgody; 

 13.01.2012r. udział  w okręgowych elimina-

cjach XVI Olimpiady Wiedzy o Żywności i 

Żywieniu ucznia Patryka Rogowskiego; 

 13.01.2012r. Studniówka klas IV technikum 

zawodowego; 

 13.01.2012r. szkolne eliminacje Ogólnopol-

skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

"Młodzież zapobiega pożarom"; 

 14.01.2012r. Studniówka klas III liceum 

ogólnokształcącego; 

 7.02.2012r. Dzień Bezpiecznego Internetu; 

 

I tak podsumowaliśmy najważniejsze i najciekaw-

sze wydarzenia ubiegłego półrocza. Mamy nadzie-

ję, że kolejne (już rozpoczęte) przyniesie uczniom  i 

nauczycielom wiele radości i sukcesów, które po-

zostaną w ich pamięci na długo.  

 

Kagana (^_^) 
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8 stycznia 2012 roku w 

całej Polsce  odbył się 

XX finał Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Po-

mocy.  W tym roku fun-

dacja zbierała  pienią-

dze na sprzęt do ratowa-

nia życia wcześniaków i 

pompy insulinowe dla kobiet w ciąży. Chojna, jak 

co roku przyłączyła się do tej akcji.  Przy naszej 

szkole tradycyjnie utworzył się główny sztab 

WOŚP, którym kierowała Pani Bianka Małysz.  

Na terenie naszej gminy kwestowało ponad stu 

wolontariuszy – tych starszych (uczniów naszej 

szkoły), jak i tych młodszych (uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 2).  Na strudzonych i nieco zzięb-

niętych wolontariuszy czekał ciepły bigos i herba-

ta w stołówce ZSP.     

 O 16.00 na placu przed Ratuszem rozpo-

czął się XX finał. Były występy uczestników za-

jęć w Centrum Kultury i zaproszonych gości.  

W międzyczasie przeprowadzano różne licytacje,  

m.in. złotych serduszek wykonanych przez pra-

cownię złotniczą MEJP, wypieków przygotowa-

nych przez piekarnię – cukiernię MAXX oraz 

wielu innych rekwizytów, w tym książek i ozdób.  

Oprócz tego przygotowano także inne niespo-

dzianki: ognisko, malowanie twarzy czy pokaz 

ratownictwa medycznego.  

 Punktualnie o 20.00 rozbłysło „Światełko 

do nieba” – przepiękny pokaz sztucznych ogni  

i fajerwerków w asyście sygnałów wozów stra-

żackich.     

 Dzięki hojności mieszkańców Chojny i nie 

tylko oraz wytrwałości wolontariuszy udało się 

zebrać ponad  26 tysięcy złotych.  Razem w ciągu 

całego XX finału zebrano ponad 40 milionów zło-

tych.      

 Podziękowania dla wszystkich, którzy 

wsparli tegoroczny finał. Do zobaczenia za rok!!! 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

po polsku- Kocham Cię 

po albańsku - Te dua  

po angielsku - I love you  

po arabsku - Ohiboka  

po bułgarsku - Obiczam te  

po chińsku - Wo ai ni  

po czesku - Miluji te  

po duńsku - Jeg elsker dig  

po estońsku - Mina armastan sind  

po filipińsku - Mahal ka ta  

po fińsku - Minä rakastan sinua  

po francusku - Je t´aime  

po grecku - S´agapo  

po hiszpańsku - Te quiero  

po holendersku - Ik houd van jou 

po islandzku - Eg elska thig  

po irlandzku - Taim 

i' ngra leat  

po japońsku - Wata-

kushi wa anata o  

aishinasu  

po łacinie - Te amo lub Vos amo  

po niemiecku- Ich Liege Dich  

po portugalsku - Te amo  

po rosyjsku - Ja ljublju tiebja  

po rumuńsku - Te jubesc  

po serbsku - Volim te 

po szwedzku - Jag älskar dig  

po turecku - Seni seviyorum  

po węgiersku - Szeretlek  

po włosku - Ti amo 

Kocham, jak to łatwo powiedzieć... 
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Pierwsza Dama Polskiej Poezji  o Miłości  

Wisława Szymborska (2 lipca 1923 - 1 lutego 2012) 

 

Miłość szczęśliwa 
 

Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne, 

czy to poważne, czy to pożyteczne — 

co świat ma z dwojga ludzi, 

którzy nie widzą świata? 

  

Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi, 

pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, 

że tak się stać musiało — w nagrodę za co? za nic; 

światło pada znikąd — 

dlaczego właśnie na tych a nie innych? 

Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. 

Czy narusza troskliwie piętrzone zasady, 

strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca. 

  

Spójrzcie na tych szczęśliwych: 

gdyby się chociaż maskowali trochę, 

udawali zgnębienie krzepiąc tym przyjaciół! 

Słuchajcie, jak się śmieją — obraźliwie. 

Jakim językiem mówią — zrozumiałym na pozór. 

A te ich ceremonie, ceregiele, 

wymyślne obowiązki względem siebie — 

wygląda to na zmowę za plecami ludzkości! 

  

Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, 

gdyby ich przykład dał się naśladować. 

Na co liczyć by mogły religie, poezje, 

o czym by pamiętano, czego zaniechano, 

kto by chciał zostać w kręgu. 

  

Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? 

Takt i rozsądek każą milczeć o niej 

jak o skandalu z wysokich sfer Życia. 

Wspaniałe dziatki rodzą się bez jej pomocy. 

Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi, 

zdarza się przecież rzadko. 

  

Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej 

twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. 

Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać. 

Zakochani 
 

Jest nam tak cicho, że słyszymy 

piosenkę zaśpiewaną wczoraj: 

"Ty pójdziesz górą, ja doliną..." 

Chociaż słyszymy — nie wie-

rzymy. 

 

Nasz uśmiech nie jest maską 

smutku, 

a dobroć nie jest wyrzeczeniem. 

I nawet więcej, niż są warci, 

niekochających żałujemy. 

 

Tacyśmy zadziwieni sobą, 

że cóż nas bardziej zdziwić mo-

że? 

Ani tęcza w nocy. 

Ani motyl na śniegu. 

 

A kiedy zasypiamy, 

we śnie widzimy rozstanie. 

Ale to dobry sen, 

ale to dobry sen, bo się budzimy 

z niego. 
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 Walentynki to święto zakochanych 

przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od 

św. Walentego, którego wspomnienie litur-

giczne 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 Bryta-

nii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. 

Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 

14 lutego stał się więc okazją do obdarowy-

wania się drobnymi upominkami. 

Historia święta 

 Walentynki są obchodzone w połu-

dniowej i zachodniej Europie od średniowie-

cza. Europa północna i wschodnia dołączyła 

do walentynkowego grona znacznie później. 

Pierwowzorem walentynek było starorzym-

skie święto: Luperkalia. 

Pomimo katolickiego patrona tego święta, 

czasem wiązane jest ono ze zbieżnym termi-

nowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa 

Rzymskiego, polegającym głównie na poszu-

kiwaniu wybranki serca, np. przez losowa-

nie jej imienia ze specjalnej urny. Współcze-

sny dzień zakochanych nie ma jednak bez-

pośredniego związku z jednym konkretnym 

świętem starożytnego Rzymu, choć jest koja-

rzony z takimi postaciami z mitologii jak 

Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata. 

Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem 

nawiązują do starożytnego święta rzymskie-

go, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14 

- 15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini 

kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przy-

rody. 

Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za 

własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na 

cały świat sir Walter Scott żyjący w XVIII 

wieku. 14 lutego to dzień, kiedy na Wyspach 

Brytyjskich ptaki zaczynają łączyć się w pa-

ry. 

Walentynki w Polsce 

 Do Polski obchody walentynkowe tra-

fiły w latach 90. XX wieku z kultury francu-

skiej i krajów anglosaskich, a także wraz  

z kultem świętego Walentego z Bawarii  

i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano tzw. 

święta zakochanych z rodzimym świętem 

słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupa-

ły lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 

21 na 22 czerwca. 

Tradycje i zwyczaje 

 Stałym niemalże elementem Walen-

tynek jest wzajemnie wręczanie sobie wa-

lentynkowych ozdobnych karteczek. Czer-

wone, najczęściej w kształcie serca, opatrzo-

ne walentynkowym wierszykiem a często  

i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy 

się również zwyczaj obdarowywania partne-

ra walentynkowymi upominkami w postaci 

kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek 

jak również bardziej osobistych elementów 

garderoby. 

Krytyka walentynek 

 Część polskiego społeczeństwa kryty-

kuje walentynki jako przejaw amerykaniza-

cji, obcy polskiej kulturze i wypierający ro-

dzime tradycje. Walentynki są też krytyko-

wane za ich komercyjne nastawienie. Są one 

wykorzystywane przez biznes i media do 

przełamania stagnacji handlowej pomiędzy 

Bożym Narodzeniem a Wielkanocą.    

 

                                                                          Paulina 
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Życzenia walentynkowe naszych kolegów i koleżanek: 

Ty bądź moim Finea-

szem, 

Ja będę Twoim Fer-

bem. 

Dla Fabisia z 1b 

Misiaczku nasz kochany, 

Który jesteś uwielbiany. 

Dniami i nocami 

Przykrywamy się kocami 

i zajadamy owocami, 

które słodkie jak twe usta,  

a nie kwaśne jak kapusta. 

Dla Maciusia z 1b. 

Dla Ady i Zizi 

wszystkiego naj naj 

naj naj naj najlep-

szego,  z okazji wa-

lentynek.  

Dla kochanej Ali. Ko-

cham Cię! Nikt poza 

Tobą się nie liczy! P. 

Dla Martina!    

Kochamy Cię! <3 

Dla telewizorowatych 

Mirków internackich 

dużo miłości!  

Zizi 

Dla Vadimka!  

Naszego kochanego! 

Buziaczki =* 

DADAŚ i ZIZI 
Specjalne życzenia od chłopców z 2c dla Pani 

Agaty Motyl.                                 

           Dawid                 Mareczek           Vadimek 

Wojtek             Mateusz             Szymek                   

Pawełek 

            Łukaszek               Sebciu           Czaczuś          

Bartek                 Tutkuś             Perełka             

Tomcio 

             Patryczek            Mudżyn           Smalec 

                                      

                                 Braty Wariaty 

Dla Bartusia Toł-

łoczko za te pyszne, 

słodkie pączki słod-

kie buziaczki ślą:  

DADAŚ i ZIZI 

Dla Pana      

Łągiewczyka, 

milion cału-

sów od klasy  

1c. 
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Sportowcy poza tym, że zachwycają kibiców 

swoimi umiejętnościami, mają też prywat-

ne życie i podobnie jak zwykli ludzie się za-

kochują. Tyle, że ich miłości przygląda się 

często cały świat. Każda randka, każde 

spotkanie jest monitorowane przez media  

i wścibskich kibiców, bo kto nie chciałby 

wiedzieć jaki prywatnie jest jego ulubie-

niec. Poniżej prezentuję ranking najsłyn-

niejszych par ze sportowcami w roli głów-

nej. 

 

5.  Iker Casillas i Sara Carbonero. On 

bramkarz Realu Madryt i reprezentacji 

Hiszpanii, ona piękna dziennikarka telewi-

zji Telecinko. Plotki o ich związku krążyły 

już przed Mistrzostwami Świata w RPA. 

Ale wszystko stało się jasne, kiedy to ura-

dowany Iker po zdobyciu mistrzostwa poca-

łował swoją dziewczynę na wizji. ( Kto nie 

widział tej uroczej sceny, polecam  znaleźć). 

I tak oto narodziła się nowa sportowa para, 

a ptaszki ćwierkają, że już niedługo mają 

stanąć na ślubnym kobiercu. Trzymamy 

kciuki za ślub i może jeszcze jakiś telewi-

zyjny buziak. 

 

4. Kuba Przygoński i Marcelina Za-

wadzka, czyli dla tych mniej zorientowa-

nych nasz najlepszy kierowca motorowy  

i obecna Miss Polski. Historia ich znajomo-

ści nie jest do końca znana. Po prostu pew-

nego dnia pojawili się w ‘Pytaniu na śniad-

anie’, aby obwieścić swoją miłość światu.  

Życzymy szczęścia bo to szczególnie ładna 

para, w końcu ona jest Miss on super przy-

stojnym i zdolnym, moim zdaniem, przy-

szłym zwycięzcą Dakaru. 

 

3. Cristiano Ronaldo i Irina Shayk. No 

kto nie zna słynnego Ronaldo, a i jego 

dziewczyna, Irina stała się przy nim jeszcze 

bardziej znana. W końcu to pierwsza kobie-

ta, która zawładnęła jego sercem na dobre. 

Wiadomo CR7 nie stronił od romansów. Te-

raz jednak ustatkował się, ma słodkiego 

synka( niestety nie jest to dziecko Iriny, ale 

to dłuższa historia) i wydaje się, że niedłu-

go stworzą cudowną rodzinę, bo po zakoń-

czeniu Mistrzostw Europy para planuje 

wziąć ślub. Na pewno zobaczymy sesję  

z tego wydarzenia, już się nie mogę docze-

kać. 

 

2. Gerard Pique i Shakira. Kolejny owoc  

MŚ w RPA. Bo to właśnie dzięki piosence 

‘Waka Waka’ mamy obecnie chyba najgo-

rętsza parę. Zaczęło się od wspólnego tele-

dysku i później jakoś samo poszło. Dziś 

Shakira często bywa na meczach Barcelo-

ny( klub Gerarda), a on lata z nią na kon-

certy. Pomimo sporej różnicy wieku                    

(równo 10 lat, nawet tego samego dnia ma-

ją urodziny) wydają się bardzo szczęśliwi  

i hymn Mundialu w Afryce z pewnością jest 

ich ulubioną piosenką. 

 

1. David i Victoria Beckham.  To zdecy-

dowanie najbardziej znana para związana 

ze sportem ever. To oni zapoczątkowali 

określenie WAG( dziewczyny i żony piłka-

rzy). Ona śpiewała z słynnym Spice Girls, 

on grał w piłkę w Manchesterze United. 

Spotykali się i stworzyli najbardziej komer-

cyjny i medialny związek. Mają swoje per-

fumy, ubrania, kosmetyki. Jednak David 

do dziś jest piłkarzem, więc nadają się do 

naszego rankingu. Mają wspaniałą czwórkę 

dzieci, w tym trzech chłopców. Może któryś 

z nich pójdzie w ślady taty i zostanie piłka-

rzem i będziemy mieć powtórkę z rozrywki. 

Byłoby to ciekawe doświadczenie. 

 

 

Sportowa miłość 
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 Moim pierwszym walentynkowym skoja-

rzeniem jest masa czerwonych serduszek, zerkają-

cych na mnie z każdego sklepu, kiosku, gazety. 

Niektóre nawet mają rączki i nóżki! Czuję się nie-

co osaczona… Ale, to tylko moje własne odczucie, 

a jak to z nimi zwykle bywa- są bardzo subiektyw-

ne i różnorodne. Generalnie są dwie postawy wo-

bec święta Walentego. Jedni obchodzą je z całą 

pompą i otoczką lukrowo – cukrową ( należy jed-

nak pamiętać o próchnicy). Ale jakie to fajne uczu-

cie, kiedy już wiesz, że nie zmieścisz kolejnego 

ciasteczka, albo czekoladki w kształcie serduszka! 

Inni natomiast głośno przedstawiają swoje mądre 

przemyślenia ( z koniecznym do tego pompatycz-

nym tonem i szerokimi gestami ), że jest to komer-

cyjne święto, które przywędrowało do nas z Za-

chodu (pamiętajmy jednak, że druk, samochód i 

komputer też są stamtąd). Ależ Moi Kochani nie 

musicie się bać przyznania do tego, że nie macie z 

kim go spędzić i tak naprawdę aż z zazdrości was 

skręca na widok tulących się par. Hola, Hola ma-

my też coś dla tradycjonalistów, czyli Noc Kupały, 

lub Noc Świętojańską, wprawdzie obchodzi się ją z 

21 na 22 czerwca, ale komercyjności jej nie można 

zarzucić. To starosłowiańskie święto, podczas któ-

rego dziewczęta puszczały na wodę wianki,  

a chłopcy mieli je złapać. 

   Na świecie istnieje wiele obyczajów dotyczących 

walentynek. W Wallii na przykład ukochani obda-

rowują się drewnianymi łyżeczkami symbolizują-

cymi „ otwarcie serca” na drugą osobę. Włosi dają 

sobie ubrania w kolorze czerwonym. W Malezji 

walentynkową atrakcją jest konkurs „ więźniowie 

miłości”. Uczestnicy są skuci metalowymi kajdan-

kami i obserwowani. Zwycięża para, która wytrzy-

ma aż tydzień! Natomiast w Japonii to panie wrę-

czają panom słodycze, ( dziewczyny uwaga!) naj-

chętniej są widziane własnoręcznie robione, a pa-

nowie rewanżują się ukochanym 13 marca w tzw. 

Biały Dzień. 

   Wydaje mi się jednak, że te wszystkie zachowa-

nia i święta mają jeden cel: przypomnienie sobie                  

o tym, jak ważni są dla nas nasi bliscy ukochani             

i jakie szczęście mamy będąc blisko nich. A więc 

cytując fioletową krowę „ bądźmy dla siebie bar-

dziej delikatni ‘’. 

PS. I nie mam tu tylko na myśli zakochanych 

par !!! 

 

Walentynka  

 

Walentynkowy kalejdoskop 

- Powiedz mi jak mnie kochasz.  

- Powiem. 

- Więc? 

- Kocham cię w słońcu. I przy blasku 

świec. 

Kocham cię w kapeluszu i w berecie. 

W wielkim wietrze na szosie, i na koncer-

cie. 

W bzach i w brzozach, i w malinach,  

i w klonach. 

I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona. 

I gdy jajko roztłukujesz ładnie - 

nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. 

W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjąt-

ku. 

I na końcu ulicy. I na początku. 

I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz. 

W niebezpieczeństwie. I na karuzeli. 

W morzu. W górach. W kaloszach. I boso. 

Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. 

I wiosną, kiedy jaskółka przylata. 

- A latem jak mnie kochasz? 

- Jak treść lata. 

- A jesienią, gdy chmurki i humorki? 

- Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki. 

- A gdy zima posrebrzy ramy okien? 

- Zimą kocham cię jak wesoły ogień. 

Blisko przy twoim sercu. Koło niego. 

A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. 

Konstanty Ildefons Gałczyński  

,,Rozmowa liryczna’’ 
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 Jest wieczór, dochodzi godzina 19:00.    

Uczniowie, nauczyciele i wszyscy inni za-

proszeni goście zaczynają pojawiać się w 

ratuszowym  holu. Już zaraz zacznie się 

tak długo wyczekiwane przez wszystkich 

wydarzenie - pierwszy, prawdziwy  i niepo-

wtarzalny bal.  Bal  symbolizujący zbliżają-

ce się wielkimi krokami kolejne (z pewno-

ścią najważniejsze) wydarzenie w naszym 

życiu, w życiu maturzystów – egzamin doj-

rzałości, maturę.  Wróćmy jednak do balu. 

Nadchodzący goście witani są przez wyzna-

czonych uczniów. Następnie kierujemy się 

do pięknie przyozdobionej sali balowej, w 

której lada chwila rozpocznie się uroczy-

stość. Gdy wszyscy zebrani zasiądą już do 

swoich miejsc,  rozpocznie się część oficjal-

na balu studniówkowego. Nastąpi przed-

stawienie obyczajów i tradycji studniówko-

wych, serdeczne podziękowania skierowane 

do  nauczycieli, naszych rodziców, uczniów. 

Wreszcie, tradycyjnie już, najważniejszy 

moment balu - dostojny polonez. Muszę 

przyznać, że był to piękny a nawet wzru-

szający moment. Nasi koledzy i koleżanki  

(tego wieczoru niezwykle eleganccy i wy-

tworni) z wdziękiem i gracją przypieczęto-

wali  ten najważniejszy studniówkowy oby-

czaj.   Wróćmy teraz na scenę.  Tam, Pani  

Dyrektor Adriana Salamończyk wygłosi 

swą mowę, w której podsumuje minione 

trzy lata, nawiąże do przyszłych majowych 

wydarzeń (matury), a wreszcie otworzy bal 

studniówkowy 2012. W tej chwili na par-

kiet ponownie wkroczą uczniowie tym ra-

zem w towarzystwie grona nauczycielskie-

go – oto rozpoczyna się drugi po polonezie 

taniec – walc profesorski, zwany również  

„białym”. Po odtańczeniu walca nadchodzi 

chwila, w której zakończy się część oficjal-

na a rozpocznie zabawa studniówkowa. Za-

bawa, mająca trwać do białego rana, pełna 

pozytywnych emocji i radości. W tańcu to-

warzyszy nam akompaniament miłego dla 

ucha zespołu muzycznego. Wspomnijmy 

również o serwowanych tego wieczoru spe-

cjałach kulinarnych. Dania były smaczne  

i estetycznie podane. Jednak na szczególną 

uwagę zasługuje imponujący tort, który 

wjechał na salę zgodnie ze zwyczajem o pół-

nocy. Był to ostatni zaplanowany punkt im-

prezy studniówkowej. Teraz już do białego 

rana trwać będą tańce i szampańska zaba-

wa. Myślę, że warto na koniec wspomnieć   

i  podziękować nauczycielom, uczniom i ro-

dzicom, którzy zaangażowali się w przygo-

towanie studniówki. To dzięki nim ten  bal 

był tak piękny. Im więc dziękujemy, a na-

s z y m  m ł o d s z y m  k o l e ż a n k o m  

i kolegom życzymy równie udanej zabawy 

w przyszłym roku. 

           Zuzanna i Joanna Dudek z klasy 3b  
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I cóż, że ze Szwecji? 

 W czasie ferii uległam namowom kole-

żanki i udałam się z nią na filmową adaptację 

książki autorstwa Stiega Larssona pt. 

„MILLENIUM. Mężczyźni, którzy nienawidzą 

kobiet”. Książka to zyskała szczególną sławę po 

śmierci autora zaledwie kilka dni po jej wyda-

niu. Książka jest naprawdę fantastycznym 

szwedzkim kryminałem. Na podstawie całej 

trylogii zostały już nakręcone filmy tylko, że 

przez Szwedów.  

 Tym razem jednak dorwali się do tego 

Amerykanie. No i jak to zwykle bywa z holly-

woodzkimi produkcjami zaczęła się promocja 

filmu. Dużo plakatów. Dużo zdjęć. Reżyserem 

filmu został David Fincher znany z takich pro-

dukcji jak „Zodiak” czy „Podziemny krąg”, któ-

re są naprawdę niezłe. Za to scenariuszem zajął 

się Steven Zaillian twórca „Hannibala” i „Listy 

Schindlera”. Zapowiada się nieźle.   

 Wzrosła popularność książki. Z materia-

łów promocyjnych film wydaję się ciekawy. 

Ale... 

 Szczerze, początek mnie zafascynował. 

Chodzi mi głównie o napisy i muzykę lecącą w 

tle. To było dobre, nawet bardzo. Potem zaczy-

nają się schody. Oglądamy sytuację, z której 

jeśli ktoś nie czytał książki niewiele się można 

dowiedzieć. Poznajemy już Mikela Blomkvista, 

którego gra Daniel Craig. Film już zaczyna 

mnie nudzić. Nagle pojawia się Lizabeth, w 

którą wcieliła się Rooney Mara. Kolczyki, tatu-

aże, okropna fryzura i dziwny akcent. Oraz so-

cjopatyczne zachowanie. I właśnie po kilkuna-

stu minutach po tym zdarzeniu, gdzie nie wie-

my prawie nic o głównej bohaterce oglądamy 

scenę gwałtu. W książce ona również była, tyl-

ko nie tak ukazana szczegółowo. A po za tym 

znaliśmy historię Liz. Tutaj jedynie widzimy  

brutalną i obrzydliwą scenę. Zafascynowała 

mnie także reakcja ludzi w kinie. Jęki obrzydze-

nia, zasłanianie oczu lub wyjście z sali. I tutaj 

kończy się wartka akcja filmu. Dalszy ciąg to 

nuda i pokrojony kot. Craig stara się zagrać do-

brze szwedzkiego dziennikarza i niestety nawet 

przy jego poświęceniu zyskujemy nijaki film 

przerywany jedynie chwilami 'ambitnej' rozmo-

wy z Lizabeth lub sexem z nią. I to tyle. Spotka-

nie z mordercą mające trzymać w napięciu nie 

było wcale takie ciekawe. Jedynie teraz będę 

inaczej postrzegała piosenki Enyi. Również za-

kończenie filmu pozostawia wiele do życzenia. 

Zostało ono strasznie okrojone, co było dla 

mnie wielkim rozczarowaniem.  

  Oczekiwałam czegoś innego po współ-

pracy dwóch naprawdę dobrych twórców.  Jed-

nak i słyszałam wśród znajomych głosy podzi-

wu dla tego filmu. Jednak jeżeli ktoś naprawdę 

ch ce  o b e j rz eć  do b r ą  ek r an iz ac j ę 

„MILLENIUM” niech zobaczy jego szwedzką 

adaptację. Moim zdaniem jest ona dużo lepsza  

i bez obawy można przy niej jeść.   

  ADA 

Zakochane piosenki 

 "I Don't Want to 

Miss a Thing" -   Aero-

smith  

 "Because You Loved Me" -                

Celine Dion  

 "I Will Always Love You" -            

Whitney Houston  

 "I've Had the Time of My Life" -    

Bill Medley i Jennifer Warnes  

 "My Heart Will Go On" -                      

Celine Dion  

 "Can You Feel The Love Tonight" - 

Elton John  

 "Take My Breath Away" - Berlin  

 "Love Me Tender" - Elvis Presley  

 "Love Is All Around Me" - Wet Wet 

Wet  

 "Goo Goo Dools" - Iris  
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KULTURA 

No i mamy drugi semestr, jak ten czas szybko 

leci… A w kichach i teatrach nawał nowości. 

Pierwszym filmem jaki chciałabym opisać i po-

chwalić jest film „Dziewczyna z tatuażem”.  

W czasie ferii miałam możliwość obejrzenia go  

w szczecińskim kinie. Ta produkcja jest fanta-

styczna, akcja nie zwalnia i nie rozciąga się w 

żadnej części filmu. Choć nie pałam miłością do 

kryminałów, bo zazwyczaj w środku filmu wiem 

kto jest przestępcą i film zaczyna się robić po 

prostu nudny, tu nie ma mowy o nudzie, mamy 

możliwość rozwiązania zagadki jaką jest zabój-

stwo młodej dziewczyny, sprzed czterdziestu lat. 

Dziennikarzowi, którego gra wybitny Daniel Cra-

ig pomaga ekscentryczna lubiąca ciemne klimaty 

hakerka. Oboje dokonują odkrycia przerażającej 

prawdy, więcej nie chcę zdradzać, ale film godny 

obejrzenia. Nie mogłabym nie wspomnieć o fil-

mie Agnieszki Holland „W ciemności”, który zo-

stał nominowany do Oscara. Film opowiada o 

czasach zagłady Żydów, którym pomaga - na po-

czątku za pieniądze - Leopold Socha. Tym bar-

dziej jest to 

p r z e j m u j ą c y 

film, ponieważ 

wiemy, iż opar-

ty jest on na faktach. Mówi się, że jest to polska 

odpowiedź na „Listę Schindlera”. Jest to już dru-

ga nominacja Agnieszki Holland, trzymajmy za 

nią i za ten film kciuki.  

A teraz coś z innej beczki. W teatrze współcze-

snym wystawiany jest spektakl „Oskar i Pani Ró-

ża” na podstawie książki E.-E. Schmitta. Książka 

uznana została za wydarzenie na miarę „Małego 

księcia”. Tworzą ją  listy do Pana Boga, pisa-

ne  przez dziesięcioletniego chłopca, umierające-

go na białaczkę. Są one pięknym traktatem o war-

tości życia, o miłości i śmierci, i wbrew okolicz-

nościom, w jakich powstają, nie jest to traktat 

przygnębiający. Wiem, że to nie jest najnowszy 

ze spektakli w szczecińskich teatrach, ale jest to 

piękne przedstawienie i warto o nim przypo-

mnieć. 

Werka 

Filmy o miłości 

 ,,Casablanca’’ 

 ,,Pamiętnik’’ 

 ,,Przeminęło z wiatrem’’ 

 ,,Miasto aniołów’’ 

 ,,Szkoła uczuć’’ 

 ,,To właśnie miłość’’ 

 ,,Cztery wesela i pogrzeb’’ 

 ,,Czułe słówka’’ 

 ,,Uwierz w ducha’’ 

 ,,Titanic‘‘ 
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