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W tym numerze: KOCHAM CIĘ! 

I LOVE YOU! 
ICH LIEBE 

IK  KOU  VAN JOU! 

JE T’AIME! 
SZERETLEK! 

TI AMO! 

Drogi czy-

telniku! 

Kup wyjąt-

kowy nu-

mer Wiórów 

i przekonaj 

się czy do-

stałeś życze-

nia! 

YA TEBYA LIUBLIU! 

S’AGAPO! 

TE DUA! 

 

W tym numerze 

 WOŚP 

 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

„Rozmowa liryczna” 
 

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 kon-

cercie. 

W bzach i w brzozach, i w malinach, i 

w klonach. 
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Dla uroczych i najpiękniejszych dziewczyn w całej 

szkole, dziewczyn z klasy II a WZ. Szczęścia życzę 

Wam! 

 

*   *  * 

 

Zdrowia, szczęścia i słodyczy- siostra Klaudia Tobie 

życzy. Dla Roksany Zdziarskiej z klasy III TG. 

 

*  *  * 

 

Kocham Ciebie, ale troszkę jak kogucik swą kokoszkę, 

bo kogucik swą kokoszkę kocha tylko troszkę. Dla Ewy 

Michalczyszyn z klasy II a WZ. 

 

*  *  * 

 

Dla naszej kochanej uwielbianej przez nas 

 Pani Szkuciak wszystkiego najlepszego życzy I TRW. 

 

* * * 

 

Dla chłopaków z klasy I TI dużo, dużo miłości z okazji 

Walentynek życzą dziewczyny z klasy:) 

 

*  *  * 

 

Dla kochanej Pani Barylskiej i Zarzyckiej najlepsze 

życzenia składa IV b TOUG. 

 

*  *  * 

 

 

Najukochańszej Adzie, szczęścia, spokoju i miłych 

snów. Hart. 

 

*  * * 

 

Na górze róże, na dole fiołki, a my się kochamy jak 4 

aniołki. Dla Honoraty, Sandry, Ali, Gośki. 

 

*  *  * 

Dla Mego Najcenniejszego Skarba Jedynego, która jest 

dla mnie wszystkim, całym życiem, szczęściem, uczu-

ciem i biciem serca. Po prostu dla Ciebie Pati Kochanie 

Ty moje!!! Naj i już! od Pawcia z klasy IV TB. 

 

*  *  * 

 

Kocham IV a TG a szczególnie Gosię, Hanię, Natalkę i 

Agnieszkę. 

 

*  *  * 

Wszystkiego najlepszego w Dniu Świętego Walentego 

dla kochanej Pani Małgorzaty Zarzyckiej życzy klasa 

IV a TOUG. Kochamy Panią. 

 

*  *  * 

 

Dużo miłości w Dniu Walentynek dla największego 

romantyka w szkole Pawcia z klasy IV TB życzy 

Agnieszka z klasy IV a TOUG. 

 

*  *  * 

 

Wszystkiego naj naj słoneczka nasze życzymy dużo 

miłości i szczęścia od Basi i Asiuni dla Julity Owczarek 

i Kalili Wandulskiej. 

 

*  *  * 

 

Najszczersze życzenia w Dniu Walentynek dla Pana 

Oleśkowa życzą dziewczyny z IV a TOUG  

 

Chcę żyć i żyć będę  

Chcę kochać i kochać będę  

Chcę śmiać się i śmiać się będę  

Chcę ciebie i ciebie zdobędę!  

 

Miłość to morza głębina,  

Miłość to burza i deszcz,  

Miłość to chłopak i dziewczyna  

Więc ... kochaj jeśli chcesz !  



Najserdeczniejsze życzenia z okazji Walentynek. 

Dla Oli Bancewicz przesyły koleżanka =) 

 

* * * 

Drogi Moryniu! 

Wszystkiego najlepszego okazji Walentynek 

…nie pozwólcie, aby czas Nas rozdzielił… 

    Wasze Lajty;-) 

 

* * * 

 

Najserdeczniejsze życzenia dla Pauliny, Reni i Oli 

Z klasy 1a =)* 

 

* * * 

 

Kiedy do ludzia tuli się ludź, to ludź do ludzia musi 

coś czuć. Julita Cz. 1a 

 

* * * 

 

Dla Karinki Kochanej Malinki -* od Kapsi 1a 

 

* * * 

 

Na świętego Walentego, śle Ci serce moje 

i proszę Cię nieśmiało: spędźmy życie we dwoje! Mo-

jej Kochanej Kornelce -Piotrek:* 

 

* * * 

 

1000całusów dla Ciebie żeby było Ci jak w niebie. 

Od Marty dla Klaudii =* z 1a 

 

* * * 

 

Jesteś moją całą miłością! Dla Ani M. 

 

* * * 

 

Dla Elizkki =* Bejbe lovciam:*1a 

 

* * * 

 

Dla Kajunki od kumpeli z klasy :D 1a 

 

* * * 

 

Dla Kasi od wielbiciela:* 

 

* * * 

 

Najserdeczniejsze życzenia od klasy 1„a” Lo dla Naj-

wspanialszego wychowawcy-Krzysztofa Pośniaka:) 

 

Dla Pauliny W. 1a:* 

 

Dla Moni.  Bejbe we can do it all night!:*** 1a 

 

* * * 

 

Dla Klauduchy Cz. Od wielbiciela:* 

I love You::* 1a 

 

* * * 

 

Dla Marty P. Od Kapsi:* 

 

* * * 

 

Dla Renaty-Kociak:*** 

 

* * * 

 

Najserdeczniejsze Życzenia z okazji Walentynek dla 

Oli Jaz I Paulinki Kałużniak-przesyła J….:* 

 

* * * 

 

Miłość niedojrzała mówi: 

 Kocham Cię, bo Cię potrzebuje. 

Dojrzała rzecze: 

Potrzebuję Cię, bo Cię kocham! 

Dla Renaty L. 1a:* 

 

* * * 

 

Dla Ani M.- mnóstwo chłopaków!! 

Kociaczek:* 

 

* * * 

 

Dla Gosi od Wielbicielki! 

„Kocham Cię kochanie moje,ach kocham Cię” 1a:* 

 

* * * 

 

Buziole dla świetnych dziewczyn z 1a: 

Reni I Asi:*** 

 

* * * 

 

Dla najlepszego kolegi z klasy:) 

Kiedy do ludzia tuli się ludź, to ludź do ludzia musi 

coś czuć! Dla Reni od przyjaciółki. 

 

* * * 

 

Dla Kapsi od Kapsi:*Bejbee:*3TG 

 

* * * 

 

Kiedy do ludzia tuli się ludź, to ludź do ludzia musi 

coś czuć! Dla Oli Bancewicz 2b:* 

 

* * * 
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Dla Roksany Z. od Wielbiciela:* 

„Tylko Ty!” 3TG 

Cześć Kochanie! Nie mam odwagi spotkać się z Tobą 

twarzą w twarz ale chciałam powiedzieć Ci że się zako-

chałam. Może spotkamy się na studniówce. S. 

Hubert Rz. 3c 

 

* * * 

 

1000całusów dla Ciebie żeby było Ci jak w niebie. Mi-

chał Spadło 1TB 

 

* * * 

 

Kocham Cię o każdej porze czy jest zimno,  

czy wiatr wieje moje serce wciąż szaleje! 

Dla Piotrusia – Kornelka:* 

 

* * * 

 

Dla najwspanialszej na świecie:) Weroniki F.1a:) 

 

* * * 

 

Dla Natalii:* O Bejbe:*Lovciam 

 

* * * 

 

Hej Kwiatuszku! Bardzo Cię Kocham i chcę do Ciebie 

wrócić, proszę pozwól mi, jesteś dla mnie bardzo waż-

na! 

Od Ryśka Dla Magdy N. 3c 

 

* * * 

 

Dla super laseczek Werki i Reni:* 

 

* * * 

 

Kocham Cię i nie mogę przestać o Tobie myśleć. Twój 

Adam K. Dla Natalii I.1TH:* 

 

* * * 

 

Kocham Cię Arturek! 

Na górze róże na dole fiołki a My się kochamy jak dwa 

koziołki:* Twoja na zawsze Orszulka J. Dla Artura B. 

2c 

 

* * * 

 

Dużo miłości w Dniu św. Walentego:* Dla Kornelii B. 

1a 

 

* * * 

 

Nigdy nie wstydź się przyznać do popełnionego błę-

du.To tylko znak, że jesteś mądrzejszy niż byłeś wczo-

raj. 

 Adam Strzelecki 2MPS 

 

 

Wszystkiego co najpiękniejsze, 

zadowolenia z męża i marzeń spełnienia, 

100 lat wspólnego życia i wszystko co 

wymarzone niech w Pani życiu będzie 

spełnione. 

Życzy Ania;*. 

              Dla Pani Ani Surmacz 

 

*** 

 

Dla Pani Basi Nożewnik od klasy II TG 

z najszczerszymi wyrazami sympatii. 

 

*** 

 

Wrona Kocham Cię !!! 

 

 

*** 

 

Dla Pana Krzysztofa Janika 

W dniu Świętego Walentego  

Życzymy dużo szczęścia, zdrowia i miłości. 

              Kl. I ,,TI,, 

 

 

*** 

 

Buziaczki dla wszystkich Chłopaków :* 

                    Laski z całej szkoły!!! 

 

 

*** 

 

Dla Dziewczyn z I TI dużo miłośći 

szczególnie dla Marysi.  

                      Od kolegów z klasy. 

 

 

*** 

 

KOCHAM całą moją klase IV ,,B,, TG 

 

 

*** 

 

Kochany Piotrku gdy Cię zobaczyłam 

oniemiałam ... Buziaki Walentynko:* 

 

 

*** 

 

 

Z okazji Walentynek chce Ci wyznać, 

że Cię Kocham;* 

  Dla Andrzeja Pawlisiaka z klasy IV TB 

    

P.S Twoja Kochana Walentynka 

 

*** 
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Dla Ani B. z 1a. Lovciam:* 

Rybkom trzeba wody,Ptakom wolności a Tobie dziew-

czyno Chłopca i Miłości! 

 

* * * 

 

 Dla wspaniałej Eli od Kamila R. 

 

 *** 

 

Chichi Kocham Cię ponad życie! 

 

* * * 

 

Dla Chichi z IV ,,A,, TOUG 

 

*** 

 

Życzenia z okacji Walentynek 

dla Dagmary Jasińskiej  

                    od Wielbiciela!!! 

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMYŚL 

* C  E  R  S  E 
* Ł  Ś  O  M  Ć  I 

*  O  R  D  B  Ć  O 

*  I  C  Z  S  Z  C  Ę   E  Ś 

*   K  W  L  A N  E  Y  T  N  I  

Zrozumiałem to, że właśnie Ty 

Byłaś uniesieniem tamtych dni 

Byłaś opowieścią z dawnych lat 

Może to zrozumiesz 

Może tęsknisz jak ja. 

Kiedy tylko zechcesz to zatrzy-

mam czas  

Złoże u Twych stóp kolorowy świat  

By zrozumieć jak bardzo kocham 

Cię  

Przerosnę nawet siebie  

Pokonam własny lęk 

Magda 
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W Ameryce, a właściwie w USA, walentyn-

kowe kartki wysyła się do wszystkich osób 

obdarzanych sympatią, niezależnie od płci i 

wieku. Także walentynkowym prezentem ob-

darować można każdego, wszystkich człon-

ków rodziny, przyjaciół, kolegów i koleżanki, 

nauczycieli, szefów, pracowników. Podstawo-

wym prezentem dla ukochanej osoby od lat są 

bombonierki, najlepiej w kształcie serca i 

czerwone róże. Walentynki w USA są tak po-

pularne, że do szkół wprowadzono specjalne 

walentynkowe lekcje. W sklepach oprócz wa-

lentynkowych gadżetów kupić można tema-

tyczne poradniki i instrukcje walentynkowych 

gier i zabaw. 

 

W Anglii istniał zwyczaj przebierania się 

dzieci za dorosłych i odwiedzania kolejnych 

domów ze śpiewem. Niewielkie grupki ucha-

rakteryzowanych dzieciaków raczyły słucha-

czy piosenkami o miłości, w których cyklicz-

nie powtarzał się motyw: "Dzień dobry, Wa-

lenty". Do popularnych upominków należą 

kartonowe serca z postaciami Romeo i Julii. 

 

W Walii w dniu Walentynek zakochani obda-

rowywali się drewnianymi łyżeczkami, zdo-

bionymi w motywy serduszek, kluczy i kłóde-

czek. Przesłanie było jasne "Otwórz moje ser-

ce!". 

 

W Niemczech symbolem Walentynek nie-

zmiennie pozostają czerwone róże świadczące 

o miłości i wiecznej świeżości uczucia oraz 

czekoladowe lub piernikowe słodycze w 

kształcie serca. Jeśli czekoladki, koniecznie z 

marcepanu w polewie z mlecznej czekolady, 

jeśli z piernika, to w polewach lukrowych z 

miłosnymi wzorkami. Tradycją stała się też 

uroczysta kolacja we dwoje, najczęściej w lo-

kalu pośród innych par. 

W Austrii w St. Valentin przez miasteczko 

przejeżdża orszak młodych par w ustrojonych 

dorożkach. Towarzyszy im dęta orkiestra, 

każda z par otrzymuje od miejskich władz 15 

tysięcy szylingów, a każda panna młoda bu-

kiet. W miastach odbywają się uliczne pocho-

dy  

 

We Francji Walentynki to święto o charakte-

rze narodowym. Zamiast kartek wysyła się 

bukiety kwiatów, zaopatrzone bilecikiem, za-

prasza ukochanych na kolację lub do teatru. 

 

We Włoszech rozpowszechnił się zwyczaj ob-

darowywania ukochanych odzieżą w kolorze 

czerwieni. Najchętniej kupowana jest seksow-

na bielizna. 

 

W Hiszpanii prezenty mają charakter bar-

dziej praktyczny i użyteczny. Panie otrzymują 

sprzęt AGD, pralki, zmywarki, lodówki. Pano-

wie sprzęt komputerowy, audio-video, gry. 

 

W Japonii Walentynki są bardzo popularne. 

Przyjął się zwyczaj, że w tym dniu to panie 

obdarowują mężczyzn. 

Prezentami są głównie czekoladki, a daje się 

je nie tylko ukochanym, ale wolnym i żona-

tym przyjaciołom, znajomym, szefom i współ-

pracownikom, często bardziej dla konwenan-

su niż z faktycznej sympatii. Czekoladki dzie-

li się na dwa rodzaje: "giri-choko" czyli czeko-

ladki dawane z obowiązku, (najczęściej są to 

wyroby z Belgii i Szwajcarii) oraz 'honmei-

choko" dla ukochanego. "Honmei-choko", 

ciastka w kształcie serca z czekoladowym na-

dzieniem powinny być wykonane własnoręcz-

nie. Na prezenty dla pań przeznaczony jest 

Biały Dzień, 13 marca panowie rewanżują się 

kobietom do słodyczy dołączając bieliznę.  

Walentynki to święto, które znane jest na całym świecie. Zakochani świętują je na różne sposo-

by w zależności od tego jaką kulturę posiada dane państwo. Zwróćmy więc uwagę jak wiele 

osób przeżywa ten dzień w swoim kraju. Oto przykłady niektórych z nich:  



 

W Umbrii w niedzielę poprzedzającą Święto 

Zakochanych odbywa się Święto Zaręczyn. 

Setki par z różnych zakątków świata zgroma-

dzone przy grobie św. Walentego ślubują so-

bie miłość i wierność do czasu połączenia wę-

złem małżeńskim. 

 

W Polsce w niektórych miastach (Kraków i 

Warszawa) z okazji Walentynek zabytkowe 

tramwaje obwożą zakochanych turystycznymi 

trasami, a część polskich handlowców, głów-

nie w sklepach z bielizną i ze słodyczami, 

udziela prowizji parom robiącym w tym dniu 

zakupy. 

 

W Malezji walentynkową atrakcją jest kon-

kurs "Więźniowie miłości". Uczestniczą w nim 

pary skute metalowymi kajdankami 

(obserwowane). Zwycięska para, która wy-

trzymuje tydzień w okowach otrzymuje na-

grodę pieniężną. 

 

W Iranie rządzonym od ponad dwóch dzie-

siątków lat przez szyickich duchownych Wa-

lentynki stają się coraz bardziej popularne i 

tolerowane. 

 

W Tajlandii 14 luty stał się ulubionym 

dniem zawierania małżeństw. 

 

W Indiach Walentynki stają się coraz popu-

larniejsze, głównie wśród młodzieży, mimo 

protestów ortodoksyjnych Hindusów. 

 

Tak więc święto Walentynek to miły 

dzień dla każdego z nas. Potrzebujemy 

ciepłego słowa, dotyku, podarunku… od 

bliskich nam osób. Zwyczajnej miłości i 

bliskości, która daje nam siłę na lepsze 

jutro.  

 

 

Magdalena Kagan 
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Bezkres nocy, złocisty księżyc 

Ona 

Wtuliwszy głowę w jego silne ramiona 

Odpływa 

Żegluje na kwiecistej łące 

Próbując dogonić barwy tęczy 

On 

Wędruje pośród jej srebrzystych włosów 

Wspominając młodzieńcze lata 

Które minęły burzliwie w gonitwie i zgiełku 

Pierwsze spojrzenie było początkiem oceanu 

miłości 

Pocałunek rozpalił serce 

Dotyk porwał do gwiazd 

Toną w minionych latach 

Toną we wspomnieniach 

Łzy 

Łzy szczęścia, że nadal czują swoje ciepło 

Serca bicie 

Wciąż żywe oczy 

Deszcz miesza się z perłami spadającymi z jej 

policzków 

Wiatr wplata w kosmyki włosów lekkość 

A ona z trudem wypowiada sztylety 

Które rozdzierają jego serce 

„Jestem szczęśliwa bo… umieram przy To-

bie… .” 

I nagle promyki wkradające się do pokoju 

Wypełnionego jej waniliowym oddechem 

Przyniosły ocalenie 

Jest 

Leży obok niego 

Nieskazitelnie piękna 

Bezbronna 

Delikatność jej nagości 

Sprawia, że jego silne ciało drży 

Całuje 

„Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Na 

zawsze.” 

Przytuliwszy ją płacze. 

 

Róża 

Bezkres nocy 



- 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 koncercie. 

W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klo-

nach. 

I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona. 

I gdy jajko roztłukujesz ładnie - 

nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. 

W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku. 

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” 

10 najlepszych filmów o miłości: 

 
1. Księżyc w nowiu 

2. Titanic  

3. Dirty Dancing  

4. Edward nożyco ręki  

5. Zmierzch  

 

Księżyc w nowiu jest drugą częścią sagi Zmierzchu. Opowiada ona o historii zakaza-

nej miłości wrażliwej Belli Swan (Kristen Stewart) i nieziemsko przystojnego wam-

pira Edwarda Cullena (Robert Pattinson). W tej części ich miłość przeżywa kryzys, 

Edward postanawia opuścić Bellę myśląc, że ją ochroni przed nim i światem wampi-

rów. Podczas nieobecności Edwarda, Bella szukając pocieszenia i normalnego życia 

zaprzyjaźnia się z Jackobem Blackem. Ten pozwala jej oderwać się od codziennej 

agonii jaką przeżywa po rozstaniu z ukochanym, w pewnych okolicznościach Bella 

skacze z klifu do oceanu. Zobaczyła to siostra Edwarda, Alice która ma nadprzyro-

dzone zdolności. Podczas gdy wampirzyca odwiedza Bellę jej ukochany dowiaduje się 

o jej rzekomym samobójstwie i postanawia sam zakończyć życie. Na koniec Bella ra-

tuje Edwarda to nie był koniec ich problemów… Moim zdaniem Księżyc w nowiu jest 

idealnym filmem na walentynki ponieważ spodoba się dziewczyną z powodu zakaza-

nej miłości dwóch nastolatków, ale chłopcom też powinien przypaść do gustu bo znaj-

dują się nim elementy walki, nie zdradzę kogo z kim… Serdecznie namawiam do 

obejrzenia tego filmu bo naprawdę warto.  

6. Uwierz w ducha  

7. Historia Kopciuszka  

8. Nigdy w życiu  

9. Szkoła uczuć  

10. Pamiętnik Bridget Jones  
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10 najpiękniejszych książek miłosnych 
 

1. P.S Kocham cię - Cecelia Ahern 

2. Saga Zmierzch – Stephanie Meyer 

3. Rozważna i romantyczna -  Jane Austen 

4. Spóźnieni Kochankowie - William Wharton 

5. Miłość w czasach zarazy -  Gabriela García Márquez 

6. Przeminęło z wiatrem - Margaret Mitchel 

7. Upiór w Operze - Gaston Leroux 

8. Romeo i Julia – Wiliam Szekspir  

9. Pamiętnik  - Nicholas Sparks 

10. Tylko Ciebie chcę - Federico Moccia 

Książka P.S Kocham Cię 

 Holly i Garry to małżeństwo idealne, młodzi, piękni, wszystko przed nimi. Kiedy 

Garry przegrywa walkę z rakiem, Holly nie umie żyć dalej. Zamyka się na świat, 

ludzi, wśród pustych ścian domu, wspomina zmarłego męża, poddaje się rozpa-

czy. Pewnego dnia odbiera przesyłkę, a w niej listy od męża, po jednym na każdy 

miesiąc. Co Garry zaplanował dla Holly, co chciał jej przekazać zza grobu, nie 

zdradzę. Przez 10 miesięcy te listy i zapisane w nich zadania pomagają Holly sta-

nąć na nogi, iść do przodu. Holly ma koło siebie prawdziwych przyjaciół, którzy 

starają się jak mogą pomóc jej pogodzić się ze śmiercią ukochanego męża. Dają jej 

czas przeżycia należycie żałoby, ale też zwracają uwagę, że nie jest jedyną osobą, 

która straciła kogoś ważnego. To ciepła, pogodna książka, z dużą dawną nadziei. 

Serdecznie zapraszam do przeczytania tej wspaniałej książki. 

Dla K. 

 

Kiedy przy mnie jesteś 

Wszystko staje się łatwiejsze… 

Jesteś wsparciem moim 

w każdym momencie… 

Kiedy przy mnie jesteś 

Życie zmienia się na lepsze… 

Kiedy przy mnie jesteś 

Mocniej bije mi serce… 

Jesteś zawsze, kiedy tego potrzebuję… 

Tylko przy Tobie swobodnie się czuję. 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Już wiem, że całą siebie Tobie oddam… 

Chcę dzielić z Tobą wszystkie radości, 

Zabiorę Cię w głębiny mojej miłości… 

Chcę być z Tobą na dobre i na złe, 

Po prostu KOCHAM CIĘ! 
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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 - Watakushi 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 

 

"Ty, ze snu" 

 

To było jak sen, lecz tak jakby na jawie, 

Zobaczyłem cię, anioła, rzekłbym pra-

wie. 

Tak bardzo nie chciałem opuścić tego 

snu, 

Lecz poranny promień słońca zbudził 

mnie już. 

Został tylko obraz twej przepięknej 

twarzy, 

Czy cię ujrzę? Czy okazja się nadarzy? 

Lecz jeśli byłaś jedynie ulotnym snem, 

Pozostanie mi w marzeniach zanurzyć 

się. 

I mieć nadzieję, że znowu mi się przy-

śnisz, 

Ty, któraś jest władczynią mych dziw-

nych myśli. 

"Muza" 

 

Wybrawszy sobie muzę, muszę ją opiewać, 

Jakimi słowami mam zacząć ten poemat? 

Może z wielką troską zapytam jak się mie-

wa? 

Czy problemów poważnych ni żadnych nie 

ma. 

 

Chwila tej rozmowy, pytanie za pytaniem, 

Układając słowa tworzę kolejne zdanie, 

Z niecierpliwością czekam czy odpowie na 

nie, 

Modły do Boga: "Niech mnie zauważy Pa-

nie". 

 

Nareszcie się spotkamy, w końcu się uda-

ło, 

Lecz, że to była pomyłka się okazało, 

Muza jak inne, ile godzin się płakało, 

Przez następne dni nowej muzy się szuka-

ło. 

 

Autor wierszy: Maciek Petryszyn 
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PSYCHOTEST 

    1. Nieznajomy chłopak/dziewczyna powiedział 
Ci komplement. Jak zareagujesz? 

a) przejdziesz nad tym obojętnie, 

b) będzie Ci miło, 

c) chętnie nawiązałabyś znajomość, 

d) potraktujesz to jako przejaw tupetu. 
    2. O czym najczęściej myślisz po przebudzeniu? 

a) o snach, które Ci się śniły, 

b) o miłym spotkaniu, którego oczekujesz, 

c) złościsz się, że musisz wstawać, 

d) o czekających Cię obowiązkach. 
    3. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrze-
nia? 

a) jeszcze tego nie przeżyłaś, 

b) raczej nie, 

c) bardzo możliwe, 

d) oczywiście! 
    4. Jeżeli nie masz swojego chłopaka/
dziewczyny, to dlatego, że: 

a) jeszcze tego nie chcesz, 

b) odczuwasz kompleksy, 

c) jesteś zbyt zajęta innymi sprawami, 

d) zawiodłaś się. 

     
5. Jakie cech najwyżej cenisz u swojego chłopaka/
dziewczyny ? 

a) przyjacielskość, 

b) to, że jesteś najważniejszy/a dla niej/niego, 

c) podoba się Twoim rówieśnikom, 

d) ma poczucie humoru i świetnie tańczy. 
    6. Czy jesteś wierna/y swojej sympatii ? 

a) ależ oczywiście! 

b) na ogół tak, 

c) lubisz flirtować z wszystkimi którzy Ci się spodo-

bają, 

d) nie jesteś przecież niczyją własnością. 
    7. Czy jesteś zazdrosny/a ? 

a) niestety nie potrafisz tego opanować, 

b) starasz się nie okazywać tego, 

c) to by Cię upokarzało, 

d) raczej nie. 
    8. Jeżeli się posprzeczacie, czy czekasz aż Twoja 
sympatia pierwsza wyciągnie rękę do zgody? 

a) tak, 

b) dość często tak bywa, 

c) w przypadku Twojej winy czynisz to pierwsza, 

d) bez względu na to, kto zawinił, czekasz na gest 

z jego strony. 

Czy dojrzałaś do miłości ? 
Każdy człowiek potrzebuje miłości. Uczucie to wywiera wpływ na nasze codzienne zachowanie, 
nastroje i humory. A czy Ty czujesz się już zdolny do miłości ? Czy Twoja psychika jest już tego 

świadoma? Odpowiedź ułatwi Ci rozwiązanie tego testu. 

WYNIKI TESTU 

Poniżej 60 punktów. 

Twoje życie uczuciowe potrzebuje impulsu. Jesteś pełna/y wewnętrznych sprzeczności i wąt-

pliwości. Z jednej strony marzysz o wielkiej miłości, z drugiej cofasz się przed najmniejszymi 

nawet jej przejawami. A może chociaż na gruncie czysto koleżeńskim pójdziesz z kimś na 

spacer lub potańczyć? 

Od 60 do 110 punktów. 

Masz romantyczną naturę; lubisz spacerować we dwoje, jak również dobrze czujesz się z nim 

w towarzystwie rówieśników. Nie chcesz jednak zbytnio angażować się uczuciowo. Uważasz, 

że przyjdzie czas na to. Stawiasz przyjaźń nad miłością. 

Powyżej 110 punktów. 

Miłość znaczy dla Ciebie bardzo wiele . Jesteś nawet zaborcza/y. Irytujesz się wszystkim co 

go/ją odciąga od Ciebie. Pragniesz, aby każdą chwilę poświęcał/a tylko Tobie. Czy jednak nie 

zauważyliście czy to męczące dla was obojga. 
Magda 
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Jak co roku, w drugą niedzielę stycznia odbył się finał Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane pieniądze będą przeka-

zane dla dzieci  z chorobami onkologicznymi. 

Przy naszej szkole utworzył się sztab pod opieką Pani Bianki 

Małysz. 

Kwestowało ponad 100 wolontariuszy. Łącznie w naszej gminie zebraliśmy     

18 010,65 zł i 414, 36 €. Pieniądze pochodziły z licytacji przeprowadzonej 

w Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej w Chojnie i Godkowie, od wolon-

tariuszy  oraz od Ochotniczej Straży Pożarnej.  

W ramach imprez towarzyszących Orkiestrze w sali widowiskowej 

‘Ratusza’ około godziny 18 rozpoczęły się koncerty. Wystąpiły zespoły: 

„Bigos” i „Re-wir”, chojeńscy wokaliści oraz soliści ze Środowiskowego Do-

mu Samopomocy w Chojnie.  W międzyczasie licytowano również przeróż-

ne przedmioty m.in. złote i srebrne serduszka WOŚP, kolczyki Swarov-

skiego przekazane przez starostę gryfińską Ewę de la Torre, książkę o go-

łębiach daną przez burmistrza Chojny Adama Fedorowicza, tort ufundo-

wany przez właściciela Piekarni „MAXX” Leszka Chełstowskiego i wiele 

innych. 

 O 20 tradycyjnie wystrzelono ‘Światełko do nieba’, które przygotowali cho-

jeńscy i niemieccy strażacy. Tuż po nim przez jakiś czas trwały jeszcze wy-

stępy. 

Ja w tym roku po raz pierwszy byłam wolontariuszką WOŚP- i nie żałuję! 

Choć na dworze była minusowa temperatura, myśl że pomagam chorym 

dzieciom sprawiała, że się o tym zapominało i nie zwracało się na to uwagi. 

 Niesamowite przeżycie, za rok idę jeszcze raz ;) 

A. 
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