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Jak? Gdzie? Kiedy?
„Zakochani są wśród nas, zakochani
pierwszy raz...” Słowa tej piosenki
zgadzają się w stu procentach
z rzeczywistością. Zakochani otaczają
nas ze wszystkich stron. walentynki są
właśnie ich dniem. W tym czasie
w szczególny sposób wyrażają swoje
uczucia.
Nawet osoby, które „boją się”
przyznać do tego, co czują, wysyłają
urocze walentynki. Zakochane pary
w odmienny niż zwykle sposób wyrażają
sobie to, co czują i oryginalnie spędzają
wspólnie czas. Ci, którzy dbają
o to, żeby miejsce było interesujące,
umawiają się na wypad do kina, na
imprezę, wspólny wieczór przy komedii,
romantyczną kolację przy świecach lub
po prostu na romantyczny spacer po
okolicy. Inni w ogóle nie zwracają uwagi
na to, gdzie spędzą ten dzień
i ważne jest dla nich, aby być jak
najdłużej z ukochaną osobą.
Zakochanym, którym bardzo zależy
na byciu ze sobą w tym dniu zdarza się
uciekać z lekcji lub po prostu
wykorzystać szkolną toaletę. Można tez,
skraść niewinnego buziaka podczas
spaceru szkolnym korytarzem!
Największy problem stwarza jednak
wybór prezentu. Zastanawiamy się czy
dany upominek spodoba się drugiej
osobie i czy sprawi jej przyjemność.
Najpopularniejsze są pluszowe misie,
bielizna, perfumy, wisiorki, kwiaty
i czekoladki. Do prezentu dołączona
oczywiście tradycyjna walentynka
z miłosnym wyznaniem.
W czasie walentynek oprócz miłości
możemy wyrazić także sympatię do
osoby, którą szczególnie lubimy. Jeżeli,
więc ktoś nie ma ukochanej osoby,
z którą mógłby spędzić ten dzień może
przytulić się do przyjaciela, albo do
misia. Na pocieszenie może też obejrzeć
sobie romantyczny film i zalewać się
łzami przy popcornie. Malutka rada dla
nie posiadających swojej drugiej
połówki: nie zamartwiajcie się, bo na
pewno już niedługo ustrzeli was strzała
amora!
Martyna i Ola

Zakochani
w Walentynkach
„Misiaczku kochany, żabciu, kluseczko,
słodki pączusiu…”- o co właściwie chodzi?
Dzisiejszy język zakochanych jest
zrozumiały tylko dla tych, których trafiła
strzała Amora. Z pewnością nasi dziadkowie
używali bardziej wyszukanych słów na
określenie swoich uczuć, ale nowe, nie
znaczy gorsze…
Jeszcze kilkanaście lat temu, mało kto
słyszał o Dniu Zakochanych, a dziś jest to dla
niektórych jedno z ważniejszych wydarzeń
w roku. Walentynki pochodzą z USA,
Kanady i Anglii, gdzie podobnie jak w Polsce
zyskały szerokie grono zwolenników. Nie ma
się, czemu dziwić w końcu któż nie lubiłby
dnia, w którym jest tak miło i przyjemnie,
a zewsząd słychać miłosne wyznania?

Niekoniecznie sami…
Jeżeli ktoś nie ma sympatii, to pewnie
zakłada, że w dniu św. Walentego musi usiąść
przed telewizorem, oglądać romantyczne
wyciskacze łez i koniecznie musi zaopatrzyć
się w chusteczkę i wielką pakę
wysokokalorycznych słodyczy. Nic bardziej
mylnego! Może właśnie tego dnia czeka na
tych samotników jakaś wielka niespodzianka,
na przykład rycerz na białym koniu w lśniącej
zbroi, z którym spędzą resztę życia. A jeśli
jest ktoś, kto bardzo Ci się podoba, to może
tego właśnie dnia należy mu to wyznać,
wysyłając jakiś miłosny liścik. Szczególnie
mile widziane są też jakieś drobne prezenciki
– czerwone róże lub kartka z kilkoma
słowami płynącymi prosto z serca. Można też
zorganizować jakąś romantyczną kolację dla
dwojga. I nie musi się to od razu wiązać ze
zbytnim opróżnieniem portfela na wypady do
restauracji. Można przecież urządzić
wspaniały wieczór w domu z płonącymi
świecami, smacznym jedzeniem i oczywiście
wspaniałą osobą bliską sercu.
A przygotowując posiłek nie należy
zapominać o tzw. afrodyzjakach (należą do
nich owoce morza i ryby, ostrygi, imbir,
jałowiec i oczywiście lubczyk!), które
niewątpliwie poprawią nastrój nawet najmniej
romantycznym osobnikom.
Ważna jest także oprawa muzyczna
(proponuję miłosne piosenki) i oczywiście
ozdoby, a o tych nie trzeba dużo mówić – po
prostu serca, serca… i wszystko, co się z nimi
kojarzy.

„I love you”

Rys. Marysia Gardas

Walentynki zdarzają się raz do roku. Jest
to święto wypełnione miłością, czułością,
szczęściem i radością, z których
okazywaniem w ciągu pozostałych 364 dni
mamy drobne problemy. Powinniśmy cieszyć
się, że wśród szarej codzienności zdarza się
taki dzień, w którym jest tak przyjemnie,
w którym można zapomnieć o całej reszcie
świata i po prostu powiedzieć ze spokojem:
Kocham Cię…
Marysia Gardas
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Czar miłości
Miłość jest cudna, gdy kocha się
szczerze. Kiedy czujesz się bezpiecznie
w ramionach ukochanej osoby. Wtedy
melodia w duszy gra i chce się żyć.
Wszystko inne traci na swojej wartości:
każdy przedmiot, pogoda za oknem,
pierwsze śniadanie, podręczniki szkolne
oraz emitowane filmy w telewizji –
nawet, jeśli kiedyś były twoimi
ulubionymi.
Zakochani żyją swoją miłością,
głębokimi spojrzeniami, jednymi
myślami, cieszą się wspólnie spędzanymi
chwilami. Odrywają się od realnego
świata, zrywają z nim i potrafią cieszyć
się sobą. Zapominają o bożym świecie.
Czyż to nie jest piękne?
Żar serca podnosi się jeszcze bardziej
w święto zakochanych, wtedy jest
przecudownie, lepiej niż zwykle.
W walentynki dziewczęta, dorosłe
panie otrzymują od swoich wielbicieli
czerwony bukiet kwiatów, na znak ich
miłości. Wspólnie wymieniają się
głębokimi słowami: Kocham Cię!!!
Chwilę tę upamiętniają namiętnym
pocałunkiem.
W taki oto sposób wyobrażam sobie
prawdziwą miłość…
Aleksandra Socha

Rys. Marysia Gardas

Nagrodę za najpiękniejsze
życzenia dla swojej sympatii
otrzymują:
Joanna Jodda,
Karolina Manikowska,
Angelika Hałas,
Marek Bagnerowski,
Rafał Cieżak.
Zapraszamy po odbiór nagród!
Redakcja
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W głowie szumi, w sercu grzeje,
Nie wiadomo, co się dzieje,
Ale ty już pewnie wiesz,
że to moja miłość jest.
Te życzenia Ci przesyła Walentyna
pewna miła. W dniu tak pięknym
i wspaniałym życzę Tobie sercem całym
dużo szczęścia, namiętności,
Niekończącej się miłości.
Dzień świętego Walentego, to dzień
dobry dla każdego. W tym dniu wszyscy
to wyznają, że chcą kochać i kochają.
Dużo pisać by się chciało,
Ale czasu bardzo mało.
Piszę za to węzłowato
kocham ciebie – co ty na to?
Jeśli zdziwiona jest twoja minka
Z jakiej okazji ta Walentynka
To przecież dzisiaj jest czternastego –
święto każdego zakochanego
Każdy gwiazdkę ma na niebie,
dla każdego gwiazdka lśni.
Ja wybrałam właśnie Ciebie,
Moją gwiazdką jesteś Ty!
Jak ogień się pali, jak woda się leje,
Tak moje serce za Twoim szaleje.
Żyję po to, aby kochać i szczęśliwą być,
a Ty jesteś tym chłopakiem, z którym
zawsze pragnę być.
Cierpię, bo muszę. Cierpię, bo chcę.
Cierpię, dlatego, że kocham cię.
Miś polarny potrzebuje zimna i lodu,
miś brunatny ciepła i miodu,
miś marzyciel gwiazd na niebie,
a ja misiu potrzebuje Ciebie…

Zdaniem zakochanych,
najbezpieczniejsze i najprzyjemniejsze
kąciki dla zakochanych z naszej szkoły
to miejsce przy głównym wejściu – to
podobno za sprawą kaloryfera, bo
zakochani lubią ciepło… Można też
spróbować szczęścia na materacach za
biblioteką, ale nie polecamy –
stanowczo za mało intymności… Dla
mniej wybrednych dobre są też ubikacje
– jednak tym wypadku nie obiecujemy
żadnych przyjemnych doznań
zmysłowych – zwłaszcza węchowych…
Najpopularniejszym facetem w naszej
szkole jest bez wątpienia Emil Stróżyk
z klasy II b. To ten niewysoki blondyn
o niebieskich oczach i czarującym
uśmiechu łamie serca wielu
dziewczynom z klas trzecich, czwartych
i piątych. To on jest adresatem
największej ilości pozdrowień
docierających do naszej redakcji.
Najbardziej zaskakujące jest jednak to,
że Emil o te względy wcale nie zabiega,
ponieważ zdecydowanie woli siadać na
kolanach swoich rówieśniczek…
Najprzystojniejszym chłopakiem
w naszej szkole jest – zdaniem wielu
dziewczyn – Maciej Felski z klasy III a.
Bije on rekordy zainteresowania
zwłaszcza wtedy, gdy ubierze garnitur
i białą koszulę! Dziewczyny wtedy stają
się bezradne, ale Maciek, jak na razie,
pozostaje niewzruszony…
Z drugiej strony – to dobrze – zawsze
jest nadzieja…

Półmrok, oczekiwanie na pierwszy
dzwonek, scena, aktorzy w szatniach,
dziesiątki widzów w teatrze – oto jakie
okoliczności wybrał sobie Michał
Nie wiem, co pisać, w myślach się
gubię. Napiszę po prostu, że bardzo Cię Guzik, żeby poderwać dziewczynę. Szło
mu doskonale, ale niestety po chwili
lubię
światła zgasły, aktorzy pojawili się przed
publicznością i – chcąc nie chcąc -–
Miłość to piękne i wzniosłe uczucie, tak
Michał musiał zrezygnować...
potrzebne jak dziura w bucie
Bo gdyby dziury w bucie nie było, jakby A dziewczyna była naprawdę wyjątkowa
i jakieś pięć lat starsza od Michała…
się nogę do niego włożyło?
Miłość jest piękna, lecz ginie jak łza.
Przyjaźń jest cicha, lecz wiecznie trwa.

Nie warto w życiu palić, nie warto
w życiu pić, lecz warto się zakochać
i dla miłości żyć!
Moje serce cicho puka, moje oko Ciebie
szuka, moje usta szepcą skromnie: Jeśli
Kochasz, napisz do mnie.

Nasza szkoła połączyła już losy
niejednego z absolwentów. Oto pary,
które rozpoczęły miłosną przygodę w
murach naszej szkoły: Patrycja Grupa
i Łukasz Kołodziejczak, Patrycja
Paszkiet i Michał Łojko. A w szkole?
Udało nam się odnaleźć jedną parę – są
to Patrycja Woźniak i Paweł Paszkiet.

Co to jest miłość?
Kasia: Miłość kojarzy mi się
z całowaniem. Piotruś: Miłość jest to
serce, które musi wziąć ślub – jest to
bardzo ważne.
Jak zachowuje się człowiek
zakochany?
Paulina: Jeżeli jest to chłopak, to patrzy
on dziewczynie prosto w oczy. Maciej:
Człowiek zakochany bardzo często się
całuje. Piotruś: Zakochana musi zawsze
szykować obiadki zakochanemu. Kasia:
Zakochani chodzą często na randki.
Dlaczego ludzie się kochają?
Piotruś: Żeby wziąć ślub! Martyna:
Żeby mieć dzieci. Paulina: Żeby
chłopak miał, na co wydawać pieniądze.
Karolina: Żeby leżeć razem w łóżku!
Kasia: Żeby mieć zaręczyny.
Po czym poznajemy, że ludzie się już
nie kochają?
Filip: Kiedy mają inną dziewczynę.
Klaudia: Kiedy biorą rozwód.
Karina: Ciągle się kłócą i wyzywają.
Martyna: Biją się!
Co to jest pocałunek?
Karina: Jest to znak, że się kochają.
Filip: Niedługo się poślubią i będą mieli
dziecko. Agata: Jest to po prostu miłość!
Piotruś: Chłopak chce poprosić
dziewczynę o rękę.
Co to znaczy mieć „złamane serce”?
Paulina: To znaczy, że ktoś porzucił
dziewczynę, to nie boli. Piotruś:
Zdradził jedną i poszedł do innej – to na
pewno nie boli. Kasia: Nie chcą się już
całować. Karina: Nie chcą się kochać
i ciągle się wyzywają.
Czy byłeś już kiedyś zakochany – jak
się wtedy czułeś?
Paulina: Czuję się wesoło i płaczę ze
szczęścia. Karina: Byłam szczęśliwa,
bo się kochaliśmy. Filip: Byłem
zakochany w Natalii, pocałowałem ją
i dałem jej ślimaka z serduszkiem,
a w serduszku była strzała. Ona nie
chciała tego wziąć, a potem powiedziała,
że wyrzuciła go do śmieci.
O czym trzeba pamiętać, kiedy się jest
zakochanym?
Piotruś: Żeby dawać prezenty.
Martyna: O czekoladkach
i o kwiatkach.
Co to są walentynki?
Karina: Jest to dzień, w którym
kupujemy prezenty. Paulina: W ten
dzień chłopak może się z dziewczyną
spokojnie całować, w kąciku. Kasia:
Ludzie kochają się wtedy w łóżku.
Paulina Jakubowska

Zebrały: Sandra, Ola, Marysia, Natalia
Plotkowała cała redakcja

-3-

PRZERWA – WYDANIE WALENTYNKOWE – DLA CIEBIE
Nie każdy może kochać, nie każdy
roni łzy. Lecz każdy może żyć
w przyjaźni jak ja i Ty – dla
przyjaciółki Oli Sandra.

Dla Marty Korbal
Dla Arkadisza Wojtczaka
Przesyłam ci trzy buziaczki: pierwszy
Walentynki są raz w roku, pełne
malutki, taki słodziutki, drugi gorący,
szczęścia i uroku. A Ty stale bądź
bardzo tęskniący, trzeci namiętny,
radosny i promienny jak dzień wiosny
bardzo pamiętny – cichy wielbiciel
Dla Wioletty Chróścińskiej
– Angelika Hałas
Wszystko można zapomnieć – radość,
Dla pani Lidii Banach
Dla Magdaleny Cieżak
smutek i łzy, ale nie można zapomnieć
U góry róże na dole fiołki, my panią
Miłość jest piękna, piękniejsza od
takiej dziewczyny jak Ty!
kochamy jak 21 aniołków. Gorące
słońca, lecz najpiękniejsza, gdy
Od cichego wielbiciela
pozdrowienia od uczniów klasy
wytrwa do końca – Piotr Guzik
drugiej.
Dla Angeliki, Emi, Daruni, Tomka
Dla Magdaleny Stypczyńskiej
Rodzice dali mi życie, życie dało mi
Dla Emila Stróżyka i Marcina Sojki
Od kiedy spotykamy się, wszystko jest
was, a ja wyznaje wam skrycie, jak
Serdeczne pozdrowienia przesyłają
jak we śnie. Ja chcę cały czas śnić
bardzo kocham was.
wielbicielki – kochamy Was!
i tylko z Tobą na zawsze być –
P.S. Dziękuję, że jesteście i pomagacie
wielbiciel
Dla Angeliki z III b
mi zapomnieć – Milena Janik
Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie
Dla Karoliny Baranowskiej
płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię
Dla Pauliny Jakubowskiej
Wszystko można zapomnieć – smutek, zobaczę. Jednakże gdy długo Ciebie
1000 gwiazd na niebie świeci wokół
radość i łzy, ale nie można zapomnieć
Ciebie, ludzie widzą wszystko, a ja
nie oglądam, czegoś mi brakuje,
takiej dziewczyny jak Ty – cichy
tylko Ciebie – Rafał Cieżak
kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie
wielbiciel
zadaje pytanie, czy to jest miłość, czy
Dla Sandry Partyki
to jest kochanie - wielbiciel
Dla Bartosza Musiała
Jesteś piękna jak kwiatek róży, Twoje
Pokochałam w oczy Twe i chcę
usta są jak truskawki, Twoja twarz
Dla Natalii Grabek
patrzeć
tylko w nie. Zobaczyłam usta
jest jak delikatny wiaterek, Twoje
Gdyby księżyc umiał gadać, gdyby
Twe, pokochałam także je. Choć
oczy przypominają gwiazdy na niebie
odgadł myśli me, to na pewno by
spojrzenia chwilę trwały, spodobałeś wypaplał, jak ja mocno kocham Cię –
– Marek Bagnerowski
mi się cały. Wszystko Twoje miłe jest,
Dawid Sułkowski
Dla Karoliny Manikowskiej
każde słowo, każdy gest. Za ten wiersz
Twoje usta są jak soczyste malinki
nie gniewaj się, ja naprawdę lubię Cię
Dla Rafała Winkowskiego
Ja tu, Ty tam. Ja Cię tylko w sercu
wiszące na krzaczku, Twoja twarz jest
– Asia Jodda.
mam. Jedno serce tylko wie, że ja
jak gwiazdka na niebie, uwierz mi ja
Dla Kamila Baranowskiego
bardzo kocham Cię – cicha
kocham Ciebie – Marcin Sojka
Pamiętaj, że są w życiu chwile piękne
wielbicielka
jak kwiaty z pól, lecz dają szczęście
Dla Magdaleny Stypczyńskiej
Przesyłam Ci trzy buziaczki: jeden
Dla Marcina Sojki
tylko na chwilę, a potem cierpienie
malutki taki słodziutki, drugi gorący
i ból – Natalia Grabek
Uśmiech na twarzy, słońce na niebie
taki tęskniący, trzeci namiętny,
i miłość w sercu – wszystko dla
Dla Kuby Lisa
najbardziej pamiętny - Paweł
Ciebie! – Karolina M
Piękne są morza, piękne są rzeki, ale
Kalinowski
najpiękniejsze jest serce kolegi –
Dla Natalii z I a
Dla Oli Stróżyk
Martyna Nowak
Jeden plus dwa – kocham Cię ja,
Choć płatki śniegu mkną po niebie, ja
Jeden plus trzy – kochaj mnie Ty –
Dla Magdaleny Kaczmarek
gorąco kocham Ciebie – Twój
Adrian Krakowski
Uśmiech na twarzy, słońce na niebie
wielbiciel
i przyjaźń w sercu tylko dla Ciebie –
Dla Huberta Olszewskiego
Joanna Broniecka
Wyniki konkursu
U góry róże na dole fiołki, my się
walentynkowego na stronie 2.
kochamy jak dwa aniołki – Lucyna P.
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