
 

 

 

 

 

 

 

Kochani Czytelnicy!!!  

W tym pięknym dniu, jakim są walentynki,       

chcemy Wam życzyć MIŁOŚCI! 
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SŁOWO OD REDAKCJI !!! 

Hej hej !!! 

Nadszedł ten piękny czas, w którym w sklepach pojawia się 

coraz więcej obrzydliwie różowych serduszek. Jednak 

dlaczego tak zawzięcie obchodzimy tylko to jedno święto? 

Przecież mamy bardzo wiele innych i jakże fajnych,  

między innymi święto pizzy, które obchodziliśmy 9. lutego.  

Statystyki  pokazują, że jednak większość z nas  

od 14. lutego woli Tłusty Czwartek, który obchodzimy w 

tym roku 23. lutego. 

Pamiętajmy o tym najsłodszym i najfajniejszym święcie.   

W tym numerze możecie przeczytać, jak przeżyć  

Walentynki i nie zwariować oraz jak przeżywają je 

uczniowie naszej szkoły; na który film warto się wybrać do 

kina z drugą połówką oraz jaką książkę polecamy. Życzymy 

miłej lektur, zachęcamy do współpracy i przesyłania 

tematów, które chcielibyście zobaczyć w naszej gazetce. 

Nasz adres mailowy to:ofca.starelo@onet.pl 

 

 

SZLACHETNOŚĆ PANA BIGUSA. 

 
Każdy z nas ma w sobie coś z ratownika. Nasz 

nauczyciel, który jest specjalista od ulubionej 

historii oraz wosu pokazał nam, jaki ratownik 

drzemie w jego duszy!  

Dzień jak każdy, pan Bigus wracał normalnie do 

domu- droga, rowy… a w jednym z nich 

SAMOCHÓD!!! 

Nauczyciel chcąc ratować poszkodowanych w 

wypadku wybiegł ze swojego auta. Wskutek 

pośpiechu ogarnięty chęcią niesienia pomocy nie 

dostrzegł pewnego małego szczegółu…  

W samochodzie nie było już nikogo! Jednak 

pamiątka po szlachetnym geście została… 

Nauczyciel sam został poszkodowany.. przez 

antenę, która uderzyła 

Go, zostawiając pod okiem dość widoczny ślad.  

Czasami, gdy biegniemy z pomocą, mogą 

zaatakować nas nawet anteny powypadkowych aut. 
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KLUB HISTORYCZNY IM. ARMII 

KRAJOWEJ 

Z dniem 29. września 2016 roku w naszym liceum 

zainaugurowano Klub Historyczny im. Armii Krajowej. W 

uroczystości, która odbyła się w auli szkoły brały udział 

osoby bezpośrednio związanie ze Światowym Związkiem 

Żołnierzy Armii Krajowej na czele z przewodniczącym 

Komisji do spraw Młodzieży dr Piotrem Wojciechem 

Kurkiem. Inaugurację Klubu uświetnił wykład dr Jerzy 

Grzywacz ps. „Tapir”, żołnierz Armii Krajowej w „Szarych 

Szeregach” i uczestnik powstania warszawskiego. Doktor 

został również honorowym prezesem Klubu Historycznego 

im. Armii Krajowej. Inicjator KHAK Olgierd Buchwald wraz 

z opiekunem Klubu Bogdanem Kufflem odebrali 

legitymację, statut i tablicę potwierdzają działanie Klubu. 

Ceremonię zamknęło otwarcie Izby Pamięci w sali 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak samotnie przeżyć walentynki? 

Walentynki to dzień, w którym nikt nie chce być sam. Jednak to tez nie 

oznacza, że musimy szukać drugiej połówki na Spotted Chojnice. Jest 

wiele innych sposobów, żeby miło i fajnie przeżyć ten dzień.  

Oto niektóre z nich: 

1. Spraw sobie przyjemność! 

Te  pieniądze, które wydałbyś na prezent dla drugiej połówki, teraz 

możesz wydać na zakup nowej sukienki czy nowy gadżet do twojego 

autka. Nieważne, jak spędzisz walentynki, po prostu rób to, co kochasz.  

2. Imprezowy wieczór- niestety nie w tym roku.  

Walentynki w tym roku wypadają we wtorek, a po wtorku jest środa, 

czyli musisz iść do szkoły… Ale możesz ten wieczór spędzić razem z 

dobrą książką i powtórzyć wiadomości do matury  np. z  Lalki. Od razu 

poczujesz się lepiej, kiedy pomyślisz, że to nie ty jesteś w skórze 

Wokulskiego i nie ubiegasz się o niezdecydowaną pannę Izabelę. 

3. Nie myśl o swoich ex.  

Nie myśl o tym, co byłoby gdyby... NIE PISZ, NIE DZWOŃ, 

NIE NAGRYWAJ SIĘ NA POCZTĘ GŁOSOWĄ!!! 

4. Zaproś swoich przyjaciół singli 

Razem spędźcie ten wieczór na pielęgnowaniu waszej wspaniałej 

przyjaźni!!!  

5. Prześpij to. 

Spędź walentynki, tak jak każdy zwyczajny dzień. Idź do szkoły, na 

siłownię, wróć do domu i zjedz kolację przed telewizorem z dobrym 

filmem, a potem połóż się spać. Obudzisz się następnego dnia i 

wszystko będzie już w normie.  

6. Myśl pozytywnie!!! 

Może za rok, w tym samym czasie, nie będziesz już sam…  

 

 

 

 

 

 

 



KSIĄŻKI MIESIĄCA  

 

„Love, Rosie’’ 
"Ludzkie życie jest zbudowane z czasu. Nasze dni, 

nasza zapłata mierzone są w godzinach, nasza wiedza 

wyznaczana jest przez lata". 

"Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?" – tak pisał Adam 

Mickiewicz w znanym nam wierszu "Niepewność". Słowa te 

idealnie określają historię opisaną przez Cecelię Ahern, która 

wydana wcześniej pod tytułem "Na końcu tęczy", pokazuje jak 

trudno czasami zdefiniować własne uczucia. Uświadamia także, ile 

taki proces może trwać - czasami nawet wiele, wiele lat. Jesteście 

gotowi poznać historię rozwoju i transformacji uczuć, jaka może 

powstać pomiędzy dwiema osobami. Rossie Dunne i Alex Stewart 

znają się od dzieciństwa, będąc niemal nierozłączną parą. Ich 

przyjaźń wystawia na próbę nieoczekiwany wyjazd rodziców Alexa 

z Irlandii do Ameryki. Przyjaciele jednak, pomimo dużej odległości, 

nadal pielęgnują swoja więź, której rozwój przez pięćdziesiąt lat 

ulega znacznej metamorfozie. Rosie i Alex muszą bowiem przejść 

trudna drogę, by rozpoznać swoje prawdziwe uczucia. 

 

,,KĄCIK TWÓRCZOŚCI” 

 
Gdyby pogoda była powodem życia  

Dziś przestałbym oddychać  
Zimne grudniowe dni i brak papierosów  

 
Chmury z ust nie będą nigdy złe  

Nie osądzą jak ludzie  
Nie wyśmieją jak oni  

Choć nie obchodzą mnie ci wszyscy  
 

Niektóre powody do życia są wyjątkowe  
Na tyle, że noszą ludzkie imiona. 

Bartłomiej „Bartii” Kroplewski.  
 

 



WALENTYNKI OCZAMI CHŁOPAKÓW 

SINGIEL  ZAJĘTY  
,,We wtorek rano, odbędę 

poważną rozmowę z moją 

mamą na temat sensu 

chodzenia do szkoły. I tak 

będę musiał iść do szkoły, 

jak wrócę do domu, to 

usiądę sobie na kanapie 

przed telewizorem i 

pogram w ASSASSIN.”~ 

PS. ROMANTYCZNY 

GEO-WOS DO 

WZIĘCIA, 

ZAINTERESOWANE 

DZIEWCZYNY, 

PROSZONE O KONTAKT 

Z REDAKCJĄ! 

„Włączę sobie LOL’a, 

później pójdę na 

kebsa, później do 

dziewczyny i potem 

pogram w CS’a.’’  

Od redakcji: 

Jesteście wszyscy 

tacy SAMI!!!:)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŁUSTY CZWARTEK NAWET DLA FitGirls! 

Budzik. 6.30. Początek kolejnego, niepotrzebnego dnia walki. Dzień bliżej 

do matury. Kolejna walka, aby nie włączyć drzemki. Słyszę jak po 

mieszkaniu krząta się pies. Czas wstać. Ale najpierw przejrzę kilka portali 

społecznościowych, przecież pięć minut mnie nie zbawi. Facebook, 

Instagram, Snapchat. Kasia już wstała, Adam na śniadanie zrobił naleśniki 

proteinowe, a Ada wraca z porannego biegania z psem. Wszystko zostało 

opublikowane w sieci. 

Zamiast pięciu minut, zajęło mi to piętnaście. W końcu wstaję z łóżka. Idę 

do łazienki. Myję zęby, przemywam twarz zimną wodą. Już mam wyjść, 

gdy mój wzrok pada na wagę. A może by tak sprawdzić? Macham ręką, a 

co mi tak. Wchodzę. Przecieram oczy. Patrzę jeszcze raz. Cholera. 

Ściągam skarpetki, wchodzę jeszcze raz. Dalej nic. Rozpuszczam włosy i 

ściągam łańcuszek z szyi. Nareszcie stoję w samej bieliźnie.  

-O kurde... Ale kiedy? - Wtedy przypominam sobie wszystkie niewinne 

wypady do fastfooda czy do piekarni po kolejną drożdżówkę. - O cholera.  

Szybko się ubieram i wracam do swojego pokoju. Siadam na łóżku. 

Koniec! Miarka się przebrała, czas coś ze sobą zrobić.  

Doprowadzam się do porządku. Wchodzę do kuchni i zaczynam 

przeglądać lodówkę, następnie szafki. Siadam zrezygnowana przy stole, 

we wszystkim jest pełno cukru i węglowodanów. Spoglądam na zegarek, 

zostało mi dziesięć minut do wyjścia. Mój wzrok zatrzymuje się na 

koszyku z jabłkami. Trudno. Biorę jedno i wychodzę do szkoły. Po drodze 

próbuję je zjeść, ale okazuje się być kwaśne, więc wyrzucam je do 

najbliższego śmietnika.  

Na przystanku zaczyna bardzo głośno burczeć mi w brzuchu. Napinam 

mocno brzuch i udaję, że to nie ja. Słabo mi to wychodzi, ale nadjeżdża 

autobus, więc szybko do niego wsiadam. Brak wolnego miejsca zmusza 

mnie, abym stanęła obok chłopaka jedzącego drożdżówkę. A niech cię 

szlag! Chcę odwrócić wzrok. Chyba zaczyna mi cieknąć ślinka, bo chłopak 

patrzy na mnie dziwnie i się odwraca. Cholera. Znowu burczy mi w  



brzuchu. Otwieram plecak w poszukiwaniu wody. Powinna gdzieś... Jest! 

Otwieram i wypijam. Czas trochę oszukać organizm.  

Mój przystanek, muszę wysiąść. Idąc do szkoły przechodzę obok piekarni. 

Patrzę na wystawę, która tonie w świeżych pączkach z lukrem i 

drożdżówkach posypanych kruszonką. Zamykam oczy i głośno przełykam 

ślinę w myślach przeklinając dzisiejszy dzień.  

-Dasz radę, wszystko będzie dobrze.  

Zaciskam zęby i idę do szkoły. Przecież ten dzień nie może być aż tak 

okropny. To jak bardzo się pomyliłam dotarło do mnie dopiero, gdy 

przekroczam próg budynku.  

Pierwsza lekcja. Historia. Czterdzieści pięć minut monologu profesora o 

zaborze pruskim. Czterdzieści pięć minut napinania brzucha, żeby nikt nie 

usłyszał, jak bardzo głodna jestem.  

Pierwsza przerwa. Pusta butelka po wodzie wylądowała w koszu. Dwie 

następne lekcje. Kolejna batalia z żołądkiem. Trzecia przerwa, 

zdenerwowanie osiąga apogeum. Idę do sklepiku. Po drodze zatrzymuję 

się przy automacie z słodyczami, które zaczynają do mnie krzyczeć. 

Zamykam oczy, przełykam głośno ślinę i idę dalej. Sklepik jest 

wypełniony słodyczami. Usilnie próbuję znaleźć coś fit. Jest. Wafle 

ryżowe. Ładnie opakowany styropian. Trudno, biorę. Odchodzę od kasy i z 

łapczywością otwieram opakowanie. Biorę pierwszy wafelek. Gryzę. Jak 

się spodziewałam; sam styropian. Wyrzucam nadgryziony kawałek do 

śmietnika, a opakowanie wkładam do torby. Idę na następną lekcję. 

Kolejne czterdzieści pięć minut walki z samą sobą.  

Przerwa. Brak wody, w torbie zalega niejadalny styropian, a ja wciąż 

jestem głodna i coraz bardziej zła. W czasie kilku godzin nakrzyczałam na 

tyle osób, że już nikt nie ma zamiaru się do mnie dziś odezwać. W brzuchu 

nadal burczy. Wyciągam telefon. Instagram - pełno zdjęć wyśmienitych, 

zdrowych posiłków - odpada. Facebook - miliony filmików z siłowni i 

wyzwania związane z siłownią - stanowcze nie! Snapchat - Kylie Janner 

znowu pokazuje swoje pięknie zrobione ciało. Odkładam telefon. 

 

Dzwonek. Muszę iść na lekcję. W drodze do klasy przechodzę obok 

automatu. Zatrzymuję się. Przełykam głośno ślinę, ale już nie zamykam 

oczu. Milka z oreo, Kitkat i wiele innych pyszności ponownie krzyczą w 

moją stronę. Wyciągam portfel i kupuję czekoladę. Chcę ją otworzyć i 

zjeść na miejscu, ale zauważam Kasię. Przestraszona chowam jedzenie do 

torby i biegnę w stronę klasy. Jestem spóźniona na lekcję. Wpadam 

zdyszana na matematykę. Za karę muszę zrobić zadanie na tablicy. 

Cholera. Czterdzieści pięć minut dłuży się w nieskończoność.  

Ostatnia przerwa. Jestem zmęczona i niemiłosiernie wkurzona. Siadam na 

ławce i zamykam oczy. Milka. Otwieram torbę i widzę piękne fioletowe 

opakowanie. Rozglądam się dookoła, ale nikt nie zwraca na mnie uwagi. 

Prawie wszyscy jedzą pączki. Chwytam czekoladę i szybko rozrywam 

opakowanie. Ułamuję pierwszy kawałek. Uciszam ledwo dosłyszalne 

wyrzuty sumienia i wkładam kostkę do ust.  

Nigdy nie czułam się lepiej. W ustach miałam czekoladowo - oreowe 

niebo, w którym chciałam utonąć. Kolejna kostka znalazła się w moich 

palcach automatycznie. 

-Dziś zrobię sobie mały cheat day, przecież mamy tłusty czwartek. - 

Włożyłam kolejny kawałek do ust. - Ale od jutra rygorystyczna dieta!  

 



PODSŁYSZANE W SZKOLE 

 

Na lekcji języka polskiego, odwiedziła nas 

pani woźna, wywiązała się z tego, bardzo 

ciekawa dyskusja: 

p. Ola: Co przerabiacie? 

Klasa: „Pana Tadeusza”  
p. Ola: Ooooo.. Wieczorami bardzo lubię 

posiedzieć przy „Panu Tadeuszu” 

ewentualnie przy Soplicy.  

 

 

 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

,,Gramy dla Szymona” 
Dnia 6 grudnia, razem z naszymi najlepszymi 

przyjaciółmi-Nowym LO zorganizowaliśmy już po 

raz 8 turniej mikołajkowy pod hasłem „Gramy dla 

Szymona”. Nasza szkoła bardzo się zaangażowała w 

pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia. 

Pomimo ogromnego zaangażowania naszej szkoły  

przyjaciele i tak byli niezadowoleni. Atmosfera 

była bardzo napięta,  kluby kibica walczyły ze sobą 

zawzięcie, jednak i tak okazaliśmy się lepsi. 

Atmosfera była bardzo gorąca, dzięki naszym 

genialnym piłkarzom, którzy zlitowali się nad II LO 

i pozwolili im wygrać.  Kolejnym punktem turnieju 

był mecz siatkówki dziewczyn, niestety również 

przegraliśmy, ale już niedługo odbijemy sobie na 

licealiadzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JAK (NIE)OKAZYWAĆ SOBIE MIŁOŚCI 

W MIEJSCACH PUBLICZNYCH? 

 

Miłość jest piękna, okazywanie sobie uczuć 

również… Chyba, że odbywa się to na 

szkolnej ławce, podczas przerwy. Niektórzy 

tak się kochają, że są w stanie połknąć się w 

całości. Wbrew pozorom nie wygląda to na 

romantyczne uniesienia z filmów opartych na 

powieściach Sparksa, można to raczej 

porównać, do filmów przyrodniczych o życiu 

płciowym Waleni. A może wystawiajmy im 

recenzje, kto dłużej, lepiej z większą liczbą 

osób, w najciekawszym miejscu. Dzisiaj ta, 

jutro inna. Zdawało się, że miłość to 

najbardziej prywatne uczucie.  

Cóż… Życie… 

 

 

 

 

 

 

 

WALENTYNKI OCZAMI DZIEWCZYN: 

SINGIELKA  ZAJĘTA  

„Kiedy jak co dnia, 

wrócę o 16:30 do 

domu, będę uczyć się 

funkcji kwadratowej  

z matematyki. Potem 

powtórzę tkanki 

zwierzęce, a  

ostatecznie zjem 

pudełko lodów z moja 

najlepszą 

przyjaciółką, bo 

mogę i żaden chłopak 

nie zrobi mi 

wyrzutów o to, że 

poświęcam mu za 

mało czasu.’’ 

Pozdrawiamy.  

„ Przez dwie godziny 

będę wysłuchiwać 

tanie , romantyczne 

teksty o miłości w 

budce z najtańszymi 

kebabami.”  

 


