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Bo każdy z nas potrzebuje
wsparcia...
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Szkolne halo

Zimą przylatują z północy
jemiołuszki, gile, czeczotki
podrzucone sierotki
do Polski ciepłej ciotki.
Jan Twardowski, Zimą

(kilka refleksji na temat przyjaźni)
Człowiek jest istotą o nieograniczonych
możliwościach, tylko nie potrafi ich rozwijać i
wzbogacać, a zarazem upiększać swojego życia.
Od zwierząt różnią nas tylko uczucia, a może aż
uczucia? Pod słowem „uczucia” ukrywa się
wiele pojęć, m.in. miłość , przyjaźń. A czy ktoś
z Was zastanawiał się nad tym, które z tych
uczuć jest ważniejsze ? Jeśli ktoś się zastanawiał
to moim zdaniem nie znalazł odpowiedzi.
Miłość i przyjaźń to przede wszystkim
WIELKIE SZCZĘŚCIE.
Życie to koło fortuny, więc nie dajmy się zwieść. Chwile szczęścia są ulotne, ale to
nie znaczy, że nie możemy o nie walczyć, nie możemy do nich dążyć. Uważam, że każdy
człowiek powinien za cel w życiu obrać sobie dążenie do doskonałego szczęścia. Ale zaraz,
czym jest szczęście doskonałe? Moim zdaniem to radość z życia, która objawia się w dwóch
osobach. Przyjaciel czy sympatia to osoby warte wszelkiego poświęcenia. Doceń go, zanim
los Ci go odbierze (nieważne w jaki sposób).
Wielu poetów pisze o miłości, że jest największym darem, ale jeszcze więcej pisze o
niezapomnianej przyjaźni. Nie dziwię się, bo sądzę, że PRZYJAŹŃ – STAWIA NA NOGI
KAŻDEGO ZAŁAMANEGO! Bez przyjaciół człowiek nie istnieje! Nie wierzę w to, że ktoś
potrafi sam sobie poradzić! Nie wierzę i nie uwierzę! Więc człowieku, Czytelniku, staraj
się nie ukrywać tego, co czujesz. Jeśli chcesz powiedzieć komuś, że jest dla Ciebie ważną
osobą, nie czekaj, bo czas bywa wrogiem. Dzięki przyjacielowi poznasz wartość samego
siebie. Nikt inny nie pomoże zrozumieć Twoich ograniczeń i możliwości.
To są tylko i wyłącznie moje przemyślenia i refleksje. Wcale nie mam zamiaru Was
pouczać. Nigdy nie mów, że nie możesz być przyjacielem ani być kochanym bo….
„Nigdy nie mów nigdy bo i tak się to zdarzy… nigdy nie mów ze masz wszystko bo nie masz
nic…. Nigdy nie mów ze nic Cię nie dręczy bo dręczy Cię więcej niż myślisz…. Nigdy nie
mów ze jesteś obojętny bo każdy wie ze nie jesteś a najprościej powiedzieć…. W kilku
prostych słowach ….. nie rób nic i nie mów nic przeciw swojej woli… bo wszystko spłynie
jak łza po policzku w czasie smutku i samotności …..”
Zapraszam do dialogu na łamach Szkolnego Halo. Pozdrawiam
Karolina Rutkowska III e g.

Wycieczka do jednostki wojskowej w Ogrodzienicach
W dniu 13 listopada 2008 r. klasy I-wsze gimnazjum
wyjechały na wycieczkę do Jednostki Wojskowej Nr 3411.
Została ona utworzona 15.09.1957 r. w Pile. W lipcu 1961 r.
przeniesiono ją do miejscowości Ogrodzienice w pobliżu
Grójca, gdzie ma swoją bazę do dnia dzisiejszego. Na jej czele
stoi Dowódca i Zastępca Dowódcy. Poza tym kadrę dowódczą
stanowią: Główny księgowy – Szef Finansów, Szef Sztabu,
Szef Rozpoznania – Szef Pionu, Szef szkolenia, Szef Logistyki. Zasadniczy trzon kadry stanowią
zwykli żołnierze.

Głównym zadaniem jednostki od początku jej powstania jest uprzedzanie własnych wojsk o
zagrożeniu terytorialnym Polski przed atakami powietrznymi obcych państw.
Oficerowie jednostki w Ogrodzienicach w 1973 r. zostali włączeni do międzynarodowych
misji pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie. Ponadto, od lat 90-tych uczestniczyli również w
misjach ONZ w Namibii, Chorwacji, na Bałkanach a nawet w Haiti.
W związku z tym, że od 2009 r. wojsko polskie składać się będzie tylko z zawodowych
żołnierzy, JW. 3411 realizuje program profesjonalizacji w Wojsku Polskim. Chcąc zdobyć nowe
kadry, wojsko zaprasza uczniów do zapoznania się ze służbą i zachęca do tego zawodu.
Ciekawostką jest to, że w wojsku mogą już służyć nie tylko chłopcy, ale również dziewczęta. W
ramach tych spotkań, żołnierze prezentują i przedstawiają historię jednostki wojskowej, zadania
realizowane przez jednostkę, sprzęt eksploatowany w jednostce, zasady naboru do służby
wojskowej oraz warunki służby.
Żołnierze każdy dzień mają wypełniony różnymi zajęciami. Codzienna gimnastyka
poranna, zwana zaprawą, jest już kilka minut po godzinie 06.00.W ciągu dnia odbywają
szkolenia, pełnią odpowiednie służby a także dbają o prządek na terenie jednostki. Mają również
możliwość aktywnego odpoczynku. Dzień służby kończy się o godz. 22.00.
Wśród licznych zajęć, żołnierze oraz oficerowie znajdują także czas, aby uczniom
przyjeżdżającym do jednostki pokazać, jak wygląda prawdziwe wojsko. Na co dzień twardzi i
zdyscyplinowani mężczyźni stają się delikatnymi, wyrozumiałymi i cierpliwymi przewodnikami
szkolnych wycieczek.
Zwiedzający jednostkę zapoznają się z jej historią w Izbie Tradycji, a w Księdze Pamięci
mogą dokonać pamiątkowego wpisu.. Mają okazję zobaczy sprzęt wojskowy, a nawet usiąść za
kierownicą wozu bojowego. Emocje rosną kiedy po obejrzeniu magazynów z bronią, przychodzi
czas na strzelanie do tarczy z prawdziwego (chociaż nienaładowanego) karabinu. Młodzież ma
także możliwość wejścia na teren koszar i Izb żołnierskich, tzn. budynków i pokojów, w których
mieszkają żołnierze. Zwiedzający jednostkę mają okazję zjeść wojskowy obiad, którego
podstawowym daniem jest zupa grochowa.
Z tymi wszystkimi doświadczeniami, nowymi informacjami oraz pełni podziwu i
szacunku dla wszystkich żołnierzy nasi uczniowie wrócili do Mogielnicy.
Kinga Ptasińska I b g.

Niezapomniany
wieczór...
Mostek, szumiący
strumyk, łabędzie,
egzotyczne
kwiaty...
Wachlarze, litery japońskiego alfabetu, gejsze... Czy to kraina Orientu? Nie! To wspaniała
dekoracja, przygotowana na Studniówkę ‘2009 przez uczniów z klas drugich liceum wraz z
ich wychowawcami.
17 stycznia 2009 roku tegoroczni maturzyści wzięli udział w swoim pierwszym
prawdziwym balu. Uroczystość rozpoczęła się polonezem, następnie uczniowie
zaprezentowali swoje talenty artystyczne.
Wykonali kilka
tradycyjnych
tańców, ujawnili
też swe wokalne
umiejętności
śpiewając
nastrojowe
piosenki.
W dobry humor wprowadziły zebranych kabaretowe scenki. Zachwyt wzbudziło brawurowe
wykonanie czardasza przez naszego kolegę – Tomka Stępnia.
Maturzyści nie zapomnieli o swych pedagogach – za ich trud podziękowali
symbolicznymi kwiatami i uśmiechem
Po zakończeniu oficjalnej części imprezy
gospodarze wieczoru oraz zaproszeni goście zasiedli
za suto zastawionymi stołami. Potem zaczęła się
prawdziwa zabawa, która trwała do białego rana przy
dźwiękach wspaniałej muzyki.
Po balu pozostały niezapomniane
wrażenia, zdjęcia...
Co dalej? Praca, nauka i... matura Wszyscy pragną ją zdać!!! A więc do roboty! 
Małgosia Przyborek III B

UPOKORZENIE, SZYKANOWANIE = BRAK SZACUNKU DLA INNYCH
I SAMEGO SIEBIE!
PRZYJACIELE!
Nikt z nas nie lubi, gdy się go upokarza, szykanuje i
nęka. Istnieją jednak sytuacje, gdy coś takiego się zdarza.
Długotrwałe naruszenie godności, może doprowadzić do
tragedii. Słyszymy ostatnio o licznych przypadkach
znęcania się nad uczniami i nauczycielami w szkołach.
Pewne upokarzające dla nich sytuacje są nagrywane na
telefony komórkowe i rozpowszechniane w Internecie.
Prowadzi to do licznych dramatów osobistych. Młodzi
ludzie, nie wiedząc, jak sobie poradzić z problemami,
często odbierają sobie życie. Gdy ktoś jest mocniejszy
psychicznie, może próbować walczyć z prześladowcami.
Trzeba ich ignorować, można też spróbować znaleźć
sojusznika w walce z nimi. Zazwyczaj osoby
prześladowane zamykają się w sobie. Stwarzają swój
własny świat, nie mają przyjaciół. Są to przeważnie osoby
słabsze psychicznie, które nie potrafią się postawić. Taka
osoba ma zły kontakt ze środowiskiem, unika jak ognia
wyjść z domu, woli po prostu zejść z drogi swoim oprawcom. Dlatego też nie można takiej
osoby odtrącać, ale trzeba spróbować jej pomóc.

14 lutego to dla zakochanych dzień, na który czekają cały rok.
To wyjątkowy czas, kiedy wszyscy bez oporów wyznają sobie miłość
używając przy tym miłych gestów i słów.
Dzień świętego Walentego rozpowszechnił się
w większości państw na świecie i jest dość popularny,
zwłaszcza wśród młodych ludzi. Tego dnia króluje
kolor miłości-czerwony, serduszka we wszelkich
postaciach i walentynkowe kartki. Jednak w poszczególnych krajach
zwyczaje związane z tym świętem różnią się, a czasem nawet zaskakują.
Dowiedz się, jak pary na świecie obchodzą walentynki!

SZKODA, ŻE TAK NIEWIELU TO ROBI…
ALEX MAHONE

Amerykanie kochają walentynkowe
kartki. W tym szczególnym dniu wysyłają je
do wszystkich, których darzą sympatią, by
sprawić im trochę radości.
14 lutego Japonki obdarowują chłopaków
czekoladkami w kształcie serca. Natomiast 14
marca wypada rewanż, czyli Biały Dzień, kiedy to
chłopcy kupują swoim dziewczynom
biżuterię, bieliznę i białą czekoladę.

Walijczycy najchętniej wręczają sobie drewniane łyżeczki
z motywem kłódki i klucza. Chodzi tu głównie o symbole, kłódka
jest sercem, które ukochany powinien otworzyć.

Niemcy tradycyjnie wręczają sobie kwiatki, czekoladki i pierniki.
Te ostatnie powinny być duże, lukrowane, a do tego zawierać napis ze
słodkim wyznaniem.

Młode Chinki nakłuwają szpilką skórkę
pomarańczy i śpią z owocem. Następnego dnia
częstują nim osobę, której miłość chcą zdobyć. Chłopak, który
skusi się na taką pomarańczę, zakochuje się
w dziewczynie.

Kartki, to rzecz jasna, podstawa, ale znacznie
większą sympatią dziewczyn cieszą się miśki.
Pamiętajcie o tym, chłopaki i zaopatrzcie się w jakąś
uroczą maskotkę!;)
(Informacje zaczerpnięte z prasy młodzieżowej)

Asia Jackowska II A LO

Nasze propozycje...
I znów zmierzch (…) Kolejny dzień dobiega końca.
Choćby nie wiem jaki był piękny,
jego miejsce zajmie noc...
Gdy 5. października 2005 roku w
Stanach Zjednoczonych ukazała się książka
Stephenie Meyer, nikt nie przypuszczał, że
odniesie ona aż tak wielki sukces. Już w
listopadzie powieść znalazła się na piątym
miejscu na liście bestsellerów „New York
Times”. „Zmierzch” (ang. „Twilight”), bo o
tej powieści mowa, to zdecydowanie jedna z
najpopularniejszych i najlepszych książek
dla młodzieży ostatnich lat.
Książka opowiada historię siedemnastoletniej Isabelli (Belli) Swan, która przeprowadza
się z Phoenix w stanie Arizona, do niewielkiego miasteczka Forks w stanie Waszyngton.
Bohaterka poznaje tam tajemniczego i zarazem nieziemsko przystojnego Edwarda Cullena.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że chłopak i jego rodzina są…. wampirami.
Po jakimś czasie między bohaterami rodzi się uczucie, nad którym nie będą w stanie
zapanować. Czy ich szczęściu zagrozi nagłe pojawienie się „nowego” wampira- Jamesa?
Tego nie mogę zdradzić, ale zachęcam wszystkich do przeczytania. „Zmierzch” to romans
dla młodzieży ubrany w delikatny kostium grozy, który do gustu przypadnie zwłaszcza
dziewczętom. Wszystko dlatego, że napisany jest w formie pamiętnika- opisu wspomnień i
przeżyć Belli. Z główną bohaterką, może utożsamiać się każda z nas, jest to bowiem
szukająca swego miejsca w świecie, zagubiona nastolatka, która w głębi duszy marzy o
wielkiej miłości.
Historia Belli i Edwarda została przedstawiona również na dużym ekranie. W główne
role wcielili się Kristen Stewart i Robert Pattinson. Film cieszył się równie dużą
popularnością, co książka. Mimo ostrej krytyki, sale kinowe pękały w szwach. Nie da się
ukryć że, ambitnych odbiorców, tego typu filmy po prostu nudzą. Mnie natomiast,
ekranizacja trochę zawiodła, po przeczytaniu książki, spodziewałam się czegoś lepszego,
bardziej trzymającego w napięciu.
Ze zniecierpliwieniem czekam na filmową wersję kolejnej części z serii: „Księżyca w
nowiu” , mam nadzieję, że będzie lepsza od poprzedniej. Zachęcam wszystkich do
przeczytania historii opisanej w „Zmierzchu” oraz lektury całej bestsellerowej sagi Stephenie
Meyer. Naprawdę warto.
Kinga Fetraś II A LO

Chwila z Piotrem...
Dzieciństwo to okres zazwyczaj beztroski.
Jesteśmy wtedy otoczeni siłą miłości rodzicielskiej.
Nieświadomi problemów, z jakimi często borykają się
nasi rodzice, czujemy się bezpieczni. Odcięci od
trudów życia nie musimy się martwić, jak przetrwać
kolejny dzień.
W miarę dorastania zaczynamy odkrywać siebie. A może raczej dopiero zaczynamy
stawać się sobą ? Odkrywanie siebie i stawanie się sobą nie jest bowiem tym samym, jak
sądzą niektórzy.
Niebawem w naszym życiu pojawia się pierwsza miłość. Załóżmy, że mamy wtedy
trzynaście lat. Wiele osób traktuje ją później jak dziecięcą przygodę. Może właśnie tak
powinno być. Jednak są też tacy, którzy biorą ją na poważnie, ciągle o niej myślą i ten stan
zmienia się dopiero kilka lat później.
Ale skupmy się teraz na czymś zupełnie innym. Niech przedmiotem naszych
rozmyślań będzie prawdziwa Miłość - taka, która przytrafia się tylko raz w życiu. Napotyka
ona wiele przeciwności losu i, wbrew stereotypowemu powiedzeniu, że jeśli jest prawdziwa,
to pokona wszystkie przeszkody, nie zawsze przetrwa ciężkie próby. Dla tego uzasadniona
staje się stara rada mówiąca o tym, że o miłość musimy dbać. W przeciwnym razie
zostaniemy sami i nigdy już nie dostaniemy drugiej szansy. Ludzie często tracą miłość, bo
boją się pójść za głosem serca. Czy powinni wówczas czuć się winni? Ja sam jeszcze tego
nie wiem i być może nie dowiem się nigdy, jak wielu innych ludzi. Pewne jest tylko to, że ...
No właśnie, nic nie jest pewne. Zatem co dzieje się z człowiekiem, który cierpi z powodu
zawiedzionej miłości?
Taka osoba błądzi wśród zakamarków życia i co jakiś czas wydaje jej się, że znalazła
drogę, którą dojdzie do jakiegoś celu. Gdy zaczyna swoją wędrówkę, zastanawia się, czy w
ogóle istnieje jakiś cel. Może nie ma żadnej mety? A może samemu należy ją sobie
wyznaczyć w trakcie trwania życiowej podróży? Chociaż czy to ma sens, jeśli człowiek
może do niej nigdy nie dojść? Więc może po prostu trzeba przestać o tym myśleć i tylko iść
do przodu. Tracić z każdym dniem świadomość swojego istnienia. Przybijać od portu do
portu, nie szukając niczego konkretnego. Okrążyć cały świat, choćby w wyobraźni. Byłoby
to bezbolesne życie w samotności, które raczej nikomu się nie udało. Mając zranione serce,
zawsze - w każdym miejscu i o każdej porze – człowiek będzie czuć, że jest za daleko od
kogoś i od czegoś. Nieokreślona siła będzie przyciągała jego duszę w ten jedyny punkt.
Czasami może on wtedy pomyśleć, że wspaniale byłoby znowu być dzieckiem - małą,
niewinną i nieświadomą istotą, i pozostać już takim na zawsze, nigdy nie wybudzając się z
tego snu. Zaznaczam jednak, że jest to tylko i wyłącznie myśl.
Na koniec chcę powiedzieć, iż wydaje mi się, że najważniejsze to nie stracić siebie.
Wtedy można zdobyć wszystko Pozdrawiam.

Serce niebem
Moje serce unosi się w górę,
Jedna się ze słońcem,
Wtapia się w błękit,
Rozwiewa się w biały puch,
Staje się niebem
Wolnym od ziemi.
Z ziemi chciało się kiedyś unieść w górę,
Stać się słońcem,
Wtopić się w błękit,
Rozwiać się w biały puch,
Być niebem.
Wolnym od ziemi.
Rayo

Z pamiętnika Brygidy (c.d.) 

3 grudnia 2008
Hej pamiętniczku! Jak już pisałam ostatnio jestem w nowej szkole. Brakuje mi
starych przyjaciół, a zwłaszcza jedynej i nieocenionej Pati Co prawda kontaktujemy się
przez gadu-gadu i telefonicznie, ale to nie to samo, co pogadać od serca w cztery oczy,
zjadając przy tym 4 pudełka lodów, jak to zwykle robiłyśmy… Ehhh… tęsknię za tym
Ale nic nie mogę na to poradzić, może uda nam się spotkać, ale dopiero w ferie, a to za 2
miesiące!
Może opiszę trochę, jak sobie radzę w szkole? No więc według moich planów
stawiam wciąż na ambicje! A może po prostu spełniam swoje marzenia…
Dużo się uczę, dużo czytam, występowałam nawet w przedstawieniu dla nauczycieli 14
października, i co się okazało? Polonistka odkryła we mnie wielki talent recytatorski i
wysłała mnie na konkurs!  To był dla mnie szok! Nie wiem, dlaczego nigdy wcześniej nie
chciałam występować. To był błąd! Uznałam też, że druga klasa to najwyższy czas, żeby
pomyśleć o przyszłości. No i sobie wymyśliłam! Aktorstwo… może to dziwne, ale uwierzyłam
profesorce, kiedy mówiła o moich szerokich możliwościach, które mogę z powodzeniem
wykorzystać w życiu i zawodzie Nie wiem, co będzie, ale stawiam na aktorstwo i podoba mi
się to!
Mam tu dużo nowych przyjaciół, postawiłam na naturalność, a to zaprocentowało 
Znalazłam też nową przyjaciółkę Alicję, co prawda nie łączy mnie z nią jeszcze taka więź jak
z Patrycją, ale myślę, że to początek pięknej przyjaźni, bo dobrze się dogadujemy, świetnie
się razem bawimy Chłopak ją zostawił, jest w złej formie, a ja pomagam jej z tego wyjść,
wiem dobrze jak to jest. Pamiętam jeszcze, kiedy rozstałam się z Damianem, a miłe to na
pewno nie było. Doszłam do wniosku, że nie można tak emocjonalnie podchodzić do tych
pierwszych miłości, bo przecież my mamy dopiero po 17 lat! Jeszcze wszystko przed nami!
A teraz próbuję to wpoić Ali
2 stycznia 2009
Witam w Nowym 2009 Roku! Święta były bardzo rodzinne i ciepłe;) Moi rodzice
najwidoczniej stęsknili się za rodzinką i zaprosili prawie wszystkich na wigilię. Byli
dziadkowie, ciocia z wujkiem, moje cioteczne rodzeństwo, brat taty z narzeczoną, a także

ciocia Jola - przyjaciółka mamy z mężem i synem Gabrielem, który jest rok starszy ode mnie.
Ponieważ przerwa świąteczna trwała aż 2 tygodnie, Gabriel został, a reszta porozjeżdżała
się do domów. Mało tego, to ja miałam mu pokazać miasto, prowadzać się z nim po
imprezach, itp. A muszę przyznać, że przesadnie za sobą nie przepadamy, od zawsze… Bo on
ma specyficzny sposób zachowania się (zgrywa takiego „miastowego cwaniaczka”) i wciąż
pamiętam to, jak X lat temu ukradł mi wiaderko z piaskownicy… Miałam może wtedy 5 lat, a
on 6. Ale uraz pozostał, hehe. No i ja teraz musiałam być miła i udawać, że się cieszę z
jego pobytu u nas. Okazało się jednak, że Gabriel nie jest taki zły, zmienił się, a może po
prostu wyrósł z tego głupiego wieku… No i przystojniak z niego;) Wkręciłam go na
sylwestrową domówkę u Krzyśka… Liczyłam na dobrą zabawę z
Alą, ale się przeliczyłam… prawie całą noc przegadała z
Gabrysiem. No a ja się zdenerwowałam, bo przecież nie tak
miało być, a koleś zabrał mi towarzyszkę do zabawy, ale potem
pomyślałam, że dla szczęścia kumpelki mogę się poświecić… A
gdy przypadkiem wpadła na mnie w łazience, wyściskała mnie za
wszystkie czasy w podzięce, że ich poznałam, była bardzo
szczęśliwa i podekscytowana. Powiedziała, że Gabryś jest super,
że rozmawiają ze sobą jakby znali się od piaskownicy, a to
przecież ja znam go od pampersa, a ze mną tak nie rozmawia. No
ale tak bywa… Życzę im szczęścia i nie pozwolę Ali skrzywdzić!
 Oj… sylwester był huczny, na szczęście było dużo ludzi z klasy,
więc zabawa była przednia. Dwa tygodnie minęły szybko 
Gabriel wrócił do domu, a ja wysłuchuję teraz jęków mojej
zakochanej po uszy kumpeli;) Czasem mam wrażenie, że nie robi
nic innego, tylko siedzi przy kompie i gada przez skypa z Gabrysiem;) Ale niech siedzi, skoro
czuje, że między nimi jest coś tak wyjątkowego… Czasem to jej nawet zazdroszczę. Zwłaszcza
tych motyli w brzuchu, a ona chodzi taka rozpromieniona, że aż miło popatrzeć  Zwłaszcza,
gdy pomyślę, jaka była ostatnio przybita
8 stycznia 2009
Mam świetne wiadomości! Na ferie jadę do babci! To znaczy, że spędzę je z Pat i starymi
przyjaciółmi! Tak bardzo się cieszę!
Ale nie zostawię rodziców samych… na moje miejsce przyjedzie Gabriel, załatwiłam mu to
u mamy;) Takim sposobem mam z głowy rodziców i Alicję. Będę spokojna, że mama ma
komu gotować obiadki, a Alka nie została sama, będzie miała Gabrysia  Zresztą i tak by
z niej pożytku nie było, cały czas tęskni…, więc spędzą te dwa tygodnie razem i będzie git;)
Nawet nie odczuje mojej nieobecności.
Moja średnia 4.6! Rodzice rozanieleni z tego powodu… Opłacili mi zajęcia
w miejscowym teatrze, więc zaraz po feriach raz w tygodniu będę na nie biegać;) Cieszę się,

bo zyskam pewność, czy aktorstwo to na pewno to, co chcę robić!;) Moi kochani
staruszkowie pomyślą też nad obozem aktorskim w lato, oczywiście, jeżeli moje wyniki
w szkole będą nadal tak zadowalające!  Tak się cieszę na te ferie, że nie mogę spać! Jestem
happy!:)
5 lutego 2009
No i po feriach! A szkoda…, bo były absolutnie odjazdowe!:) Spotkałam się ze starą
paczką, widziałam się nawet z Danielem (moim eks), który wciąż chodzi z Eweliną (tą od
kręgli), zamieniliśmy kilka zdań zupełnie neutralnie, poza tym przegadałam z Pat
wszystkie noce, więc jestem teraz wiecznie niewyspana,…Ehhh, ale było warto!;) Długo
nie zapomnę tych chwil! Spędziłam dużo czasu na świeżym powietrzu, jeździłyśmy na
łyżwach, a nawet na sankach! Tarzałyśmy się w śniegu, udając bałwany!:) Hehe, zawsze
było tak, że gdy my dwie się bawiłyśmy, to już na całego!:) Było świetnie akurat
chłopak Patrycji wyjechał na dwutygodniowy obóz narciarski (owszem, Pati się
zakochała i od 2 miesięcy prowadzała się za rączkę z Jarkiem, i kto by pomyślał!!! Pattaka feministka!) Tym sposobem miałyśmy dużo czasu dla siebie!;) A Ala szczęśliwa
spędziła ferie z Gabrysiem;) Zakochani są, że szok! Ale to, co dobre, szybko się kończy
niestety… Ja wróciłam, Gabriel wyjechał, i przez całą następną noc tuliłam do siebie
zaryczaną Alkę, pocieszając ją, że dzieli ich TYLKO 200 km i że na pewno Gabryś coś
wymyśli, żeby się spotykali. Nie wiem, czy związek na odległość ma szanse na
przetrwanie, ale mam nadzieję, że ten przetrwa W końcu, od czego jest
komunikacja???:) Jakoś sobie poradzą.
Zbliżają się walentynki… Wszędzie widzę czerwone serduszka, które sprawiają, że
robi mi się smutno… w zasadzie dobrze mi jako singielce, ale wszyscy wokół się zakochują:
Ala, Gabryś, nawet Pati! A ja jestem sama…, Ale w walentynki będę robić wszystko, żeby nie
wpaść w jakiś emocjonalny dół (jak to ja potrafię) Już
moja w tym głowa!:)
Byłam już na pierwszych zajęciach w teatrze! Tam
jest świetnie!:) Chyba już się nie wycofam z aktorstwa! To
jest to, czego szukałam!;) Czuję to! I będę błagać rodziców o
ten obóz w wakacje!!!;)
14 lutego 2009- Dzień świętego Walentego
Dziś postanowiłam być dla siebie po prostu dobra!;)
Dobrze się składa, że walentynki wypadły w tym roku w sobotę, przynajmniej nie
musiałam oglądać tych zakochanych par i maślanych spojrzeń zakochanych w szkole
Gabriel przyjechał na weekend, zamienił ze mną może 10 słów i pobiegł do Ali z bukietem
stokrotek;) Cały dzień miałam go z głowy, więc mogłam się poświecić tylko i wyłącznie

sobie!!! Znalazłam patent na antywalentynki!:) Rano ćwiczyłam taniec i to był pierwszy
dobry pomysł, bo muzyka wprawiła mnie w świetny nastrój!:) Potem gotowałam,
upichciłam pyszną zapiekankę! A na deser zjadłam ogrooomny puchar lodów!
Potraktowałam siebie jak księżniczkę;) Następnie rozesłałam śmieszne walentynkowe esy
do wszystkich znajomych!;) Nie kontaktowałam się z Pati, bo nie chciałam słuchać o tym,
gdzie się wybiera z Jarkiem! Już wcześniej uzgodniłyśmy, że pogadamy o tym po
wszystkim;) Po leniuchowaniu urządziłam sobie „domowe spa”, bo w zadbanym ciele
zadowolony duch, hehe!:) Najpierw kąpiel w olejkach eterycznych, potem peeling i masaż
z balsamem. To był świetny pomysł W trakcie kąpieli wpadłam na następny.
Wyciągnęłam z albumu wszystkie najzabawniejsze zdjęcia moje, moich znajomych i
rodzinki. Zrobiłam z nich piękny kolaż, który zdobi teraz mój pokój. Przypięłam go na
tablicy nad biurkiem Wystarczy na niego spojrzeć, żeby się uśmiechnąć.  Kiedy
zadowolona robiłam popcorn, który miał być przekąską przy oglądaniu horroru (nie
mogłam przecież wypożyczyć komedii romantycznej, mimo że je uwielbiam!) i myślałam
już że żaden facet mi do szczęścia nie jest potrzebny, usłyszałam dzwonek do drzwi.
Szczerze mówiąc wystraszyłam się, rodzice od trzech dni byli
u dziadków, mieli wrócić dopiero za 2 dni, Gabryś też odpadał pewnie siedział z Alką w jakiejś romantycznej knajpce, więc kto? I jak
miałam otworzyć w tych wielkich różowych kapciach i szlafroku w
owieczki, taka rozczochrana? Nie miałam wyjścia, pobiegłam do drzwi,
ale gdy otworzyłam nikogo nie było, postanowiłam się rozejrzeć i mało,
co nie wlazłam w to COŚ, co leżało na wycieraczce… zabrałam TO do
domu, a co to było? Piękne różowe pudełko ze wstążką w serduszka i
czerwona róża! To była walentynka!!! Tak, dostałam piękną walentynkę 
Nie spodziewałam się! W pudełku znalazłam ślicznego białego misia z
serduszkiem i kopertę. Byłam bardzo zaskoczona, a jeszcze bardziej
ciekawa, kto mógł podrzucić ten prezent! W kopercie była walentynkowa
kartka, a w niej wpis: „Nie wiem, co się dzieje, ale moje serce na myśl o
Tobie dziwnie szaleje… Rozejrzyj się, może w końcu mnie zauważysz. Janek
z IIC.” I wtedy świat zawirował, zaczęłam wszystko rozumieć. Znam Jaśka
dość dobrze, byliśmy na imprezach u wspólnych znajomych, ale jakoś nigdy
nie mieliśmy okazji pogadać sam na sam. Nagle przypomniałam sobie, jak
dziewczyny sugerowały mi coś na jego temat, ale ja nie załapałam, o co im chodzi,
pamiętam też jak patrzył na mnie na sylwestrze i kilka razy przepuścił mnie w drzwiach…
A niby nic nieznaczące gesty! Nie wiedziałam, co o tym myśleć, dlatego postanowiłam nie
myśleć w ogóle, odłożyłam to na jutro i włączyłam horror, ale był tak strrraszny, że
skończyłam go oglądać dopiero, gdy wrócił Gabryś;) Ale starałam się być twarda!:)
Trochę się ze mnie śmiał i uznał, że do twarzy mi w owieczkowym szlafroku!;) Dobry
kumpel z niego i towarzysz do oglądania horrorów też;) Nazywa mnie Brydzią, co mnie
bardzo irytuje!:)

Zespół redakcyjny:

22 lutego 2009
Zaraz następnego dnia zadzwoniłam do Pati, która po mojej opowieści stwierdziła, że się
chłopak zakochał i już… A gdy zapytałam, co mam zrobić, odpowiedziała, żebym
pokierowała się sercem, ono mnie na pewno nie zwiedzie i żebym się nie zmuszała do
miłości, bo to najgorsze, co może być. Poszłam za radą psiapsióły. W poniedziałek
zwyczajnie poszłam do szkoły, rozmawiałam z Alą, a ona postanowiła to sprawdzić.
Pogadała z takim Bartkiem z IIC, który podobno przyjaźni się z Jankiem no i wyciągnęła
z niego całą prawdę… Fakt jest faktem, że Jaś się faktycznie zakochał, tylko jest trochę
nieśmiały! Nie wiedziałam sama, co mam o tym wszystkim myśleć, przecież tak mi dobrze
samej…, Na co Alka powiedziała, że na bank nie jest mi teraz lepiej niż z kimś i żebym się
dobrze zastanowiła, co teraz, bo przydałoby się dać chłopakowi jakąś odpowiedź… No i
miałam ciężki orzech do zgryzienia. Przed historią Janek przechodził koło naszej klasy,
nie wiem, jak to się stało, ale postanowiłam posłać mu najpiękniejszy uśmiech na Ziemi 
Tak też zrobiłam… I nie pożałowałam! Bo odwdzięczył się tym samym, w dodatku
podszedł do mnie (koleżanki szybko się ulotniły i zostawiły nas sam na sam). Spojrzał mi
w oczy w taki sposób, że mało co nie zemdlałam… No,no koleś ma cudne oczyska…;) W
ogóle jest przystojny i wydaje się spoko Zapytał: „A jednak zauważyłaś?”
Odpowiedziałam, że tak i że dziękuję za walentynkę, bo jest śliczna! A potem dałam się
zaprosić na ciacho. Raz kozie śmierć! Alka jest przekonana, że to jest facet dla mnie!
Spokojny, opanowany, dobrze wychowany itd. Pati trzyma kciuki;) A spotkanie wypada
dziś!!! Siedziałam w łazience 4 godziny, razem z Alą;) Mówi, że wyglądam cudnie…
ufff… denerwuję się. Trzymaj kciuki, pamiętniczku! Muuua: - ***
23 lutego 2009
Jejku! Randka była odlotowa!:) Jaś jest bardzo szarmancki,
kulturalny i w ogóle jest fajny! Wciąż o nim myślę… Dużo
rozmawialiśmy, poznaliśmy się lepiej, Janek przełamał
nieśmiałość i powiedział, że to dzięki mnie!:) Powiedział też,
że tekst z walentynki był prawdziwy! A ja czuję, że niedługo
moje serce też będzie szaleć, a z nim cała ja… A na
pytanie, czy możemy się jeszcze spotkać,
żeby się bliżej poznać i pogadać
odpowiedziałam: TAK!!! Czuję, że
zbliża się lepszy czas dla mnie… Okaże
się, co będzie dalej… Pa, pa! Zajrzę do
ciebie za jakiś czas
c.d.n.
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