
Drodzy Czytelnicy! 
Grudzień minął bezpowrotnie, jeszcze tylko niecałe dwa tygodnie i od 14 stycznia FERIE 
ZIMOWE! Za Wami pierwszy semestr nauki – który z Was, z ręką na sercu może powiedzieć 
„Dałem/dałam z siebie wszystko”? Czy jesteście zadowoleni ze swoich ocen z poszczególnych 
przedmiotów? Czy można było zrobić coś lepiej, dokładniej, skuteczniej? Poświęcić więcej czasu 
na naukę, a mniej na rozrywkę? Pewnie, że tak! Cóż, trochę za późno by nadrobić stracony 
czas, ale do końca roku szkolnego jeszcze pół roku, zatem warto zakasać rękawy i od II 
semestru wreszcie przyłożyć się do nauki. Szkoła to nie jest miejsce spotkań towarzyskich, a 
lekcje to nie okazja do plotkowania i obgadywania kolegów i koleżanek! Szkoła to miejsce, 
gdzie rozwijacie swoje zdolności i umiejętności, wzbogacacie swoją wiedzę i stajecie się 
wartościowymi ludźmi. Nie marnujcie tego czasu! Tego Wam w 2013 roku z serca życzę!!! 
 
Poniżej znajdziecie już trzeci kupon KFC – zgodnie z zapowiedzią, co miesiąc w gazetce pojawi 
się jeden kupon, a do czerwca zbierzecie ich aż 8. Kupujcie gazetkę co miesiąc i wycinajcie 
kupony, Warto pamiętać o kolejnych numerach naszego czasopisma, a dla zapominalskich mamy 
opcję prenumeraty – możecie wpłacić od razu kwotę za wszystkie numery gazetki. Ci, którzy 
przegapili któryś numer gazetki ucieszą się w maju – w numerze z tego miesiąca znajdziecie 
kupon – Joker, zastępujący jeden dowolny kupon!  
 
 

 
 
 
 

 

Przed Wami dwa tygodnie ferii 
zimowych. To czas zabawy i 
odpoczynku, ale pamiętajcie o 
bezpieczeństwie! Zawsze dwa razy 
pomyślcie, ZANIM cos zrobicie – 
później może być z późno, żeby 
żałować. Nabierzcie sił do nauki w 
II semestrze i wróćcie do szkoły 
pełni zapału i entuzjazmu. Kolejny 
numer FILKA 4 lutego, czyli za 
miesiąc! Znajdziecie w nim stałe 
rubryki, rozwiązanie konkursu oraz 
– jak zawsze – jakąś niespodziankę. 
 
W liście od Strasznie Szkodliwego 
Króliczka znajdziecie ciekawy 
konkurs – zapraszamy do wzięcia 

udziału. Do wygrania dwa złote kangurki!!! 
 
Nadal zachęcamy Was do zgłaszania swoich pomysłów na kolejne tematy do gazetki. 
Jeżeli piszecie wiersze, piosenki, opowiadania lub chcecie po prostu podzielić się 
swoimi myślami – serdecznie zapraszamy!  
 

                       Redaktor  naczelny Tomasz ‘teacher’ Jarmołkiewicz 
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Ubiegły miesiąc obfitował w miłe i wzruszające wydarzenia. 26 
listopada miała miejsce WIECZORNICA POETYCKA pt. „Przemijamy” 
przygotowana przez Panią Agnieszkę Siwkę, podczas której uczniowie 
i nauczyciele czytali wiersze i śpiewali nastrojowe ballady. Kto nie 
był, niech żałuje – mieliście bowiem niepowtarzalną okazję posłuchać 
brawurowych występów Pana Kowalczyka, Teachera oraz 
niepowtarzalnego duetu Pań Osińskiej i Cabaj. Poniżej dwie 
fotografie, więcej znajdziecie na facebookowym profilu szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
6 grudnia naszą Jedynkę nawiedziły hordy Mikołajów. Korytarze 
zalała fala czerwonych czapek, pojawił się Święty Mikołaj oraz jego 
wierny towarzysz – renifer Rudolf. Fotorelacja na stronie 
www.sp1.chelmno.pl oraz na Facebooku, dwa zdjęcia na stronie 2. 



 
21 grudnia miał nastąpić koniec 
świata. Wygląda na to, że ktoś źle 
zinterpretował przepowiednię 
Majów, ponieważ dzisiaj czytacie 
te słowa – zatem świat nadal ma 
się 
dobrze! 
Tego 
dnia 
wszyscy 
uczniow
ie 
zasiedli 
w 
ławach 
kościoła 
garnizo
nowego 
i w 
mniejszym lub większym skupieniu obejrzeli jasełka – czyli 
przeplataną kolędami i pastorałkami opowieść 
o narodzinach Pana Jezusa. Mamy bardzo 
zdolnych młodych aktorów i muzyków – 
warto pielęgnować w sobie niecodzienne 
umiejętności i dawać swoimi występami 
radość drugiemu człowiekowi. Na tym polega 
magia wszelkich świąt – na dzieleniu się i 
dawaniu. Foto z jasełek znajdziecie w 
Internecie, poniżej dwa zdjęcia. Autorem 
fotografii jest Jakub Ordon – dziękujemy! 

 
P I Ę K N E    D Ł O N I E 

Aby odżywki do paznokci zadziałały jeszcze lepiej, ich stosowanie połącz ze 
sprawdzonymi zabiegami pielęgnacyjnymi. 
Domowe metody  
- Olejek rycynowy to sprawdzony sposób na 
poprawę wyglądu paznokci i skóry wokół 
nich.  
- Dieta. Bogata w białko, wapń, żelazo, cynk 
i krzem pomoże utrzymać paznokcie w 
dobrej kondycji,  więc powinna być zbilansowana i pełnowartościowa.  
Plan pielęgnacji  
- codziennie smaruj ręce kremem do rąk, a stopy – kosmetykiem do stóp. 
Wmasuj go też w palce – podziała wtedy na paznokcie i skórę wokół nich. 
Kremy do rąk stosuj po każdym moczeniu rąk (po myciu, zmywaniu itp.). 
Dobrze, aby miały filtry UV (skóra rąk szybko się starzeje). 
- skóra rąk i paznokcie nie lubią gorącego powietrza, np. z suszarek 
elektronicznych. Staraj się ich nie używać, a jeśli nie masz innego wyjścia – 
zaraz potem wetrzyj w dłonie krem (noś go zawsze w torebce!).  
Manikiur idealny 
1. Nigdy nie odsuwaj skórek na sucho, bo zniszczysz płytkę. Wcześniej 
wymocz dłonie w wodzie, dodatkowo możesz nałożyć specjalny preparat 
zmiękczający skórki. Do odsuwania używaj drewnianych patyczków.  
2. Nie przesadzaj z wycinaniem skórek i polerowaniem płytki. Te zabiegi 
nie pomagają wyglądowi paznokci – stosuj je okazyjnie, tylko wtedy, gdy 
naprawdę musisz. Polerka robi płytkę cieńszą, a to zwiększa jej podatność 
na łamanie. 
3. Unikaj głębokiego wycinania paznokci po bokach – zwiększasz ryzyko ich 
wrastania. Do skracania paznokci staraj się używać wyłącznie pilnika (nie 
metalowego!) – nożyczki znacznie je osłabiają i "szarpią" krawędź płytki. Do 
paznokci u stóp możesz zastosować cęgi (a potem pilnik).  
4. Dla kondycji paznokci bardzo ważny jest sposób, w jaki je piłujesz. 
Przyjrzyj się, jak robią to doświadczone manikiurzystki – zawsze w jedną 
stronę, krótkimi pociągnięciami pilnika. Takie ruchy wygładzają krawędź 
paznokcia. Jeśli będziesz piłować je tam i z powrotem – zwłaszcza 
metalowym pilnikiem – mogą zacząć się rozdwajać. 
Ale przede wszystkim – NIGDY NIE MIEJ BRUDU ZA PAZNOKCIAMI !!! 

Wasza dr Erina Irys 



 
DLACZEGO SŁYSZYMY DŹWIĘK I CO TO W OGÓLE JEST? 
W potocznym znaczeniu dźwięk to każde rozpoznawalne przez człowieka 
pojedyncze wrażenie słuchowe. Fachowo - jest to fala akustyczna, która 
rozchodzi się w danym ośrodku ( takim jak; ciało stałe, płyn i gaz – czyli 
powietrze) zdolna wytworzyć wrażenie słuchowe, które dla człowieka zawarte 
jest w paśmie częstotliwości od ok. 16 Hz do 20 kHz. Drgania cząsteczek 
(jako dźwięk), mogą rozchodzić się tylko w ośrodku sprężystym. Wynika z 
tego, że mamy do czynienia z ruchem falowym – podobnie, kiedy wrzucimy 
do wody kamień, wokół tego miejsca rozchodzą się fale.. Fale dźwiękowe 
Jak wszystkie fale mechaniczne, powstają w wyniku drgań wytwarzanych 
najczęściej przez struny takie jak: gitarowe, skrzypcowe, struny głosowe, 
pręty, płyty i membrany takie jak: ksylofon, bęben, zamknięte lub otwarte 
słupy powietrza takie jak. piszczałki, organy, klarnet, a także nagłe 
zagęszczenia lub rozrzedzenia powietrza np. przy wybuchach.  
Cząstki źródła dźwięku (np. cząstki szarpniętej struny), poprzez drgania 
wokół swoich położeń równowagi, wywierają nacisk na znajdujące się w ich 
w bezpośrednim sąsiedztwie cząstki ośrodka (np. cząstki powietrza) i w ten 
sposób wymuszając ich drgania. Drgające w ten sposób cząstki powodują na 
przemian zagęszczania i rozszerzania ośrodka, w którym się znajdują, czyli 
zmianę ciśnienia, wytwarzając tym samym falę dźwiękową, którą można 
traktować też jako falę zmian ciśnienia. Fala dźwiękowa jest więc falą 
ciśnieniową, co oznacza, że wielkością, która doznaje zaburzenia jest 
ciśnienie – jeżeli jest za duże, na przykład kiedy wrzeszczycie w niebogłosy 
na przerwie, bębenki w Waszych uszach doznają mikrourazów, które z 
czasem powodują u Was głuchotę. A świat jest pełen wspaniałych dźwięków! 
Za miesiąc: czy mamy w sobie wbudowaną kamerę – czyli co to jest oko???. 

 
W dzisiejszym wywiadzie na nasze pytania odpowiada Pani Agnieszka 
Siwka – nauczycielka naszego języka ojczystego. 
Jaki jest Pani stan cywilny? 
Od 15 lat jestem mężatką, mam wyjątkowego męża i dwójkę dzieci: 
trzynastoletnią Michalinę i dziesięcioletniego Kubę. Mieszkamy w 
Dąbrowie Chełmińskiej, mamy dwie suczki : Astrę i Lunę. Bardzo je 
kochamy! 
Czym się Pani interesuje? 
Kocham czytać, lubię słuchać poezji śpiewanej i chyba jestem staroświecka. 
Lubię też ludzi i swoją pracę, chociaż wiem na pewno, że nie jest tak prosta, 
jak to sobie wyobrażałam wcześniej.  
Czy ma Pani jakieś hobby? 
Praca w ogrodzie. Uwielbiam kopanie, grabienie, sadzenie, przycinanie… To 
mnie odpręża. Raz do roku, podczas wakacji, wyjeżdżam w Tatry. Mam 
ogromny szacunek wobec potęgi i piękna przyrody. W górach się wyciszam, 
nabieram sił na cały rok. 
Pani ulubiona muzyka/wykonawcy? 
Jak już nadmieniłam, lubię poezję śpiewaną, ale i dobrą polską muzykę 
pop. Uwielbiam piosenki w wykonaniu Starego 
Dobrego Małżeństwa, rozpływam się słuchając głosu 
Sebastiana Karpiela-Bułecki z zespołu Zakopower. 
Dlaczego zdecydowała się Pani na zawód 
nauczyciela? 
Zawsze wiedziałam, że to moja droga. Gdy byłam 
dziewczynką często bawiłam się w szkołę. Wiele 
satysfakcji daje mi praca nauczycielki. Wciąż wydaje 
mi się, że mogę mieć wpływ na kształtowanie się 
charakterów, sama też każdego dnia się uczę. 
Najbardziej nie lubię: deptania ludzkiej godności, 
poniżania, dręczenia słabszych, zarozumialstwa i 
lizusostwa. 
Moim marzeniem jest: aby nic się w moim życiu nie 
zmieniło. Mam wszystko, co jest mi do szczęścia 
potrzebne.  



 
 
Dzisiaj list od Króliczka, który w końcu wyszedł ze szpitala. Króliczek proponuje również 
KONKURS – warto wziąć nim udział!!!    Przyjemnej lektury!!! 
Cannes, Paradiso Hotel 
2nd January 2012 
Witajcie, Drodzy Uczniowie SP1 w Chełmnie !!! 
 
Witam po dłuższej przerwie spowodowanej koniecznością pobytu w Szpitalu imienia 
Dzieciątka Julian – zachorowałem bowiem na niezwykle rzadką chorobę królikosis 
szkodliwis (ale już mi przeszło). I nieprawdą jest, jak pisał Koliber w ubiegłym miesiącu, 
że byłem w Klinice Leczenia Uzależnień! Niniejszym podaję oficjalne dementi: 

THE  MENTI 
Chciałbym kategorycznie zaoponować i zadatkować, jakobym był uzależnionym 
królikiem uciekłym od doświadczeń poprzez zastrzykiwanie przezigielne! Nigdy nie 
wzbraniałem się przed oddaniem swego wątłego i cherlawego ciała dla doświadczeń! 
Owszem, nie jest miłe, kiedy zasypia się królikiem, a budzi żyrafą, ale zawsze byłem 
dwulicowy… Co innego Wredny Słowik – to jest tak aspołeczny typ, że nie tylko nie 
chciał się dać doświadczyć, ale jeszcze pogryzł wszystkie strzykawki i opluł  Doktora 
Wą-Chaj-Pa-Chy. Albo Brutalna Dżdżownica – rozbiła wszystkie kuwety i wyskoczyła 
przez okno w piwnicy i to tak nieszczęśliwie, że rozchlapała się obok psa, który 
przestraszony wpadł na staruszkę z dziecięcym wózkiem. Babcię chwycił atak śmiechu, 
przez który puściła wózeczek a ten zaczął przemieszczać się w stronę autobusu z 
młodzieżą szkolną. Kierowca ledwo wózek wyminął, ale zderzył się z ciężarówką, która 
była w trakcie omijania tarzającej się ze śmiechu staruszki. Na dodatek naczepa TIR-a 
rozjechała pstrykająca fotki dwudziestoosobową wycieczkę Japończyków oraz 
staranowała manifestację przedszkolanek przeciwko niegrzecznym dzieciom. Na całe 
szczęście obyło się bez rannych, trzy osoby są lekko zabite, w tym dwie ciężko – a 
Brutalna leży w szpitalu z powodu wstrząsu mózgu (nawiasem mówiąc – co je się tam 
wstrząsnęło?). Jeszcze raz zatem zaprzeczam – nie uciekam od doświadczeń, jestem 
całkowicie do nich przekonany. Co więcej, szczerze do nich zachęcam – to niczym 
poważnym nie grozi!!!   Z pozdrowieniami – Strasznie Szkodliwa Żyrafa. 

Niniejszym melduję się zatem ponownie i spieszę od razu z opowieścią o 
Straszliwym Chomiku, naszym woźnym, odźwiernym i szatniarzu… 
Straszliwy Chomik jest twórcą teorii, że ludzie pochodzą od chomików, a nie od bociana  

– jak to się dzieciom zwykle wciska. No bo tak: 
ludzie maja uszy – chomik też ma. Chomik 
posiada mózg, ludzie też…przynajmniej 
niektórzy… Chomik ma futerko, ludzie też…To 
znaczy nie wszyscy, ale taki na przykład Yeti to 
ma i mówią o nim ‘człowiek śniegu’. Yeti 
konstruuje zamki z lodu, które są bardzo mocne i 
dlatego ludzie nazwali zamek „Yeti”. A chomik 
jest straszliwy i dlatego ludzie mówią „spojrzał 
na niego chomikiem” albo „chomik, chomik pokaż 
rogi!”. Rogi pokazuje też byk, ale tylko 
torreadorowi, jak ten go dziabnie mulatą. Po 
angielsku chomik się nazywa ‘hamster’ i to jest 
ładnie, bo już sama nazwa mówi jaki on jest. 
Można komuś powiedzieć, żeby nie hamsterzył i od razu wiadomo o co chodzi! Po łacinie 
chomik nazywa się ‘criketus criketus’ i to już nie jest ładnie, bo po pierwsze z jąkania nie 
należy się wyśmiewać, a po drugie – jak się trafi na krykieciarza, to można oberwać. Po 
niemiecku hamster też jest hamster, ale przez duże ‘H’, bo u nich wszystko co odpowiada 
na pytania ‘kto? co?’ jest z dużej litery i chociaż odkurzacz nie odpowie, to tez jest przez 
duże ‘O’.  
Chomiki jedzą, co znajdą – a jak nie znajdą, to nie jedzą, ale nie zdychają. Wtedy 
zapadają w sen zimowy i robią sobie przerwy na przekąski. Jak nic nie przekąszą, to też 
jeszcze nie zdychają, bo umieją chomikować w policzkach. Jak jest lato to zapadają w 
sen nocy letniej, a jak jest lato z komarami to nie śpią, tylko robią sobie akupunkturę. 
Chomiki chomikują pokarm w specjalnych torebkach i to się nazywa zapas. Niektóre 
chomiki trzymają zapasy w plecakach jak kangury, które trzymają swoje dzieci w 
torebkach, żeby nie zapomnieć wyprowadzić ich na spacer. Ludzie są podobni do 
chomików, bo też trzymają zapasy – tyle, że w lodówkach, ale gdyby chomik trzymał lód 
w torebce, toby mu było zimno, albo i nie, bo ma futro jak Yeti, który jednak nie trzyma 
na zapas lodu, bo sam mieszka w lodówce. Nie należy wkładać lodówki do torby 
kangurowi, pomoże dać susa i się go nie dogoni. Jak już kangur nam ucieknie, to można 
udać się do chomika i poprosić go o zapasy i zaszelki. Chomik da jak nie śpi, a jak śpi to 
też da bo jest głupi i torebki nie pilnuje. Jak się chomikowi zabierze torebkę, to wtedy 
zdycha bo nie ma co przekąsić. Koniec. 
Trochę te chomiki są pogmatwane, ale tak to już z nimi jest. Za miesiąc kolejne rewelacje 
prosto z Cannes. Do listu załączam portret Straszliwego Chomika oraz ogłaszam 
konkurs: spróbujcie narysować portret Brutalnej Dżdżownicy. Jej postać musi 
uzasadniać jej przydomek. Macie czas do 29 stycznia (po feriach zimowych) – przynieście 
gotowe portrety na kartkach A4 do Teachera – do wygrania 2 złote kangurki!!! 
Pozdrawiam Was serdecznie,                                              Strasznie Szkodliwy Króliczek 



 
 
D la  każdego  nas zego  Czyte ln i ka  Fi l ek  ma prez ent :  M I LI O N  
D O LA R Ó W !  Wyst arc zy  wy ciąć  banknot ,  włożyć  do  por t f e la ,  a  z  
pewnoś ci ą w  roku 2013  s zc zęś c i e  Was nie  ominie !  
 

 
 
Zaginął pudelek podpalany, może jeszcze dymić. 
Reaguje na imię „Stefan ” . Uczciwego znalazcę 
proszę o kontakt pod numerem telefonu. 
Poszukujemy jamnika szorstkowłosego, który 
uciekł, chociaż był mocno przywiązany do 
właściciela. Znalazca proszony jest o 
odwiązanie psa od pana. 
Sprzedam mózg w stanie idealnym, mało używany. 
Do tej pory wykorzystywany był wyłącznie do 
oddychania. Cena do uzgodnienia. 

Oświadczenie: oświadczam, że się oświadczam.  
Nieświadomy świadek. 

Ogłoszenia przyjmuje biuro w godzinach otwarcia, chyba że jest 
nieczynne, to wtedy nie, bo jest zamknięte. 

 
 

Od tego numeru Filka rozpoczynamy dział „Kącik Poezji Szeptanej…po kątach” – 
czyli miejsce, gdzie możecie zaprezentować swoje próby literackie w formie 
wierszowanej. Jeżeli piszesz wierszyki i chowasz je do szuflady – przynieś je do nas, 
na pewno wydrukujemy! Na zachętę wiersz autorstwa jednego z nauczycieli Waszej 
szkoły.  
 
Znowu tu siedzisz i wiernie patrzysz mi w oczy,    
chociaż krzyczałem przed chwilą i byłem zły. 
Zawsze wybaczasz od razu, rzadko się boczysz,    
choć nieraz w oku zabłyśnie kropelka łzy… 
 
Do mojej dłoni tulisz się czule i wzdychasz, 
prężysz się jak nielubiany przez ciebie kot. 
Wiem, że zostaniesz przy mnie do końca świata, 
a gdy odejdziesz, mój świat pęknie jak kruche szkło! 
 
Jesteś tą jedną jedyną, na lepsze i gorsze, 
miłość panuje wzajemna, choć nie bez scen. 
Kiedy na inne spoglądam, odwracasz oczy, 
a gdy dla ciebie mam czas, zaraz odwdzięczasz się. 
 
Wychodzić z tobą przyjemnie jest nawet w słotę. 
Nie lubisz mrozu, więc szybko wracamy za drzwi. 
Dobre jedzenie dla ciebie mam zawsze pod ręką, 
czasami prezent ci zrobię, i spełniam twe sny. 
 
Uwielbiam, kiedy wieczorem liżesz mi stopy, 
później po brzuchu cię drapię, ty cała drżysz! 
Kiedy już czas nas rozdzieli, kiedy odejdziesz 
zostanie mi legowisko i stara smycz… 
 
…Kiedy już czas nas rozdzieli, kiedy odejdziesz 
bez psiej miłości tak trudno będzie mi żyć!  
 



 

Światowy rekord Guinessa dla psa o największych oczach 
należy do Bruschiego – jego gałki oczne mają aż 28mm 
średnicy.  Bruschi jest 4-letnim boston terrierem, 
mieszkającym wraz ze swoją właścicielką, 18-letnią Victorią 
Reed oraz jej drugim psem, Tobym, w Teksasie. Właścicielka na 
początku nie zauważyła, że oczy Bruschiego są aż tak duże. 
Zgłoszenie do Światowych Rekordów Guinnessa postanowiła 
wysłać dopiero po setkach sugestywnych komentarzy ze strony 
rodziny i przyjaciół, a także weterynarza, który od początku 
nazywał Bruschiego „psem z największymi oczami”. 

Poznajcie Zeusa, największego psa na 
świecie! Kiedy 3 lata temu właściciele 
Zeusa sprowadzili go do domu był zaledwie 
niewielką kulką czarnej sierści. Wraz z 
dorastaniem psa, rosły także nadzieje na 
pobicie rekordu. Dziś Zeus mierzy 111,8 cm 
w kłębie, spoglądając z góry nie tylko na 
inne psy ale także na swoich właścicieli – 
gdy stanie na tylnych łapach osiąga 2,26 cm 
wysokości, czyli niewiele mniej od 
najwyższego człowieka na świecie. 

Konkurs na najbrzydszego psa 
świata jest sztandarową konkurencją na 
targach Sonoma Marin. Co roku właściciele z 
całego świata zgłaszają swoje bezzębne, ślepe 
na jedno oko i prawie łyse pociechy z dumą, 
udowadniając, że brzydki wcale nie znaczy 
gorszy. „Gdy usłysałam jak sędziowie 
wypowiadają jego imię wprost zaniemówiłam. 
Nie wiedziałam w którą stronę mam patrzeć. 
Razem z Muglim trzęsliśmy się jak galaretki”, 
wypowiada się właścicielka psa, pani Bev 

 Nicholson.  Przeszłość Mugliego nie jest usłana różami. Zanim przygarnęła go pani Bev, 
pies żył na ulicy doświadczając ciągłych wyzwisk i żartów ze strony przechodniów. 

 

„Niechaj narodowie wżdy postronne 
znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język 
mają!” – pisał Mikołaj Rej o naszej 
mowie ojczystej. Ponieważ jednak 
ważne jest, aby język giętki powiedział 
to, co pomyśli głowa, czyli żeby ‘języka w gębie nie zbrakło’, poniżej możecie zapoznać się z 
najpiękniejszym słowem w kilku językach, Oto, jak wygląda KOCHAM CIĘ nie po ‘naszemu’. 

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  
w esperanto - Mi amas vin  
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 liebe dich  
po portugalsku - Te amo  
po rosyjsku - Ja ljublju tiebja  
po rumuńsku - Te jubesc  
po serbsku - Volim te  
w suahili - Nakupenda wewe  
po szwedzku - Jag älskar dig  
po turecku - Seni seviyorum  
po węgiersku - Szeretlek  
po włosku - Ti amo 

 



STRZELEC (23.11 – 22.12) 
Dla osób bez pary to pomyślny rok, dobry na 
nawiązywanie nowych znajomości, zaś miłość pojawić 
się może w najmniej spodziewanym momencie. Może 
nawet akurat na Walentynki...? Według gwiazd spotkasz 
kogoś, kto podobnie jak ty uważa, że miłość to wzajemne 
zaufanie i wspieranie się a nie krępujące więzy. A dla 

Strzelców już związanych szykuje się spokojny, pogodny i szczęśliwy okres w 
uczuciach, co razem z napływem gotówki sprawi, że będzie to naprawdę 
szczęśliwy rok. Wykorzystajcie go! Warto spędzać ze sobą więcej czasu, 
podróżować dla przyjemności, uczestniczyć w imprezach towarzyskich i 
kulturalnych, zapraszać przyjaciół. I wziąć się ostro do nauki!!! 

KOZIOROŻEC (23.12 – 19.01) 
Gwiazdy nie radzą podejmować radykalnych decyzji, 
więc mimo targających Tobą emocji lepiej nie spiesz się 
z rozstaniem! Wszystko może się jeszcze zmienić! 
Ewentualne konflikty należy rozwiązywać, spokojnie 
rozplątując co się poplątało, zaś nowym znajomościom 
dać więcej czasu, bo może nie wszystko jest w nich tak, 

jakby się mogło wydawać. Otoczą cię ludzie sympatyczni i życzliwi, ale jeśli 
szukasz prawdziwej bliskości, przyjrzyj się uważnie, czy gdzieś z boku nie 
stoi ktoś, troszkę zbyt nieśmiały, aby dać ci wyraźny sygnał zainteresowania... 
Uważnie przyjrzyj się też swoim ocenom – to najwyższy czas, by zacząć na 
poważnie podchodzić do stanu swojej wiedzy!!! 

WODNIK (20.01- 18.02) 
Wodniki lubią podróże, więc kiedy będziesz miał taką 
szansę - wybierz się w dalekie kraje! A może to będzie nie 
tylko podróż - może przeprowadzka...? Jak by nie było - 
masz szansę na poznanie drugiej połowy właśnie podczas 
ekscytującego wyjazdu. I uważaj, żeby tego nie przegapić! 
To może być ktoś wyjątkowy, nawet jeśli miejscem 
pierwszego spotkania nie będzie romantyczna hinduska 

świątynia, a nieapetyczny osobowy gdzieś w Polsce... Druga połowa semestru 
okaże się trudniejsza ( szczególnie dla Wodników z pierwszej dekady znaku ). 
Dadzą o sobie znać skrywane emocje, narastające konflikty. Starajcie się temu 
zaradzić. Unikajcie też pochopnego nawiązywania znajomości, bo możesz 
wplątać się w toksyczny związek. Unikajcie również lekceważenia 
systematycznej nauki – nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie szansa na 
zdobycie dobrej oceny – warto więc być zawsze przygotowanym!!! 

 
Specjalnie dla Was wróżka Lampituda spojrzała w gwiazdy, podłubała w 

fusach, zerknęła w magiczną kulę i napisała co Was 
czeka w II semestrze w sferze uczuć oraz w szkole – 
zarówno serce, jak i rozum są bardzo ważne!!! 
RYBY (19.02 – 20.03) 
Ryby spragnione miłości raczej muszą poczekać do marca. 
Pierwsza część roku przynieść może jedynie 

niezobowiązujące znajomości, ale... Ale niekoniecznie! Podczas 
karnawałowych imprez możesz spotkać kogoś, kto na poważnie zawróci Ci w 
głowie i sercu - ale nie pokazuj tego po sobie! Słuchaj komplementów z 
uśmiechem, ale na tym na razie poprzestań. Niech pokaże, jak bardzo mu na 
Tobie zależy! W szkole nawał obowiązków, ale dasz sobie z nimi radę- 
musisz tylko włożyć więcej pracy! 

BARAN (21.03 – 19.04) 
Może przestałeś dostrzegać najbliższych? Zatrzymaj się w 
biegu i doceń to, co masz. A jeśli jesteś samotny, to przestań 
marzyć o księciu czy księżniczce, tylko rozejrzyj się wokół 
siebie, a znajdziesz kogoś do pary... Nawał pracy i 
obowiązków szkolnych sprawią, że możesz poczuć się 
zniechęcony. Nużyć cię będzie rutyna, niestety, nie jest to 

moment, w którym można bez konsekwencji zrzucić z siebie 
odpowiedzialności i obowiązki... Zawsze jednak możesz zatrzymać się na 
chwilę i znaleźć odrobinę czasu tylko dla siebie. To pomoże Ci przetrwać, a 
już od połowy marca sytuacja zacznie zmieniać się na korzyść. I uważaj! 
Miłość czeka by ją przywołać. Dla samotnych szansa spotkania kogoś bardzo 

ważnego. 
BYK (20.04 – 22.05) 
Rzeczy materialne są oczywiście ważne, ale nie 
najważniejsze! Warto starać się także o czyjąś 
przychylność. Możesz odnaleźć szczęście, lecz nie 
oczekuj, że nowa miłość zacznie się jak w filmowym 
romansie. Bądź ostrożny nawiązując nowe znajomości 



nawet w czasie Walentynek! Jeżeli w szkole nie dasz z siebie wszystkiego, 
wiedza sama nie przyjdzie! Systematyczność to klucz do sukcesu! 

BLIŹNIĘTA (23.05 – 21.06) 
Gwiazdy obiecują ci miłość, tym razem prawdziwą i z wzajemnością. 
Wyjdź jej naprzeciw, zresztą nie będzie to trudne. Dzięki magicznym 
wpływom Kosmosu staniesz się swobodniejszy, bardziej 
uwodzicielski, zalety staną się bardziej widoczne, a wady nabiorą 
swoistego uroku... Baw się i ciesz towarzystwem przyjaciół, bo 
właśnie oni będą kluczem do twojej wielkiej miłości... Jeśli zaś 
niczego nie potrzeba ci już do szczęścia, pielęgnuj je po prostu i ciesz, 
się każdą chwilą spędzoną wśród najbliższych... Zdrowie dopisze, a 

nauka przyjdzie bez problemu, jeżeli tylko wykażesz własną inicjatywę!!! 
RAK (22.06 – 22.07) 
Drogi Raku, podejmowanie decyzji uczuciowych nie jest 
Twoją mocną stroną... Jednak jeśli tego nie zrobisz, to 
problem nie zniknie i będzie już tylko gorzej. W 
związkach, w których już zaznaczają się różnice 
charakterów, w tym roku się one zaostrzą i trudniej 
będzie dojść do porozumienia, z powodu uporu, niechęci 

do kompromisu. Pamiętaj, że łatwiej zbudować mur, niż go potem skruszyć. 
Kwiecień okaże się już dużo pogodniejszy i upłynie pod znakiem uczuć. Dla 
wolnych Raków rada, by z większym rozmysłem zawierały nowe znajomości. 
Ale możesz też spotkać prawdziwą, jedyną miłość - tylko trzeba ją 
rozpoznać... W szkole luz – ale tylko pod warunkiem, że swoje obowiązki 
potraktujesz na poważnie! 

LEW (23.07 – 22.08) 
Ożywione życie towarzyskie sprzyja poznawaniu 
nowych osób, co jest szczególnie ważne dla Lwów bez 
pary. Właśnie teraz poznasz kogoś, kto przemówi do 
romantycznej strony Twojej osobowości. Być może 
będzie to już związek na całe życie...? Pamiętaj, że jeśli 
już podejmiesz decyzję - to w niej wytrwaj bez względu 
na przeciwności, a wszystko będzie dobrze, choć na 

początku niekoniecznie to musi tak wyglądać... Emocje trzymaj na wodzy, nie 
mów po godzinie znajomości, że się zakochałeś, bo gwałtowne uczucia to zły 
doradca, rozum jest znacznie lepszy... Nie denerwuj się, kiedy coś Ci w szkole 
nie wychodzi – Twój wybuchowy charakter nic tu nie pomoże. Przemyśl 
sytuację, zastanów się nad rozwiązaniem i weź się ostro do roboty, a 
nadrobisz wszystkie zaległości! 
 
 

PANNA (23.08 – 22.09) 
Pamiętaj o tym, że miłości nie wystarczy zdobyć, trzeba 
także o nią dbać! Samotne Panny będą mogły wybierać i 
przebierać między partnerami, a kokieteryjność stanie się 
ich drugą naturą. I słusznie - temperaturze uczuć dobrze 
robi odrobina miłosnego niepokoju. Ale nie należy 
przesadzać... Poświęć też trochę czasu sobie: może warto 
wyjechać na wymarzone wakacje lub spędzić kilka 

karnawałowych nocy beztrosko się bawiąc? Rzecz jasna pod warunkiem, że 
wyjdziesz jej naprzeciw. A więc nie siedź w domu! Pamiętaj jednak, że 
najpierw są obowiązki, a dopiero później przyjemności – nie lekceważ szkoły 
i cały czas bądź czujna, a ujrzysz efekty. 

WAGA (23.09 – 23.10) 
Będziesz teraz bardziej niż zwykle ciekawy ludzi, świata, 
skłonny poznawać cudzy punkt widzenia, okazywać 
zrozumienie i tolerancję. I nic dziwnego - Twoje serce już 
wie, że to właśnie tu spotkasz swoją miłość. A czy jest 
coś, co może połączyć szybciej, niż takie same poglądy na 
najważniejsze dla obojga sprawy? Jeśli ten związek nie 

będzie się opierał tylko na wspólnych ideach - będzie piękny i trwały, ale jeśli 
nie, zostawi po sobie tylko złamane serce... W szkole same wspaniałe chwile 
pod warunkiem, że sam sobie na nie zapracujesz! Pamiętaj, nic w życiu nie 
przychodzi za darmo; czasami brak pracy może przejść niezauważony, ale na 

dłuższą metę takie zachowanie nie popłaca… 
SKORPION (24.10 – 22.11) 
Zanim znowu zaczniesz walczyć o szczęście zastanów 
się spokojnie. Czy aby przyczyna twej samotności tkwi w 
życiowym pechu? A może serce czegoś się boi? A może 
jest jeszcze gorzej - może miłość kojarzy ci się z utratą 
wolności, z tęsknotą...? Odważ się zajrzeć w mroczne 
zakamarki duszy i koniecznie je dobrze przewietrzyć! 
Miłość przecież czeka tuż za rogiem i - ponieważ będzie 
to naprawdę coś wyjątkowego - warto się na nią 

odpowiednio przygotować. Ale nawet zajęte Skorpiony muszą się nastawić na 
burze w związkach, a nawet rozstania. To, co się wypaliło, musi odejść... Pora 
zrobić miejsce prawdziwej miłości. Podobnie w szkole – pora poważnie 
zastanowić się, czy zamierzasz zakończyć ten rok szkolny jako zwycięzca, 
czy jako przeciętniak w środku peletonu. Masz w sobie moc, postaraj się ją 
wykorzystać i pokaż, że stać Cię na wszystko, czego tylko chcesz. 


