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Pierwiastek chemiczny o liczbie
at. 37
Jeden z kontynentów
Ukł. dwóch ładunków elektr. o
przeciwnych znakach
Trujący gaz o woni gorzkich migdałów
Nagroda telewizyjna w USA
Właściciel kiltu
Namalował „Trwałość pamięci”
Ciało niebieskie z warkoczem
Bezzałogowy pojazd kosmiczny
Barwne szkła okienne

Numer 2 (6), luty 2004

Cena 1 zł.

W numerze:
Dziennik Mietka S.
Kontrtwersacje

Rozwiązanie krzyżówki
Hasło krzyżówki brzmi: Komandi. Nagrodę otrzymuje: Radek Waszkiewicz z kl. II
„e”.
W poziomych rzędach wykreśl rozwiązania haseł. Z pozostałych liter ułóż rozwiązanie krzyżówki. Dostarcz je do 25.02.2004r. Gwarantujemy atrakcyjne nagrody!

Walentynki

Spotkać poetę

Klub
Europejski

Lista przebojów

Witajcie!
Ferie się skończyły, znowu do budy
ciągnie sznur uczniów z jak zwykle
zbyt ciężkimi plecakami, znowu trzeba wstawać wcześnie... A przez dwa
tygodnie było tak pięknie! Ale co
dobre, szybko się kończy. Wszystko
wskazuje jednak na to, że jak co roku
przyjdzie pora miłości i szczęścia,
gdy wszystko wokół ożywa, ptaszki
znów śpiewają (no i mogą na kogoś
narobić), a większa ilość słońca docierającego do naszych oczu sprawia,
że chce się żyć. To oczywiście wiosna, a pierwszą jej zapowiedzą jest
dzień miłości - Walentynki. Amor
przyszykował już strzały, i tylko
czeka, żeby kogoś dorwać. Pamiętajcie jednak, że „W miłości jest tylko
jedno wyjście - ucieczka”, jak mawiał Bonaparte. Myślicie, że taką
ucieczką będzie nowy „Fuks”? NIE!
Redakcje opanowała słodka woń z
alabastronu Afrodyty, więc gdzie nie
spojrzycie, tylko miłość, miłość i
miłość. Sama słodycz. Przygotowaliśmy więc kilka rad dla zakochanych,
rozmowę z zakochaną parą oraz kolejne, zakręcone przygody Mietka S.,
który, rzecz jasna, zakochał się nie
na żarty... Jeśli jednak dobrze poszukacie, to znajdziecie teksty z miłością nie związane - dokończenie rozmowy z ks. Maliszewskim, tekst o
(sub)kulturze metali. Umieściliśmy
też ankietę, aby dokładnie poznać
Wasze oczekiwania wobec naszej
gazetki, tak, aby jak najlepiej trafiała
w wasze upodobania. Zachęcamy do
jej wypełnienia, szczególnie, że możecie na tym naprawdę skorzystać
(szczegóły w środku). Zapraszam do
czytania!
Naczelny - Marcin Łępicki

Lista przebojów
1. Linkin Park „Numb”
2. Evanescence „Going
Under”
3. Kury „Szatan”
4. Rasmus „First day in my
life”
5. Boys „Figo Fago”
6. Outcast „Hey ya”
7. Hey „Muka”
8. Bad Religion „American Jesus”
9. Kasia Stankiewicz „Francuzeczka”
10. Zipera „Bez ciśnień”
Konkurs
W tym numerze nagrodę za udział w głosowaniu wygrała Ewa Raducha z kl. I „d”

Z czym.... do Turcji?
Z Blue Cafe, to oni wygrali polski finał
i będą reprezentować Polskę na konkursie
Eurowizji. Czy to dobrze? Można powiedzieć, że średnio dobrze z tego względu,
że nie oni byli najlepsi. Ludzie głosowali
na zespół, a ten jak wiadomo jest popularny, ale ich piosenka „Sweet song,
Love......” była stokroć gorsza niż „You
may be in love” z zeszłego roku. Na pewno, nie tylko moim zdaniem lepsza była
mieszanka hip-hop, soul i R’n’B, czyli
Sistars, które świetnie wykonały swój
„czarny” numer, uwagę zwracał zespół
Goya który wykonał po angielsku świetną
balladę. Ja bym wysłał Planetę z „Easy
money”, było to bardzo oryginalne i rockowe wykonanie, które z pewnością mogło sięgnąć po wygraną. W takiej Finlandii
zgłoszono ponad 300 utworów (w Polsce
ok. 70) a wygrał jakiś burak wykonując
swój badziew gorzej niż pijany rolnik, jeśli
reszta Europy ma tak beznadziejny
gust ,co zresztą sprawdza się od kilku lat
na Eurowizji to Polska musowo wygra
nawet takim kiczem jak „Sweet song,
dnooooo song”
Zefsi

fore and gets him to take a girdle, which is a belt, that she says will protect him because it is magical and says for him not to tell her husband. She is of course lying but
Gawain takes the girdle and agrees. She also kisses him three times. There are three
reasons why Gawain does not take advantage of the situation with Bercilak's wife.
The first is because she is the host's wife. Next if Gawain sleeps with her then he will
have to exchange with Bercilak what he has received and finally Gawain thinks he is
going to die and does not want to commit adultery which is a sin and then have to
face God. That night Gawain is given the fox from Bercilak and he gives Bercilak
three kisses but not the belt. Gawain is now ready to leave to find the Green Chapel,
the home of the Green Knight. Bercilak directs Gawain to the area of a burial ground
which Gawain thinks is the Green Chapel. Bercilak then goes there to give Gawain
his three hits. The first and second swings of the ax do not touch Gawain but the third
cuts his neck. At this point Gawain learns from Bercilak the truth about all that has
taken place. Bercilak tells him that he did not hit him the first and second time because Gawain passed the first and second tests of presenting what he won that day to
Bercilak. On the third day, however, Gawain did not give Bercilak the green girdle
and so he cut him on the third swing. Gawain failed on the third day by lying to Bercilak. Gawain learns here that Bercilak is the Green Knight, the lord's home he was
staying at and that he put his wife up to seducing Gawain. He goes on further to explain that Morgan Le Fay, Arthur's half sister, is the one who devised this test for
Arthur's court. Gawain then takes the girdle and wears it as a symbol to remember his
weakness.
M. Stupak

Sir Gawain and the Green Knight
Do przeczytania tej historii zachęcam wszystkich, którzy myślą
że poeci w XIV w. nie mówili otwarcie o sprawach takich jak:
zaloty (advances), kuszenie (to seduce), czy zdrada (adultery).
Oryginalny tekst angielski został napisany wierszemokoło 1375r przez anonimowego poetę (to jest tylko streszczenie).
King Arthur and his court are gathered for a Christmas celebration. There are festivities, and everyone sits down to have dinner. Arthur, however, refuses to have his dinner until he hears a
story. A huge green giant with red eyes then comes riding into
the dining hall on his green horse with a holly bob, a sign of
peace, in one hand and an ax, with a very long blade, in the
other. Everyone is completely amazed. After he establishes that
he comes in peace, the Green Knight challenges Arthur's men to a game which consists of one player hitting the Green Knight with the ax. He will have to seek the
knight out at the Green Chapel within a year and a day (magical element) to receive
three hits from him with the ax. The player will also get to keep the ax. Everyone in
the hall is intrigued by his color, and the knights are afraid to step forward. The Green
Knight laughs because he says he has heard so many great things about Arthur's brave
men and now none wish to accept his challenge. Of course, Arthur is embarrassed by
all this, and he accepts. Then, Gawain humbly comes forward, saying since he would
be of no great loss, he will play the game. He hits Bercilak with the ax, cutting off his
head, which rolls around on the floor. Bercilak picks up his head, holds it in his arm,
the eyes open and it says for Gawain to begin searching for him on All Hallow's Day.
He then rides off without replacing his head. The court of King Arthur then celebrates. All Hallow's day arrives, and Gawain sets off for his adventure, while the people are secretly angry that Arthur is allowing his nephew to go on a journey that they
believe he will never return from. Gawain leaves with his horse, Gringolet, and along
the way, he faces many harsh conditions. He comes across serpents, wild animals,
and wild men of the woods that he has to fight. He must also brave falling rocks,
freezing weather and loneliness but God does protect him. Finally, it is Christmas
Eve and snowing heavily. Gawain prays for some sort of shelter where he can hear
mass. It is at this point that he comes to Bercilak's castle which appears magically
before him. It is a beautiful, bright and green landscape, in total contrast from where
he just was. He then goes to the castle where the lord, who is Bercilak, unbeknownst
to Gawain, allows Gawain to stay. Bercilak, then proposes to Gawain that while Gawain is there they will exchange at night what they have won in the day. Then there
are the three hunts which parallel the seduction of Gawain by Bercilak's wife. On the
first day Bercilak hunts a deer, which is considered a shy, gentle animal. Gawain behaves like a deer in response to Bercilak's wife's advances. Bercilak's wife on this day
is also not too aggressive and kisses Gawain once. That night Bercilak gives Gawain
the deer and Gawain gives Bercilak the kiss which he received. Next a boar is hunted
which is more difficult to catch and Bercilak's wife is even more aggressive and
kisses Gawain twice. Finally, on the third day Bercilak goes hunting for a fox, a sly
creature and on this day his wife is also cunning. She seduces Gawain more than be-

Czym się różni asystentka od sekretarki?
Dzień Asystentki i Sekretarki (25 luty) skłonił nas do takich dywagacji.
Wierzymy, że dzięki temu wiele z Was wybierze ten zawód!

Asystentka

Sekretarka

Praca polega na asystowaniu szefowi w
wielu ważnych sprawach służbowych i
nie tylko. Bywa też, że taka
kobieta często wyręcza
szefa z wielu czynności,
kupuje mu koszule, prezenty na urodziny żonie, a gdy
szefuncio się przemęczy i
zestresuje to dzielna podwładna „robi” wszystko
aby mógł odpocząć, zrelaksować się. Przykładem
takiego stanu rzeczy jest
sprawa znanej na całym
świecie (w kosmosie i Polsce również)
Monica Levinski (polskie korzenie?)–
asystowała Billowi w wielu interesujących sprawach:
Zamoczyć mu często dawała
Ale ubrań nie wyprała i dowody zdrady
Na sobie przechowała
I w ten sposób Hilary się o tym dowiedziała
Więc Monnica szybko zwiała
A potem...
Firmę torebek otworzyć spróbowała
Ale ostro na wadze przybrała
I nici z tego interesu miała

To jest trochę inna bajka. Sekretarka
to taka osoba, która pisze i notuje ważne uwagi szefa,
oczywiście mężczyzny bo tylko
oni nadają się do
sprawowania
władzy. Do zadań tej pani może należeć również parzenie
herbaty lub kawki dla szefa. Powinna spełniać
następujące kryteria: dwa fakultety,
znajomość trzech języków obcych, 25
lat no i 10 lat stażu w zagranicznych
korporacjach aby od razy wiedzieć o
co biega.
Wygląd - 185-250 cm bez obcasów,
wymiary 60-90-60, długie blond zęby
w kolorze tęczy.
Ubiór perfekcyjny wzorowany na najnowszych trendach Arcadiusa.
Idealnym przykładem osoby na
to stanowisko jest Manny Penny z
filmów o 007. Urodą nie grzeszyła i
była wiecznie w Bondzie zakochana
(bez wzajemności ). Taki to już los
biednej sekretarki.
Zefsi

Taki to już los asystentek, ciężką robotę
dziewczyny maja, to one stają przed
życiowymi rozterkami i zadają sobie
trudne życiowe pytanie
Dać czy nie dać oto jest pytanie.

Spotkać poetę

Dziennik Mietka S.
11.02.04– właśnie gadałem z internautami i chciałem się od nich dowiedzieć gdzie mogę pójść z moją
lubą Stanisławą Zofią ksywa „Oralmaszin” z domu
Pastuch parafii Kolonia Bobki Stare spytałem się o
to kolegów i koleżanek z czatu mięli różna propozycje tym bardziej, że nie był to normalny pokój a
mianowicie komnata pod nazwą „ Nagrzane świry i
psychole z Tworek” zawsze tam zaglądam bo to
ludzie „inteligentni raczej inaczej”. Ich propozycje były dosyć niekonwencjonalne, ale niektóre z nich dałoby się wykorzystać w praktyce, naprimier:
- przyjdźcie na disco bandżo do naszego zakładu, można nawet tańczyć,
ale w kaftanach bezpieczeństwa to trochę trudne, ma to swoje plusy bo można
łatwo breka walić i głowy nie rozwalisz bo ściany są obite materacami,
- idźcie na potańcówkę do wiejskiej dyskoteki, tylko nie tańczcie, nie rozmawiajcie i najlepiej to w ogóle do środka nie wchodźcie... bo wiejscy pakerzy
mogą was skopać i zabić, poza tymi drobnymi szczegółami to ogólnie tam nawet
fajnie jest.
Te propozycje były dosyć awangardowe i trudne do zrealizowania więc musiałem je odrzucić, trzeba było coś wymyślić bo moja matka dowiedziawszy się od
sąsiadów że chodzę z Pastuchową powiedziała, że mam z nią przyjść na Walentynki na rodzinny obiadek, aby porozmawiać o mojej świetlanej przyszłości z nią
właśnie.
13.02.04– mamuśka już się podniecała wyżerą choć jej powiedziałem, że nic z
tego i prędzej mnie na sygnałach do Choroszczy powiozą niż z nią przyjdę na
przesłuchanie. Jeszcze tego nie mówiłem, ale starsza jest gorsza niż Gestapo i
KGB razem wzięte, ona zawsze wie gdzie byłem i z kim rozmawiałem jeszcze
przed moim wyjściem.
Stało się matka przyparła mnie do ściany i powiedziała, że jak Stasi nie zaproszę
to mnie od gotówki odetnie i na teologię wyśle i wtedy spełnił by się mój jeden z
najgorszych koszmarów. Musiałem się zgodzić, ale wynegocjowałem, że po godzince możemy się zrywać na miasto.
14.02.04– godz. 15.00 Stasia zaraz przyjdzie na rodzinny obiadek, nie wiem co
się będzie działo, ale znając moich rodziców będzie wioskowo i znowu będę się
za nich wstydził.
(15 min. później:)
Mamuśka Stasiu a jak u ciebie w szkole
Stasia Dobrze choć zawsze mogłoby być lepiej
Ojciec Jaka jesteś ambitna nasz Miecio to taki nasz mały buntownik tylko by
ściągi pisał i kombinował, to nasz mały łobuziaczek he he he
(Ciąg dalszy na stronie 5)

Prośba
Balansując pomiędzy granicami
Nie oglądam się za siebie
Nie zauważam drobnych różnic
Pomiędzy życiem a śmiercią
Miłością a przyjaźnią
Nie widząc trudów egzystencji
Brnę przez życie
Niczym chmura, fala
Na morzu niepokoju
Roztargnienia i filozofii
Gubiąc czas dla innych
Nie znajduję go dla siebie
I twojej osobowości
Zatraconej przez moją rzeczywistość
I chorą ambicję
Wyobraźnię zgubioną na śmietniku
Najprawdziwszego realizmu
Uciekając od prawdy
Zostawiając w wagonie fikcji
Ocalały rozum
Jak okręt na mieliźnie
Zwycięzcę urojonych sztormów
Tracę najważniejsze
I to jedyne
Co się w życiu liczy
Uczucie do CIEBIE
Twojego duchu i ciała
Niewypowiedziana strata
Odbija się echem
W pokoju ciszy
Hałasem
Wykrzyczanym przez zamknięte usta
Prosząc CIEBIE o drugą szansę
Powrotu do samotnego ogniska
Tylko we dwoje...
SCRATCHMEN

Gdy za każdym razem
Przechodzisz obok mnie
Czuję Twój oddech
Lecz to bardzo szybko
Mija i wraca smutna chwila
Co ranek budzę się z głową
pełną marzeń, że kiedyś
będziemy razem.
W mym pokoju gra smutna
muzyka, na pustej ścianie
zegarek cicho tyka, a mój
wymarzony chłopak mnie unika.
MM

(Ciąg dalszy ze strony 4)

Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, dać ogłoszenie – piszcie i wrzucajcie
je do Skrzynki Kontaktowej znajdującej się w Bibliotece.
Do Redaktora technicznego.
Kochajmy się czule, niekłućmy wogule twoja landrynka (pisownia oryginalna red.)

Pozdrowienia dla przystojnej, cichej, rozgrzanej wielbicielki - A i
G.

Antoniemu, z wyrazami wdzięczności, życzliwość i sympatii za
okazaną pomoc - redakcja
Wieliczajszych abuczeni mieżdunarodnowo jazyka Miru żełajet Ja!

Samych genialnych pomysłów w obsłudze śrubokręta, rozwijania talentu w technologii rozmowy z przyjacielem, przypadkowego spotkania trzeciego stopnia ze Świnio (mamy nadzieje że
od tego nie ześwigociejesz), rób co chcesz tylko nie tęp języka,
twój dowcip rozbraja nas, dobrych wiatrów, niekoniecznie przechyłów oraz gęstych odwodnień i oby Cię nie dopadło największe z męskich upokorzeń, i nie jedz tyle na miłość Boga (wybór
należy do Ciebie - albo kot, albo łyskacz).
Mirkowi, w dniu Twego święta życzy kochająca redakcja.

Rozwiązanie konkursu z
w tle
Tristan i Izolda, E. Górniak
i Pocahontas, M. Samoazaniec i W. Kossak, Rumcajs
i Cypisek, Karusek i Anielka, Chip i Dale, Pola Raksa i Szarik, Charlie i Aniołki,
Nadia Krupska i Lenin, Xsena i Herkules
Nagrodę otrzymała: Magdalena Sepko z kl. II „d”. Redakcja w uznaniu wybitnej
znajomości historii nagrodę specjalną przyznaje Tomkowi Buchta z kl. IB

Ja Mamo chyba zapomniałaś wziąć tabletki uspokajające (Boże za jakie grzechy
mnie tak pokarałeś)
Mamuśka Ohh chcesz zobaczyć jego zdjęcia z dzieciństwa, był takim słodkim
tłuściochem, karmiłam go smalcem i kłustą kiełbasą żeby był zdrowy i silny.
Stasia Nie wiem co na to Mietek
Ja yyyy raczej nie...........
Mamuśka OOO widzisz zgadza się
Ja (mamuśka pokazała te najgorsze jak biegałem w wieku 5 lat goły w baseniku i
jak ptak mi na czapkę nasrał– to tragiczne wspomnienia)
Stasia ....tak proszę pani bardzo śmieszne
Mamuśka mów do mnie Mamo!!!
Ja Do ........ nędzy idziemy stąd Staśka
Staśka W nogi Mietek, zwijamy się z tej imprezy.
Tak się zaczęła moja życiowa przygoda, ja i Staśka tydzień po Walentynach rzuciliśmy szkoły, wzięliśmy swoje oszczędności i pojechaliśmy na zachód szukać
szczęścia.
Nowe odcinki pt.: „Mietek podbija Zachód” już od następnego numeru Fuksa.
Wasz człowiek

SONDA
W rankingu na Srebrne Usta pierwsze miejsce zajęła pani Renata Beger.
Skłoniło to nas do sprawdzenia znajomości przez Was „neologizmu” stworzonego a właściwie „odświeżonego” przez tą panią. Nasi reporterzy rozpierzchli się w cztery strony naszej szkoły i zadali Wam bardzo intrygujące pytanie: Co to znaczy
mieć „kurwiki w oczach”? Oto rezultaty:
-być wściekłym,
-wampirze spojrzenie,
-nerwowe spojrzenie,
-trzeba uciekać na drugi koniec świata, bo ten
ktoś zacznie piorunami ciskać,
-nie mam zielonego pojęcia,
-choroba,
-jest to specyficzny hultajski błysk napalenia
spowodowany przekarmieniem owsem,
Autorka nowomowy polskiej
-być wkurzonym,
wraz ze swoimi słynnymi
-totalne napalenie,
kurwikami

Polski Casanova.
August II Mocny jest najlepszym przykładem typowego
męskiego dylematu: przespać się ze wszystkimi kobietami świata, czy odnaleźć wszystkie w jednej. Król zdecydowanie opowiadał się za tą pierwszą wersją dlatego
też ma opinię największego uwodziciela (historycy
określają go bardziej dosadnie, ja trzymam się bardziej dyplomatycznej terminologii) XVIIIw. a może
nawet całego minionego tysiąclecia. twierdzili, że
miał 365 nieślubnych dzieci. Wydaje się to mało
prawdopodobne, nie znaczy jednak, że musi daleko odbiegać
od prawdy. Partnerki Augusta można podzielić na trzy kategorie
Pierwsza: byle dziewczę nawet z gminu gwałcone lub kupowane w karczmach,
podczas polowań, na popasach. Niewiadomo i nigdy nie dojdziemy czy wśród
naszych znajomych nie płynie błękitna wręcz królewska krew
Druga: szlachcianeczek (pieszczotliwie nazywanych przez króla) - rekrutowały
się spośród panien związanych z dworem, zaprzyjaźnionych możnowładców
lub żon urzędników niższego rzędu. Nieliczne mogły liczyć nawet na hojną
zapłatę!
Trzecia : oficjalne metresy, z którymi pojawiał się na balach nie dbając o sentymenty małżonków czy opinię publiczną. Najbardziej znaną z nich jest hrabina Anna Cosel (powieść Kraszewskiego) przypłaciła zresztą ten związek zamknięciem w zamku Stopen bez prawa spacerów i odwiedzin (bardzo niehumanitarne więzienie).
Najważniejszą, a zarazem kobietą której wymaganiom król nie zawsze potrafił
sprostać była Aurora von Konigsmarck. Trudno się dziwić władcy skoro natchnienia szukała w „romansach” francuskich. Jednak jedyną kobietą, która
zamęczyła władcę była Esterle (podobno sadomasochistka). Król nie potrafił
oprzeć się jej wdziękom przez wiele lat i zawsze w chwilach słabości ją wzywał by po chwili oddalić gdzie pieprz rośnie.
Najbardziej osobliwe związki łączyły króla z Urszulą Lubomierską, która nie
znała żadnego języka obcego, zaś król nauczył się nielicznych polskich słów
dopiero pod koniec życia. Porozumiewali się więc za pośrednictwem tłumacza
zobowiązanego również do warowania pod drzwiami sypialni. W przypadku
gdy Jego Wysokość nie umiał wytłumaczyć na migi na jaką figurę ma chęć
wzywano nieszczęśnika, który przekładał intencje króla. Przyczyniła się ona
także do powstania anegdoty. Przyszedł do jej męża chłop ze skargą, że rządca
zabrał mu żonę. Lubomirski miał odpowiedzieć „Król zabrał moją, ja wziąłem
rządcy, rządca twoją; staraj się i ty komuś żonę zabrać”.
Cudze chwaląc wzdychając do wyczynów Casanovy warto wspomnieć czasami o naszym jurnym Auguście, szczególnie w okresie niżu demograficznego.
Ksantypa

Ankieta
Postanowiliśmy poznać Wasze opinie na
temat naszej gazetki. Przygotowaliśmy ankietę, zwracamy się z
serdeczną prośbą o jej wypełnienie i
oddanie do Skrzynki Kontaktowej do
dnia 25.02.2004r. Wśród uczestników rozlosujemy atrakcyjne nagrody.
Przewidzieliśmy specjalne bonusy
dla autorów najbardziej ciekawych
wypowiedzi.
Ile przeczytałeś/aś numerów Fuksa?
jeden 
kilkawszystkie
Jaką ocenę postawiłbyś /aś pisemku
w skali 1-6 i dlaczego?
Ocena: ......................................
......................................................
Oceń poszczególne rubryki w skali:
nie interesuje mnie (1), przeciętna
(2), interesująca (3):
1 2 3
Lista przebojów

Exlibris - recenzje książek 
Subkultury

Kontrwersacje - wywiady 
Dziennik Mietka S.

Hydepark

Spotkać poetę

Klub europejski

Sonda

Kącik komputerowy


Czy kontaktowałeś /aś się kiedykolwiek z redakcją gazetki?
tak 
nie 
Dlaczego? ..........................................
...........................................................
Czy Twoi znajomi, członkowie rodziny czytają „Fuksa”?
tak 
nie 
Jeżeli tak, to kto? ...............................
............................................................
Oceń poziom trudności Krzyżówki.
b. trudna  trudna łatwa 
Oceń poziom trudności konkursów.
b. trudne  trudne łatwe 
Czego Ci brakuje w „Fuksie”?
............................................................
............................................................
...........................................................
Co zasługuje na Twoją krytykę?
............................................................
............................................................
...........................................................
Inne sugestie i opinie: .......................
............................................................
............................................................
Jeżeli chcesz, możesz podać tutaj
swoje imię i nazwisko. Ankieta weźmie wtedy udział w losowaniu nagród.
Imię i nazwisko: .................................
Klasa: ...........

Rozwiązanie konkursu sms
JNWS NMSDKCZ> jesteś najpiękniejsza w szkole nie mogę się doczekać kiedy cię
zobaczę w kinie
&8-] jestem szalenie przystojny i mam kwadratową szczenę
JOMC(:-)? jeśli o mnie chodzi przechodzę zmianę płci
%*@:-( mam kaca i boli mnie głowa
*8=(: jestem kompletnym bałwanem
Nagrodę otrzymała: Joanna Krzywosz z kl. IV „c”. Gratulujemy!

KONTR

wersacje

W numerze lutowym pragniemy Wam przedstawić sylwetkę nauczycielki technologii
informacyjnej i informatyki – prof. Heleny Szymańskiej
-Kończyła Pani nasze liceum. Jak wspomina Pani tamte czasy?
Były to czasy obozów wędrownych, rajdów pieszych, wycieczek, za sprawą nauczyciela geografii
Imię: Helena
prof. Janusza Roszkowskiego, w których brałam
Nazwisko: Szy mańska
udział. Reprezentowałam również szkołę w różZnak zodiaku : Wodnik
nych zawodach sportowych np. biegi narciarskie,
Kolor: zielony
piłka ręczna, lekka atletyka.
Ulubiony piosenkarz: George
-Czym różni się obecna szkoła od tej z Pani
Michel
wspomnień?
Czas przerw polegał na tym, że cała młodzież musiała maszerować po korytarzu. Nie wolno było stać, a tym bardziej siedzieć. Szkoła
ówcześnie posiadała bardzo bogate wyposażenie: sportowe np. do sportów zimowych
(łyżwy, sanki, narty), do turystyki (namioty, śpiwory, materace) i inne. Korzystaliśmy
z pracowni plastycznej z prawdziwymi sztalugami, która znajdowała się w pomieszczeniu, gdzie znajduje się obecnie biblioteka. W związku z bardzo dobrym
„zapleczem” ówczesnych pracowni na lekcjach biologii, chemii, czy fizyki dużo ćwiczeń wykonywaliśmy samodzielnie, pod nadzorem nauczyciela. Obecnie wydaje mi
się, że w szkole brakuje pomocy naukowych i sprzętu.
-Największa wpadka w szkole?
Nie miałam takich przygód.
-Jak przebiegała Pani dalsza nauka po skończeniu naszego liceum?
Nauczyciel matematyki namawiał mnie abym poszła na WSI, ja jednak wybrałam
AWF w Warszawie. Po zdanym egzaminie, z powodu braku miejsc nie dostałam się
na tę uczelnie.W październiku poszłam więc na nowo utworzony kierunek-technikę
na Filii UW w Białymstoku, następnie studia mgr z techniki na WSP w Opolu i rozpoczęłam pracę w dąbrowskim liceum jako nauczyciel techniki. W czasie pracy pogłębiałam swoją wiedzę na studiach podyplomowych z techniki na Politechnice Warszawskiej i z informatyki na Politechnice Białostockiej.
-Który okres nauki wspomina Pani najmilej?
Najbardziej czasy studenckie, szczególnie Opole gdzie mieszkałam w tzw.
„Miasteczku Studenckim”
-Długo pracuje Pani w naszej szkole?
Od 27 lat. W tym czasie uczyłam: techniki, fizyki, matematyki, rysunku technicznego, technologii mechanicznej, elektrotechniki, maszynoznawstwa i informatyki.
-Czy obecne pracownie informatyczne są dostatecznie wyposażone do prowadzenia zajęć?
Uważam, że tak. Zasoby sprzętowe i programowe są odpowiednie do realizowania
programu nauczania z TI i Informatyki, ale marzy mi się duża pracownia gdzie
uczniowie pracowaliby pojedynczo przy komputerach. W tym celu podejmowane są
odpowiednie kroki.
Dziękuje za rozmowę.

„Imię róży”
Umberto Eco, profesor uniwersytetu w Bolonii stał się znany dzięki swojej pierwszej powieści pt. „Imię róży”, która zrodziła się z przewrotnej tezy, że nie istnieje podział na „kulturę wyższą” i „kulturę niższą”. Po prostu, autor postanowił napisać powieść detektywistycznosensacyjną, posiadającą wartość artystyczną. I
trzeba uczciwie przyznać, że udało mu się ta sztuka, przez co książka na pewno spodoba się wszystkim - zarówno miłośnikom
akcji, jak i tym, których pociąga „wyrafinowana sztuka”. Znajdziecie tutaj
wszystko - krwawe opisy zbrodni, wątek miłosny, niezwykle piękne opisy
dzieł sztuki oraz kawałek solidnej wiedzy historycznej.
Ale właściwie o czym jest sama książka? Wszyscy, którzy widzieli film
emitowany niedawno w telewizji wiedzą, że miejscem akcji jest średniowieczny klasztor ze wspaniałą biblioteką, a jej osnową - tajemnicze morderstwa.
Równolegle rozgrywa się debata na temat ubóstwa Kościoła. Czy te sprawy są
ze sobą powiązane? Jeśli nie, to czy morderstwa są sprawką szatana? I czy te
zagadki wyjaśni tajemniczy franciszkanin, który przybywa wraz ze swoim
uczniem do klasztoru? Ale jego przybycie stawia tylko nowe pytania - dlaczego właśnie jemu opat powierzył rozwiązanie tych zagadek? Wraz z kolejnymi
rozdziałami dostajemy odpowiedzi, lecz ciągle powstają nowe pytania - najważniejsza z nich dotyczy wszystkich chyba kryminałów, czyli kto zabił? I
jeszcze jedno, będące zagadką dla czytelnika - kim (lub czym) jest tytułowa
Róża?
To jednak nie wszystko, bo „Imię róży” to także wspaniałe opisy, wyraziste
kreacje bohaterów i subtelny, wyrafinowany humor, ale przede wszystkim
realny, rozbudowany świat - opactwo ze wszystkimi tajemnicami i najczarniejszymi zakątkami oraz niesamowitą, ezoteryczną i przejmującą grozą biblioteką. Autor przyznaje, że zaczął tworzyć książkę właśnie od wymyślenia
świata, w którym wszystko będzie się rozgrywać. I musicie mi uwierzyć, że
czytając książkę dzięki wyobraźni znajdziecie się w mrocznych i tajemniczych
murach klasztoru gdzieś na terenie Włoch. Tylko raz spotkałem się z lepszym
i pełniejszym opisem rzeczywistości - był to świat „Władcy Pierścieni”, wykreowany przez J. R. R. Tolkiena.
Nie pomyślcie jednak, że wszystko to już widzieliście w filmie, że wiecie,
kto jest mordercą i lektura stanie się nudna - w żadnym wypadku! Odkryjecie
to, co pominięto w filmie, zagłębicie się w wątki historyczne i filozoficzne,
odnajdziecie wiele „smaczków”, które sprawiają ogromną przyjemność. Gdy
przyssiecie się do niej, ciężko będzie komukolwiek Was oderwać. Po prostu polecam ze wszystkich sił.
Esus

Wszystko winą jest Amora...
Na rynek przebojem wdarły się Walentynki, które lansują uczucia ku czci patrona
epileptyków. Święto to sprowadza się do pochwały zwykłego kłamstwa. Każdy z nas
wie, że nie ma miłości bez kłamstwa. Ona wstaje dzisiaj lewą nogą, nie
doprowadziła się jeszcze do minimum porządku (stanu używalności publicznej czyt. nie pindrzyła się przed lustrem godzinę) a Ty jej
mówisz - „Jaka jesteś piękna”; ty wracasz z pracy zszarzały,
wymięty, obrzydliwy - Ona bierze Cię w ramiona i mówi „Bardzo mi się podobasz”, a gdy stoisz przed lustrem i patrzysz
na swój wciąż uwydatniający się brzuch, na zwiotczałe mięśnie, z
zębami też kiepsko, wiesz, że ważysz o 15 kilo za dużo, na twarzy
przybywa zmarszczek .....A ona podchodzi i mówi: „Jesteś śliczny”.
I to jest właśnie prawdziwe spełnienie kochania: KŁAMSTWO!!!!
Tak to miłość opiera się na kłamstwie i
nigdy bez kłamstwa by nie zaistniała.
Wszystkim tym, którzy nie zgadzają się z
tą tezą i czczą Walentego jako swojego bożka serwujemy niekoniecznie sprawdzone
praktycznie podpowiedzi dla zaświrgolonych!

Konkurs
Jeśli poniższe dobre rady wypróbowaliście praktycznie na swoje drugiej połowie, ich
efekty opiszcie (w dowolnej formie) i wrzućcie do naszej Skrzynki Kontaktowej do
25.02.2004r. Najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy!

Porady miłosne dla zakochanych!
1. By wpłynąć na wasze zmysły zakupcie w biedronce świece różane. Każdy zakochany poczuje moc kwiatu miłości.
2. Każdy szanujący się mężczyzna powinien w tym dniu stać się poddanym swojej
księżniczki i wykonywać jej rozkazy (te zbereźne też). To jedyny dzień byście mogli
zrobić z siebie rycerskich ogierów.
3. Kulinarne menu w dniu św. Walentego nie musi opierać się na daniu z krewetek i
szampanie. Możecie zabłysnąć chlebem wyciętym w kształcie serca.
4. Poczujcie atmosferę
tego dnia , choć
czerwona żarówka to
pomysł wykorzystywany przez pokolenia
ale zawsze będący
na topie.
5. Na wieczorną kolację możecie swoją dziewczynę zabrać do centrum światowej
kuchni, czyli do wszechstronnej restauracji „La Skarp’e”.
Miriam
Przeprowadziliśmy konfrontację z tajemniczą parą (niekoniecznie Tristan
i Izolda), która przedstawiła nam tajemnice alkowy swojego związku.

Czarne złoto, czyli Fe
Najczarniejszą subkulturą, nie wliczając satanistów, są metale.
Zresztą są bardzo często myleni ze sobą. Pierwszy rzut oka na rasowego metalowca szarego człowieczka może przyprawić o dreszcze.
Czarna skórzana kurtka i spodnie (ewentualnie jeansowe), koniecznie długie glany (przez co są mylnie kojarzeni z punkami którzy też
je noszą oraz ubierają się na czarno), plecaki-kostki z naszywkami
ulubionych metalowych zespołów, dłuuuugie włosy (konieczne są
przy „moszowaniu”, czyli "headbanging’u" tj. machaniu głową w
rytm muzyki ;) )., czarne koszulki również z emblematami zespołów lub kościotrupami oraz nieodzowne pasy-pieszczochy sprawiają, że metalowiec w cywilizowanym
społeczeństwie widziany i określany jest jako „brudas”.
Wcześniej heavymetalowcy ubierali się w wąskie spodnie-rurki, białe adidasy i skórzane kurtki. Teraz nie sądzę, aby jakiś metalowiec założył adidasy z jaskrawymi
paskami, chyba, że czarne bez żadnych bajerów. Oprócz rzucających się w oczy
ciemnych ubrań metal kojarzy się z muzyką, która wyróżnia się diabelskimi brzmieniami gitary i mocnym rytmem perkusji. Nie ma tam słodkich melodii i tekstów o
miłości. Metalowe kapele mają repertuar pełen przemocy i zła. Po prostu śpiewają o
ciemnej stronie świata. Muzyka ta wywodzi się z początków lat
70 kiedy takie kapele jak Deep Purple czy Black Sabath tworzyły coś mocniejszego niż rock - zaczęli grać hard rock, z którego wywodzi się heavy metal. Moda na tą muzykę do Polski
doszła w latach 80. Wtedy też powstały inne rodzaje tej muzyki; trash metal jeszcze ''cięższy'' niż heavy metal. W latach 90
zapanował najmocniejszy i najostrzejszy death metal, z takimi
kapelami jak Deicide, Cannibal Corpse. W dzisiejszych czasach
panuje ogromne zróżnicowanie metalu. Najwyraźniejsze różnice występują między blackowcami a powermetalowcami. Ci pierwsi słuchają bardzo ciężkiej odmiany metalu – blackmetal, natomiast powermetalowcy słuchają powermetalu, który charakteryzuje się melodyjnością, chórami, użyciem wiolonczel,
syntezatorów, organów itp. Odmian powermetalu jest bardzo wiele: Power, Speed,
Hollywood, Melodic, Epic, Symphonic, Mighty, Folk, Gothic, Fantasy i wiele innych. Oprócz power- i deathmetalu wyróżnia się również industrialmetal, wspominany wyżej trashmetal, tanzmetal i ostatnio bardzo rozpowszechniony nu-metal, dzięki
takim zespołom jak Linkin Park, Limp Bizkit, P.O..D., albo Deftones. Nu-metalowcy
różnią się od swoich kolegów metalowców nie tylko ubiorem, ale również muzyką.
Ubierają się oni w stylu skate: olbrzymie spodnie z klonem na kolanach, szerokie
bluzy i czapeczki z daszkiem. Do tworzenia muzyki artyści używają nowoczesnych
urządzeń elektronicznych, a także wplatają charakterystyczne hiphopowe akcenty,
dzięki czemu jest ona bardziej nowoczesna i trafia do większej grupy ludzi.
Muzyka metalowa, w ostatnich czasach znajduje coraz szerszy krąg odbiorców.
Znajduje się na czwartym miejscu popularności pod względem rodzajowym. Co jak
na tak ostrą i ciężką muzykę jest wręcz znakomitym wynikiem.
Vega

Unreal Tournament
Wiem, że część z Was uwielbia strzelanki, a największe emocje przeżywacie, gdy
rakieta wystrzelona z Waszej rakietnicy trafi w
przeciwnika, a jego szczątki radośnie odbiją się
od ściany..... Kolejny frag! O to w tej zabawie
chodzi! Uważam jednak, że nowe gry nie przynoszą nic nowego do gatunku, wszystko już
zostało powiedziane, a kropkę nad i postawił tu
Nierealny Turniej, i to dobrych kilka lat temu.
Nie pomyślcie, że jeśli gra pochodzi z roku
2000, to musi brzydko wyglądać... O nie! Dopiero teraz można ustawić wszystkie parametry
graficzne ma max. i cieszyć oczy. Nie jest to
może najnowszy cud programistów, ale całkowicie wystarcza! Za to dźwięk wręcz powala szczególnie, jeśli macie porządne głośniki. Po
prostu wpiera człowieka w fotel i nie pozwala
mu wstać ;).
No ale w co możemy pograć? A, tutaj najlepsza
chyba cześć gry - zarówno przez sieć, jak i w
singlu (z botami) można pograć w typowego
Deathmatcha lub jego odpowiednika w drużynie, dobrze
zrealizowany
CTF, oraz tryby nietypowe: Last man standing
(coś dla kamperów), Domination no i to, co
tygryski lubią najbardziej, czyli tryb Assalut podchody „na ostro”. Jeżeli jeszcze wam mało,
to dodajcie tysiące mutatorów z Internetu,
wpływających na rozgrywkę (niektóre z nich są
naprawdę zakręcone).
A mapy? Cóż, sama słodycz - wspaniałe,
monumentalne budowle, gotyckie wnętrza, futurystyczne kształty, a do tego kilka
tajemnic w każdej mapie, czekających żeby je odkryć (i zdobyć przy okazji jakiegoś
bonusa). Jest gdzie grać, a mapy są świetnie dostosowane do trybów rozgrywki. I
jeszcze jedno, jest ich 50! To naprawdę może powalić.... Także i oręż, którym przyjdzie nam rozkładać przeciwnika na elementy pierwsze jest świetnie dobrany. 11 giwer, każda ma co najmniej 2 tryby strzału, a przeciwnik nie ma już głowy :).
Ale najważniejsza jest grywalność, która stoi na najwyższym poziomie, zarówno
w singlu (super inteligentne boty), jak i w multi (czy jest coś lepszego niż dokopać
bratu o poranku 20 do 12?). Jednym słowem, lata lecą, ale dla mnie król FPP jest
jeden - UT.
Esus

W jaki sposób się poznaliście?
Przez wspólnego kolegę. To było w barze, 15 lutego 2001 roku. To
był chyba piątek.
Jak wyglądała Wasza pierwsza randka?
Jezu, nie wiem... Na początku spotykali- To był spacer, albo spotkaliśmy się w
śmy się w gronie przyjaciół, trochę czasu barze przy coli - rozmawialiśmy o rolnicminęło, zanim spotkaliśmy się tylko we
twie (śmiech).
dwoje.
Co Ci imponuje w partnerce/partnerze?
Szczerość, wrażliwość, wiara w lepsze
jutro, religijność.

Wszystko: jest bardzo czuła, inteligentna,
upierdliwa (w dobrym tego słowa znaczeniu).

Kto rządzi w Waszym związku?
Ja, oczywiście, że JA! (śmiech). Nie ma
kogoś, kto rządzi, jest kompromis.

Nikt. Dzielimy się władzą, nie ma kogoś,
kto by rządził.

O co pierwszy raz się pokłóciliście?
O kolegę - zazdrość.

Tyle tego było, że nie pamiętam.... Najczęściej fochy waliła.

Co byś zmieniła/zmienił w partnerze/partnerce?
Nic.

Raczej nic.
Jak widzisz Wasz związek w przyszłości?

Na pewno widzę nas razem, często żartu- Trójka dzieci, dwie świnie, cztery krowy i
jemy o małżeństwie, ale to dopiero za 10 domek nad jeziorem.
lat... Staramy się nie patrzeć na to, co
będzie, ale na to, co jest, chociaż myślę,
że oboje wyobrażamy siebie razem aż do
końca.
Czy Twój partner/partnerka ma jakieś znaki szczególne?
Nie powiem, bo się na mnie obrazi.

Znamię na szyi.

Po czym poznalibyście się w ciemnościach?
Po nosie i ustach.

Po nosie i nie powiem, po czym jeszcze
(śmiech).
Pytania zadawali: Adonis i Esus

Młodzież a Kościół cz.II
A co ksiądz myśli o Ewangelii św. Tomasza?
Jest zlepkiem różnych, nieuporządkowanych w jakąś logiczną całość, wypowiedzi, najczęściej przypisywanych Jezusowi. Nie została włączona do kanonu ksiąg
natchnionych i nie stanowi odnośnika w naszej wierze. Powstała w czasach szeroko upowszechnionej synonimii, zatem i tytułowy św. Tomasz nie jest jej autorem.
Wiele jest takich ksiąg – powszechnie określa się je apokryfami.
Sugeruje się fakt zafałszowania, ze strony zwierzchników Kościoła, poprzez zepchnięcie poza Biblię, tych słów Jezusa, które ukazują prawdziwe oblicze i sytuację dzisiejszego Kościoła na świecie „Królestwo Boga jest wewnątrz Ciebie i
wokół Ciebie. Nie pałace z drewna i kamienia…”. . Pozwolę sobie zacytować w
tym miejscu fragmenty z listów do Koryntian, Efezjan i Hebrajczyków:
„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
[1Kor 3,16], „W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,
w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie
Boga przez Ducha.” [Ef 2,21], „Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.” [1Kor 3,17b] W księgach kanonicznych również jest mowa o świątyni
którą jest człowiek. Co więcej, podobnie jak to jest w Ewangelii św. Tomasza,
również w Biblii zapewnia, że będzie z Tymi, którzy w niego wierzą: „Bo gdzie
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” [Mk 18,20], „A
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.” [Mt 28,20]
Zatem z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że powodem odrzucenia tej księgi
nie była chęć zatajania i maskowania czegokolwiek. Problem zaś powstaje po
przeczytaniu innych myśli zawartych w tej księdze, np.: 1) „Rzekł Jezus: Jeśli nie
uczynicie szabatu szabatem nie zobaczycie Ojca” [EwTm 27]
Wszyscy doskonale wiemy, że Jezus wywrócił Prawo Żydowskie do góry nogami.
Szabat również odpowiednio skwitował, czytamy: „To szabat został ustanowiony
dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” [Mk 2,27] Mamy zatem dwie sprzeczne wypowiedzi tej samej osoby, na ten sam temat. Która jest prawdziwa? Należało by odwołać się do kontekstu. W Mk kontekst jest wyraźny, zaś w EwTm zauważamy wyraźny jego brak. Zatem, który fragment uznacie za bardziej prawdopodobny?
2) „Rzekł im Szymon Piotr: Niech Mariham odejdzie od nas. Kobiety nie są godne
życia. Rzekł Jezus: Oto poprowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną, aby stała się
sama duchem żywym, podobnym do was, mężczyzn. Każda kobieta, która uczyni
siebie mężczyzną, wejdzie do królestwa niebios.” [EwTm 114]. Obie płcie tj. kobietę i mężczyznę stawia na tym samym poziomie i podkreśla wzajemne ich uzupełnianie się. A ten fragment, od pierwszych słów, uderza w nas jak młot pneumatyczny; ukazuje kobietę jako „coś” gorszego, niegodnego i wymagającego transformacji. Wnioskujemy, iż uczestnictwo niewiast w chwale Boga stoi pod znakiem zapytania. Jest to ostatnia sentencja EwTm i można nazwać ją – kropką nad
„i” . Dopełnia absurdu zawartego w tej księdze.

Reasumując podkreślam jeszcze raz, iż księga ta jest zlepkiem różnych wolnych
myśli, bez jakiegokolwiek uzasadnienia czy odniesienia do konkretnych sytuacji.
Niektóre sentencje są zgodne z nauką Kościoła, ale obok nich możemy przeczytać
treści godzące wprost w naszą religię, i to właśnie stało się powodem odrzucenia
tego dzieła i wpisania go w poczet apokryfów.
Jaki jest księdza stosunek do „Biblii Szatana”?
Może kiedyś uda mi się przeczytać tą książkę, bo jak dotąd nie miałem okazji a
zawsze chciałem to zrobić. Na podstawie opinii innych ludzi wiem, iż sparodiowano w ten sposób Biblię. Podejrzewam, że dla satanistów jest tym, czym dla nas
nasza Biblia, czyli wyznacznikiem stylu życia. To rodzi we mnie pewne obawy,
bo o ile Ewangelia niesie pokój, o tyle „Biblia Szatana” wprowadza zamęt; wszelkie zło (grzech) nazywa dobrem i nawołuje do życia w/g tej zasady.
Odpowiedzi ks. na zadane Mu pytania na pewno rzuciły nowe
światło na nurtujące problemy z jakimi borykają się młodzi
ludzie. Należy jednak podać stanowisko części młodzieży ,która
na wybrane tematy by polemizowała.
Pierwsze pytanie dotyczyło rezygnowania młodzieży z uczęszczania do Kościoła i praktykowania. Moim zdaniem rodzina nie
ma tu nic do rzeczy, wszystko zależy od człowieka, młody człowiek ma swój rozum i zrobi tak jak sam uważa za słuszne, ma swoje doświadczenia i wybiera drogę, którą chce podążać i jeśli nie ma zamiaru chodzić do Kościoła to nie będzie
tam uczęszczać choćby rodzice cały czas przebywali w domu, a nie w pracy. Środowisko z całą pewnością po części ukierunkowuję człowieka, ale chyba jeśli
młody człowiek jest w danym środowisku to czy nie jest tam z własnej woli i sam
sobie tego środowiska nie wybrał, jeśli Mu się tam nie podoba to rezygnuje i zadaje się z ludźmi którzy mają poglądy podobne do niego i z nimi chce przebywać
bo z ich zdaniem się zgadza i popiera je. Wszystko zależy od człowieka, jego woli
i kierunku, który sobie obrał za swój. Co do „autostrady życia” czyli pieniądze,
rozrywki, sex i życie jako jedna wielka impreza. Niektórzy uważają życie jako
test przed pójściem do nieba i nasze szczęście w raju zależy od zdania go na Ziemi, zaś niektórzy traktują życie jako dar, który został im dany, aby go w pełni
wykorzystać. Czy droga trudna i ciernista jest lepsza od drogi łatwej i w dodatku
przyjemnej, dla mnie odpowiedź jest bardzo łatwa. Człowiek w swoim życiu zawsze szuka uproszczeń i ułatwień na tej zasadzie człowiek działa i będzie działał.
Nie można też mówić, że ludzie nie praktykujący nie mają żadnych zasad, każdy
ma swój własny zbiór zasad i nim się życiu kieruje. Oceniać człowieka należy po
tym jaki jest, czym się w życiu kieruje a nie po tym czy chodzi do Kościoła czy
nie chodzi, albo jakiego jest wyznania to nie ma znaczenia. Nie ważne kto kim
jest i co robi, każdy jest inny i niech robi co Mu się podoba ważne tylko żeby nie
robić przy tym krzywdy innym.
Zefsi

