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"Rozmowa liryczna" (fragment)  
- Powiedz mi jak mnie kochasz. 
- Powiem. 
- Więc? 
- Kocham cię w słońcu. I przy blasku 
świec.[…] 
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro.  
Dniem i nocą.[…] 
- A gdy zima posrebrzy ramy okien? 
- Zimą kocham cię jak wesoły ogień. 
Blisko przy twoim sercu. Koło niego. 
A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. 
 
Konstanty Ildefons Gałczyński 
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OD 
REDAKCJI...  

 
 Z okazji Walentynek 
życzymy Wam miłości 
 Pamiętajcie, że miłość 
okazujemy nie tylko słowami, ale 
także poprzez czas spędzony z bliskimi, uwagę, jaką im poświęcamy, 
gesty i gotowość do obdarowywania (staraj się dobrać prezent do 
zainteresowań bliskiej Ci osoby), okazywaną pomoc i dotyk. 
  
 Już niedługo, a dokładnie 15. lutego rozpoczną się długo 
wyczekiwane przez nas wszystkich FERIE ZIMOWE.  
 Redakcja "Trójkomanii" życzy wszystkim nauczycielom i uczniom 
dużo odpoczynku (nabierzcie sił - musi Wam wystarczyć do końca roku 
szkolnego),wspaniałej pogody (dużo słońca i śniegu) i bezpiecznej 
zabawy na stokach i nie tylko :) 
             // S. 

 
Zachęcamy do czytania ,,Trójkomanii’’! 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. 
          
         Miłego czytania   
         REDAKCJA 
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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS 
FERII ZIMOWYCH 

 Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak 
przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o 
podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów 
zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania: 

Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą 
sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. 
  Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność! 

 Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie 
wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się 
zaopatrzyć w ciepły napój w termosie; 

 Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, 
skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania 
pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni; 

 Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne 
przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew; 

 Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru; 
 Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na 

których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko 
wyrządzenia sobie krzywdy; 

 Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi 
ryzyko złamań kończyn dla innych osób; 

 Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i 
dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o 
sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo; 

 Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub 
wypadku drogowego; 

 Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż 
może doprowadzić to do obrażeń ciała; 

 Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na 
lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może 
w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem; 

 Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie 
odczepiły się podczas jazdy; 

 Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie; 
 Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe 

portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie. 

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie 
zimowe bezpiecznie. 

Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/aktualnosci/50036,dok.html 



 
 

Anty-Valentine's Day,  
czyli święto zakochanych 

 oczami Singielki 
 

      Święto zakochanych jest obchodzone w południowej i zachodniej Europie 
już od średniowiecza. Do Polski to święto dotarło znacznie później, bo dopiero w 
latach 90. XX wieku.  
 14 lutego jest świętem, jak już sama nazwa wskazuje, przeznaczonym 
tylko dla zakochanych. Pary kupują sobie drobne prezenty, kwiaty, lub, co 
najgorsze, okazują  sobie uczucia przez social media, żeby tylko znajomi 
zobaczyli: „Jak my się kochamy”. Jest to zdecydowanie najgorszy z możliwych 
sposobów. 
          Ale czy tak nie powinno być codziennie? Dlaczego tylko przez 24 godziny 
w roku? A co z pozostałymi 8784 godzinami? Każda para powinna obchodzić 
takie święto codziennie; codziennie inaczej, wyjątkowo, a nie tylko raz w roku w 
ten sam oklepany sposób: jakieś tandetne czekoladki, bukiet czerwonych róż. 
Przecież nie o to chodzi w miłości. 
          Na sklepowych półkach można znaleźć kilkanaście różnych odsłon 
czekoladek, w kształcie serduszek, z różnymi nadzieniami, ale w dalszym ciągu 
nie są one jakimś oryginalnym prezentem, natomiast są idealnym rozwiązaniem 
dla zapominalskich. 
          W ciągu tych kilkunastu godzin na każdym rogu widać jakąś zakochaną, 
obściskującą się parę albo chłopaków, którzy właśnie biegną do swoich 
wybranek z bukietem kwiatów. W telewizji - jakaś słaba komedia romantyczna, a 
kina oferują filmy o miłości i promocje dla par. 
          A co z singlami? A single w tym dniu zamykają się w domu, żeby nie 
widzieć całej tej „szopki” na ulicach. Wyłączają się ze wszystkich portali 
społecznościowych, by nie widzieć tych wszystkich pełnych „miłości” postów. 
Wczytują się w dobrą książkę. Świętują na swój, zupełnie inny sposób święto 
zakochanych. 
             
           //S.      
 



 
 

 

WIZYTA W TEATRZE 
 

„Mr  Scrooge” 
w Teatrze Lalek "Banialuka" w Bielsku - Białej 

 
Na stronie Teatru : (http://www.banialuka.pl/mr-scrooge) czytamy: 

"Inscenizacyjny rozmach, wysmakowana plastyka, kabaretowo-muzyczna forma, aktorski 
temperament gwarantują powodzenie temu niezwykłemu spektaklowi. Na scenie pojawia się 
ośmioro aktorów w pięknych kostiumach, zmieniających się w trakcie akcji teatralnej. "Mr 
Scrooge" to przedstawienie oparte na motywach "Opowieści wigilijnej" Karola Dickensa. 
ZŁOTA MASKA za najlepsze przedstawienie. 

 

  7 stycznia  klasy 3b i 3d udały się do Teatru Lalek "Banialuka" w Bielsku-Białej na 
przedstawienie pod tytułem „Mr  Scrooge”.       
 Pan Scrooge, który szczerze nienawidzi świąt Bożego Narodzenia, zostaje 
odwiedzony przez trzy duchy. Jeden pokazuje mu święta z przeszłości, drugi teraźniejszość, 
a trzeci... następne święta. Ostatnia wizja jest przerażająca dla Ebenezera Scrooge'a. Po 
wizycie ostatniego ducha zmienia on swoje nastawienie dotyczące świąt Bożego 
Narodzenia. Co takiego pokazał mu ten duch? 
 Na to pytanie musicie sami znaleźć odpowiedź. 
            // S. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RECENZJA 
"DELIRIUM" Ellie Goulding 

  
 "Delirium" to trzeci album studyjny angielskiej piosenkarki. Został wydany 6 
listopada 2015 roku przez wytwórnię muzyczną Polydor Records. Album  promują 
dotychczas 3 single: „On My Mind”, „Army” oraz „Something In The Way You 
Move”. Na płycie znajduję się również hit „Love Me Like You Do”, który promował 
ścieżkę dźwiękową do filmu „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. 
 
 Płyta zawiera 16 utworów, deluxe: 22. Płytę rozpoczyna „Intro”. Na płycie 
znajdują się dwie piękne ballady: znane przez wszystkich „LMLYD” oraz „Army”, do 
której wyszedł cudowny teledysk. Reszta utworów, choć każdy jest inny, jest do 
siebie podobna. Rytmiczne, wesołe i porywające:  „STWYM”, „Keep On Dancin'”, 
„Around You”, „Codes”, „HOFL”, „Don't Need Nobody”, „Don't Panic”, „WCMTT”, 
„Lost And Found”, „Devotion”, „Scream It Out” i oczywiście „On My Mind”. Płyta 
jest komercyjna, popowa, co niektórym może się podobać lub nie. Jedno jest 
pewne - można się przy niej świetnie bawić i naprawdę zazdroszczę wszystkim, 
którzy byli na koncercie Ellie w Warszawie 23 stycznia. Płyta bardzo mi się 
podoba, pierwszy raz nie ma takiego utworu, który by mi się nie podobał. Moimi 
ulubionymi na pewno są single: „Codes”, „Don't Panic”. 
 
 Graficznie płyta jest, jak zwykle u Ellie, śliczna i dopracowana. Tym razem 
dominują delikatny róż i morski niebieski. Sesja również jest świetna i Ellie 
wygląda cudnie, chociaż mogłaby przestać spać na okładkach płyt XD. W 
książeczce oprócz pięknej Ellie znajdują się również teksty piosenek, ale myślę, że 
gdyby powiększyli lekko czcionkę, nic by się nie stało ;). Goulding jest autorką lub 
współautorką aż 20 piosenek z tej płyty, co jest bardzo miłym zaskoczeniem.  
  
 Płyta jest dostępna za 40-50 złotych - wersja normalna i za 60 zł - wersja 
deluxe, której niestety nie mam i żałuję. 
  
 Szczerze polecam ją kupić, zwłaszcza fanom popu, nawet w ciemno. 
Niestety, jeśli komuś bardzo podobała się poprzednia płyta Ellie, to ta jest w 
zupełnie innym klimacie i często nie podoba się tym fanom, którzy są przy Ellie 
dłużej. Mimo wszystko polecam przesłuchać. 
 
                                                                                                                     M. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polydor_Records


 
 

 

PODRÓŻ PRZEZ EPOKI... 
SZTUKA, MODA, MUZYKA 

 

 Zapraszamy Was do zapoznania się z kolejną częścią cyklu inspirowanego 
krótkimi filmikami na You Tubie, które w kilka minut pokazują, jak zmieniała się 
moda, makijaż, kanon piękna. Dziś lata 40. 
 
 Lata 40. w modzie to przede wszystkim podkreślenie talii. Spódnice, sukienki, bluzki oraz 
marynarki i kurtki musiały być obowiązkowo dopasowane w pasie. Talię osy panie lubiły podkreślać 
paskami. Królowały dłuższe ołówkowe spódnice oraz zwiewnie opadające sukienki w kształcie litery A. 
Długość spódnic była nadal skromna. Komponując strój codzienny panie wybierały długość do połowy 
łydki, na wieczór wolały długie suknie z odsłoniętymi plecami i ramionami. Kobiecość podkreślały 
zwiewne, rozkloszowane sukienki lub przeciwnie - dopasowane tuby, ładnie układające się na linii 
bioder. Na górę panie zakładały proste bluzki z kołnierzykami i dopasowane w talii marynarki. Do 
takiego stroju warto było dobrać kapelusz i buty na słupku. Obowiązywały okrągłe czubki i ozdobne 
paski. 
  Wciąż nowością były spodnie, jednak kobiety odważały się przełamać stereotyp, że to ubranie 
jest zarezerwowane dla mężczyzn. 
 Na wystawne wyjścia obowiązkowym dodatkiem był kapelusz. Zarówno dla pań, jak i panów. 
Biżuteria miała być skromna, zazwyczaj wystarczyły klipsy lub naszyjnik. 
To właśnie Ava Gardner, jedna z najpiękniejszych aktorek amerykańskich, stała się jedną z ikon 
tamtych czasów. 
 
Fryzury i makijaż lat 40. 
  
 Fryzury w latach 40. były bardzo staranne i kobiece. Panie układały kosmyki w fale lub upinały 
misterne, fantazyjne koki. Włosy miały być gęste i błyszczące, pięknie okalać twarz, jak u Avy Gardner. 
 W latach 40. makijaż był bardzo subtelny. Akcentowano jedynie usta. Używano podkładów w 
naturalnych odcieniach z nutką różu. Róże w naturalnych odcieniach aplikowano tak jak teraz, czyli 
rozcierano go w kierunku kości jarzmowych. Łuk brwi był nadal nieco wygięty ale nie starano się z nich 
robić jak najcieńszych kreseczek, więc wyrywano je tylko lekko, a resztę pozostawiano w naturalnym 
kształcie. Wybierano cienie w naturalnych kolorach brązu, szarości - wszystkie przydymione, nakładane 
na całą powiekę. Mascara i eyeliner (zwykle używane w kolorach brązu) były nakładane w małych 
ilościach. Usta były mocno nasycone, ceglaste, szczególnie wielbione przez panie były karmazynowe 
czerwienie.  
 
Źródła: 
http://www.lovefashionblog.com/?tag=moda-lat-40 
http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Galeria/Galeria-zdjec/532221,3,Moda-lat-40--moda-lat-40-trendy-.html#aGalery 
http://styl.fm/newsy/107131.powrot-do-przeszlosci-moda-lat-40 
https://www.youtube.com/watch?v=qVgIpAi3H-k 
 
          Przygotowała: M. Morgan 
 

 
 

http://styl.fm/newsy/106173.ikony-lat-70-wciaz-zywe
http://www.lovefashionblog.com/?tag=moda-lat-40
http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Galeria/Galeria-zdjec/532221,3,Moda-lat-40--moda-lat-40-trendy-.html#aGalery
http://styl.fm/newsy/107131.powrot-do-przeszlosci-moda-lat-40
https://www.youtube.com/watch?v=qVgIpAi3H-k


 
 

 

WYMARZONE ŻYCIE W SIECI? 
 W dzisiejszych czasach media społecznościowe są czymś normalnym dla młodzieży. Facebook, 

YouTube, Twitter, Snapchat, Tumblr, Instagram. Na dwóch ostatnich od kilku lat możemy znaleźć konta z 

niesamowicie dużą ilością obserwatorów. Dziewczyny, które zamieszczają tam zdjęcia, są piękne, mają 

nieskazitelne twarze i idealne, według nas, życie. Essena O'Neill udawała jedną z nich. 

 Essena O'Neill to 19-letnia modelka mieszkająca w Australii. Sukces, jaki osiągnęła w Internecie, można 

nazwać ogromnym. 270 tysięcy subskrybcji na YouTubie, prawie pół miliona obserwujących na Instagramie. 

Kontrakt z jedną z największych agencją modelingową w Australii. Mnóstwo ofert współpracy od firm, znanych 

marek, sponsorów. A to wszystko w zaledwie 3 lata.  

 W pewnym momencie dziewczyna postanowiła "wyłączyć się z sieci". Jednak zanim to zrobiła, nagrała 

filmik na swoim kanale na YouTubie, w którym opowiedziała nieco więcej na temat swojej kariery i pokazała, jak 

fałszywy był świat, w którym pracowała.  

"Chodziłam z facetem, który był dużo "sławniejszy" ode mnie, odniósł jeszcze większy sukces, miał super 

samochód. I miał […] depresję." 

 W filmiku opowiada o bogactwie, sławie i mocy, jaką została otoczona. A jednak wszyscy ludzie 

pracujący w tej samej branży co ona byli przygnębieni. Essena wyznaje, że nigdy w swoim życiu nie czuła się 

gorzej niż wtedy. 

"Jestem dziewczyną, która miała wszystko, a chcę Wam powiedzieć, że wszystko w mediach 

społecznościowych nie znaczy absolutnie nic w prawdziwym życiu." 

 Na początku wszystko wydawało się kolorowe. Australijka stała się bardziej pozytywna, zaczęła wierzyć 

we własne siły, przeszła na weganizm. Równocześnie każde zdjęcie, które pojawiało się na jej Instagramie było 

udawane i edytowane - tak, aby wyglądało na idealne. A wszystko to dla większej ilości wyświetleń, większej 

ilości lajków. Essena chciała być zauważona, usłyszana. 

"Spotykałam się z ludźmi, żeby porozmawiać, ale najpierw robiłam sobie z nimi zdjęcie na Instagrama. 

Tak, tworzyliśmy więzi, ale podstawą tego, co robiliśmy, nie była miłość, przyroda, wspólne wyjście i 

rozmowy o życiu, ale media społecznościowe, które są teraz biznesem. Jeśli nie myślisz, że to biznes, 

oszukujesz się." 

"Krzyczałam na moją młodszą siostrę, ponieważ mój brzuch na zdjęciach, które robiła nie wyglądał 

idealnie. Dopiero po godzinnej sesji udało mi się wybrać jedno zdjęcie, które dodałam." 

 Dziewczyna dostawała codziennie kilkadziesiąt e-maili z propozycjami od firm. Nie było to jednak takie 

łatwe. Myślicie, że polegało to tylko na zrobieniu w miarę dobrego zdjęcia danemu produktowi? Firmy wysyłały 

wiadomości z podpunktami, co powinna powiedzieć, o której godzinie udostępnić dane, co ma mieć ubrane na 

zdjęciu, jak należy trzymać produkt, w którym miejscu powinien znajdować się na zdjęciu.  

 Mając 12 lat Essena była bardzo niepewną siebie dziewczynką. Uważała, że jest bezwartościowa, 

ponieważ nie jest popularna online. Patrzyła w lustru i nazywała siebie brzydką, ponieważ nie pasowała do 

standardów społeczeństwa i nie miała figury modelki. Miała obsesję na punkcie sieci społecznościowych. 

Uważnie śledziła poczynania każdej osoby, która w tamtym momencie była dla niej "wzorem". Podobało jej się 



 
 

takie życie. Uważała, że tamte dziewczyny są szczęśliwe... 

"Patrzyłam na zdjęcia modelek, a potem na moje uda w lustrze i myślałam: Ja tak nie wyglądam, co 

zrobić, żeby tak wyglądać? Pamiętam, że sprawdzałam modelki, ich wymiary w talii, obwody uda, a potem 

mierzyłam moje własne i porównywałam." 

 W pewnym momencie radość, prawdziwą radość sprawiała jej tylko większa ilość lajków, ludzi na profilu, 

coraz większa sława, wyświetlenia online. Chociaż nigdy nie było ich wystarczająco dużo, aby mogła czuć się 

dumna. Wciąż chciała więcej.  

"Jeżeli pozwolisz się zdefiniować przez liczby, pozwolisz, aby określało cię coś, co jest nieczyste, 

nieprawdziwe i w czym nie ma miłości: lajki, wyświetlenia, obserwujący. Nie jesteśmy obserwującymi, ty 

nim nie jesteś, ja nim nie jestem." 

"Uśmiechałam się, ponieważ myślałam, że będzie to wyglądać dobrze na zdjęciu." 

"Od 16 do 18 roku życia, udowadniałam sens mojego życia w mediach społecznościowych, 

udoskonalając siebie [...]. Robiłam wszystko, co w mojej mocy, aby udowodnić światu: Hej, jestem 

ważna, jestem piękna, jestem cool!" 

 Czy tak powinno wyglądać życie? Skupiać się na staraniach, aby pokazać komuś innemu, że jesteś 

godzien jego uwagi? Czy to ma sens? To nie jest życie. To nie czyni człowieka szczęśliwym, nie powinno go 

dowartościowywać. Wolność od czyjejś opinii na nasz temat powinna być ważniejsza. 

"Żyłam na ekranie, marząc, że ludzie będą mnie cenić, że będą mnie słuchać, po prostu znać. Liczą się 

ludzie w twoim realnym życiu. Myślisz, że jesteś samotny? Wyjdź na zewnątrz, do parku, na plażę, ludzie 

będą wokół ciebie, idź do kawiarni, wokół nas są ludzie." 

 Essena przyznała, że nie jest całkowicie przeciw społecznemu udostępnianiu treści, ale przeciw 

obecnemu statusowi mediów społecznościowych. Zamieszczając ten filmik na swoim kanale na YouTubie, 

straciła wszystko. Pracę, sponsorów. Wszystko to, dzięki czemu się utrzymywała. Modelka żałuje tych 3 lat, które 

spędziła w sieci, próbując się tak naprawdę dowartościować samą siebie. Jak przyznaje, w tym czasie mogła 

pisać, malować - co kiedyś lubiła robić, zamiast wgapiać się w ekran i porównywać do innych. 

"Łatwo jest chcieć, siedzieć i oglądać online. Dużo trudniej jest siąść z samym sobą i zabrać się 

naprawdę do życia." 

 Co teraz porabia Essena O'Neill? Jeszcze kilka tygodni temu, kiedy obejrzałam jej filmik i weszłam na jej 

stronę internetową planowała wydać książkę: "Jak być popularnym w sieci?". Teraz jednak wszelkie informacje 

na ten temat zniknęły. 

"Wszyscy chcemy być docenieni, ale nie daj się omamić." - Essena O'Neill 

            

           Napisała: A 
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