
Hokus Pokus, Czary Mary – Niech się spełnią nasze czary! Jeżeli samemu Ci się to nie uda, z pewnością 
pomoże Ci w tym nasz dzisiejszy “Portret Usera”. Dziś przedstawimy dogłębnie postać Czarodziejka

- usera, który gości na forum od połowy grudnia ubiegłego roku i jest już na nim dobrze znany.
Poza tym, jak w każdym numerze: temat numeru, kącik kulturalno-rozrywkowy a w nim krzyżówki, zagadki 

oraz aktualizacja Międzyforumowej Pomocy Szkolnej.  
Zachęcamy do czytania!

Portret 
Usera

Czarodziejek
“Zawsze ciężko mi zacząć...

Nie wiem jak tu właściwie trafiłem, 
ale może będzie ciekawie...
No i jestem Czarodziejem, 

więcej może potem... 
Poczarujemy?”

Czarodziejek wyczarował swoją obecność na forum 13 grudnia 2009 roku. Mimo tego, iż jest to 
stosunkowo nie dużo czasu pobytu na nim, zdążył już zyskać popularność.

“Słucham Green Day, Systemu, Skindred, Red Hotsi...
Troszkę starych kawałków Eminem (podstawówka wraca)...

Jako, że prowadzę aktywny tryb życia, to spożywam dużo białka - nie znam żadnych 
stereotypów. 

Szczególnie, uwielbiam Kefir - zawsze rano i jogurty naturalne (takie fajne greckie). 
I dużo mleka sojowego.

Szczytem moich marzeń, ambicji zawodowych jest medycyna. 
Od zawsze chciałem być lekarzem-onkologiem lub plastykiem 

Jeśli nie dostanę się na medycynę, to wybiore ratownictwo medyczne.
Na własnym przykładzie, nigdy nie jestem romantyczny z przymusu, zawsze mi to samo 

wychodzi, jedyne co nie lubię to jakieś kolacje przy świecach. 
Ale spacery i te bajki nawet bardzo.”



Temat numeru
Ale siara!

Na pewno w życiu każdego z nas znalazły się wydarzenia o których nie chcielibyśmy mówić. 
Czasami to były wydarzenia smutne, a czasami śmieszne i tak zwane "żenujące". 

09 lutego 2009 roku na forum powstał odpowiedni do tego temat, założony przez Akcei'a, 
który miał zebrać informacje od userów, co najgorszego im się przydarzyło. 

I zebrał... Poniżej kompilacja najciekawszych postów.

Dev1l:
Najgłupsze? To chyba jak mi totalnie spadły gacie przed ludźmi, jak podniosłem łapy w górę w geście 

zwycięstwa.

Emeklash:
Jakoś parę miesięcy temu rozwaliłam jogurt biegnąc przez izbę przyjęć w szpitalu, 

gdzie leżała moja babcia i pięknie upaprałam sobie spodnie i podłogę. Ludzie patrzyli jak na debilkę. 

Margola:
Najgłupsze to chyba na wycieczce szkolnej, kiedy pani fundowała obiad. I trzeba było zjeść kotleta, a ja za 

mięsem nie przepadam. Cała zła z rozmachem wzięłam talerz i szłam szybkim krokiem do stolika. 
A że było ślisko a ja miałam japonki to sie wywaliłam, cała byłam w ziemniakach i surówce, talerz sie zbił, 
kotlet wylądował na kolanach kolegi nie dość, że wszyscy to widzieli, to jeszcze moja pani powiedziała ze 

zrobiłam to specjalnie i musiałam to sprzątać.

Avro:
Najgorsza, najgłupsza sytuacja: To było na wycieczce szkolnej, jesteśmy w jakimś muzeum i oglądamy 

eksponaty, ja robię zdjęcie jakiegoś munduru, naglę czuje jak ktoś mnie dotyka za ramię, nie zastanawiając 
się mówię: "co ty kur... ryjesz" (coś w tym stylu) wyobraźcie sobie moją minę kiedy zobaczyłem, 
że tą osobą jest nauczycielka. Ku mojemu zdziwieniu ona odpowiedziała ze stoickim spokojem 

"przepraszam, chciałam przejść". Byłem święcie przekonany, że to mój kolega, 
miał podobną bluzę do nauczycielki.

JYN:
Udawałem niemieckie działo przeciwlotnicze na lekcji używając do tego celu ławki.

Damian 15:
Siara przy całej szkole? hmm... to było w 5 klasie podstawówki i był apel. 

Nudny był to się wygłupialiśmy z kolesiami, a jeden wkurzył mnie do tego stopnia, że postanowiłem go 
walnąć (siedział przede mną) i jak sie odwrócił, to ja mu zrobiłem tzw. "stereo" - uderzenie dwiema rękami w 

dwoje uszu - plasknięcie było na całą salę gimnastyczną. Jak dyra to zauważyła, to wzięła mikrofon, kazała 
wstać i zwróciła uwagę przy całej szkole.

VITO:
Najgłupsza to taka że spacerowałem w szaliku WKS-u ulicami Gdyni. Najgorsza to taka że natknąłem się na 
grupę kibiców Arki. Na szczęście skończyło się na otłuczonej twarzy, dwóch złamanych żebrach, straceniu 

telefonu, pieniędzy i szaliku WKS-u.

SweetGirl:
Najgłupsze wydarzenie? Jak śpiewałam na konkursie nad morzem. I wymyślałam piosenka na poczekaniu. 

Wszyscy się ze mnie śmiali ale miałam wtedy 4 lata... więc...

Szostol:
Jak byłem mały pojechaliśmy nad morze. W pensjonacie był długi korytarz i wyjście z niego na taras z tym, 

że przed drzwiami na taras był taki schodek, wiec chciałem być Adamem Małyszem. Rozbiegłem się, 
wybiłem ze schodka i... przywaliłem w drzwi tarasowe. 

Były tak czyste, że nie zwróciłem uwagi, że są zamknięte. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie.



Damian15:
Ojjj były takie sytuacje. 

Gdy jeszcze mieszkaliśmy u babci na wsi, to wszedłem do kurnika, tym wejściem, co kury wchodzą i nie 
mogłem wyjść. P.S. Szukała mnie cała rodzina.

TQIT:
Pamiętam jak raz robiłem ciasto z truskawkami. Brat przyniósł do domu z pola, patrzę: mokre są, więc umyte. 

Potem częstuję rodziców: jeden zgrzyt między zębami.

Straho:
To było jeszcze za czasów liceum 2 klasa, zamiast na religię poszliśmy na halę sportową, miała wtedy tam 

lekcje tańca przed studniówką nasza dyrektorka z inna klasą. Cięta baba. Dojrzała nas. Ja z 3 kolegami z klasy 
uciekaliśmy prze dziure w drzwiach, oni przeszli a ja nie, bo zaklinowałem się. Dojechała nas w ubikacji jak 

się chowaliśmy dała po uwadze i zwyzywała od dzikich kotów.

Nirnaeth:
No nie wiem czy to takie śmieszne, że w przeciągu 30 minut zdemolowałam cały pokój. 

Nikogo oprócz mnie i brata nie było w domu. Zaczęło się od tego, że mój mądry brat pchnął mnie na szafę, 
tzn. - można powiedzieć - regał. Jako, że nie był przymocowany do niskiej szafki, na której stał - spadł na 

podłogę. Na półce stał telewizor, więc cały się roztrzaskał. W locie otworzyły się drzwiczki od szafki u góry i 
się wyłamały. 

Regał w kawałkach. Do pokoju wszedł mój dziadek - oczywiście żuchwa do podłogi. Chwycił resztki tej szafki i 
położył na tę niższą. Nagle górna część zachwiała się i spadła na kolejną część meblościanki - na oszkolną 
szafkę z...naczyniami. Oczywiście wszystkie kieliszki i szklaneczki, czyli cała kolekcja mamy, w kawałkach. 
Wtedy dziadek wziął tamten regał i odłożył go na łóżko (które swoją drogą też było nieźle zdruzgodate po 

upadku regału). Skończyło się za tym, że gdy dziadek wyszedł z mieszkania, regał spadł na stół obok łóżka i 
złamał go wpół. I po chwili do pokoju wszedł tata. Myślałam, że będzie gorzej, ale skończyło się na 2-

tygodniowym szlabanie. Poza tym ja i tak wypierałam się winy, bo - oczywiście zgodnie z prawdą - mówiłam, 
że to mój brat mnie popchnął. Ale ja na miejscu mojego taty również nie dobiegałabym kto to zrobił - szlaban 

dla obu smarkaczy i tyle.

Motyl 14:
Ja pamiętam jak robiłam babkę piaskową robiłam i zamiast proszku do pieczenia wsypałam bułkę tartą 

Mróffcia:
A ja kilka lat temu piekłam cisto oprócz tego że nie dodałam proszku do pieczenia to jeszcze w przepisie 

pisało "do gotowej masy dodaj dwa jajka" A masę się gotowało, więc ja wyłączyłam gaz i od razu dodałam 
jajka oczywiście białko się ścięło ale ja się się nie zniechęciłam i upiekłam cisto z tej masy... lepiej nie pytać co 

z tego wyszło 
(...) Wstyd pisać... a raz się założyłam że umyję się w muszli klozetowej... nie wiem jak to się skończyło 

większości osób film się urwał

Pustuł:
Gadam ze znajomymi sokolnikami i obracam się w lewo, patrze na szpony ptaka będąc przekonany że na 
sokoła bo przed chwilą stał tam kumpel z sokołem (może trochę dalej jak chwilę bo to już był pokot i nie 
byłem do końca trzeź...) mówie: "kur... szpony jak u gentillisa" (czyli u jastrzębia) oni tak patrzą na mnie 

lekko ze zdziwieniem, patrze wyżej - jastrząb uffff ale wstyd a oni a co to do h...a Wacława jest? 

Szej-Hulud:
Nie wyspałem się kiedyś. Poszedłem do szkoły. Wchodząc powiedziałem do woźnej: Do widzienia. 

Zorientowałem się kilka minut później  
To taka drobnostka, były głupsze,  ale mniej zabawne rzeczy.

Straho:
 Była noc jechałem wtedy przez Kraków, już w sumie wyjeżdżałem z niego (byłem tylko ja, nie miałem 

pasażerów). U mnie na mieście są ronda tylko jedno pasmowe, a tam były trzy, a linia dzieląca już zatarła sie, 
wyjechałem z ronda (jadac dobrym pasem ruchu), jednak coś mi sie ubzdurało, że jadę złym no to ostry 
manewr kierownicą na prawo, a jechał jakiś passat combi byłbym do niego odbił, kierowca coś klnął pod 

nosem, a mnie to rozbawiło, rozbawiło bo wkurzyłem krakusa

Daisy05:
Kiedyś moja mama robiła koktajl z borówek i truskawek (mmm... pychotka) i kazała mi wsypać cukier 

waniliowy, a ja przez przypadek wsypałam proszek do pieczenia. Na szczęście owoce dało się umyć 



Enchantment:
Hm... Sytuacji głupich trochę się nazbierało. Najgłupszą z mojej strony było chyba rzucenie w Panią od 

historii kulką śniegu w której był kamień... Wrażenia nie zapomniane. Ale historii nie było tydzień. 

JaśnieOświecona:
Wygłupy w toalecie w pasażu handlowym jak zaczęłam jodłować bo myślałam, że nie ma nikogo w toalecie, 

niestety się pomyliłam... Jak kiedyś dostałam czkawki w kościele...

Olalla:
A ja jak byłam mała to się tak do babci spieszyłam, że weszłam do mieszkania piętro niżej i się zorientowałam 

dopiero jak zobaczyłam jakąś obcą kobietę w kuchni.

McLarenLbn:
Raz wyszedłem z osiedlowych delikatesów z wózkiem, z zakupami. Przeszedłem z nim ładne 200 metrów, 

facetka za mną cały czas biegła i krzyczała, a ja miałem słuchawki i jej nie usłyszałem.

Emeklash:
Albo w ostatnie wakacje... kończyłam pracę, tata miał po mnie przyjechać, a była okropna ulewa. No i tak 

czekam sobie na tatę, wyglądam przez okno... widzę jak podjeżdża czerwony samochód. Będąc przekonaną, 
iż to mój tatuś pobiegłam szybko do samochodu, żeby nie zmoknąć tak bardzo i zadowolona wsiadam. 

Jak się znalazłam w środku to sobie uświadomiłam, że wsiadłam do samochodu obcego faceta.
No dobra... może i kierowcy dostrzec nie mogłam, bo tak padało, ale żeby swojego samochodu nie poznać... 

tym bardziej, że to całkiem inne samochody.

FunTwo:
Wykoczyłem z okna z pierwszego piętra. 

Trochę rozrywki
Trochę łamigłówek związanych z forum e-mlodzi.com a także z 

samymi userami nie zaszkodzi Twojej głowie! Spróbuj więc 
rozwiązać poniższe.

Ile razy, na rysunku obok, pojawia się znany z logo forum e-mlodzi.com 
motyl?

**********************************

Która użytkowniczka forum pochwaliła się w dziale “Fotoalbum” 
prezentowanym obok wycinkiem zdjęcia?

*********************************************

Czy już wiesz, jaki user jest rozwiązaniem zagadki po lewej stronie?
To takie proste!



Zapomniana poezja...
Miczka

 

Na forum pojawiła się 23 października 2008 roku i wkrótce po tym czasie 
 mogliśmy przeczytać jej 4 wiersze. Obecnie Miczka nie pojawia się zbyt 

często na forum. Jest kobietą i 11.05.2010 roku skończy 20 lat. 
Ma na imię Monika i interesuje się psychologią. 

Zapraszamy do przypomnienia sobie jej twórczości. 

„***” „***”
Krawędź życia, Co roku palący się znicz na Twoim grobie...
Patrząc nań z wysokości, Stojący na pomniku...
Wyobrażenia... Wspomnienie, które nigdy nie przestanie być wspomnieniem...
Widok przez mgłę... Łzy spływające po twarzy z oczu,
Osamotnienie, Które patrzą na Twe zdjęcie...
Widok czegoś, co jest niczym, Patrząc nic nie rozumieją...
Dal... Widzą tylko blask...
A w rzeczywistości nie widać nic... Świętość?
Czarna pustka... Trudno powiedzieć
Przestrzeń, w którą patrząc, widać tylko nieznane Blask świecy oświetlający życie...
Ale nie... Oświetlający drogę?
Widzę... Nie wiem...
Widzę ludzi... Ciemność...
Tak to oni... Tylko ciemność...
Ci, którym życie nie przysłużyło... Czarna droga...
Niosąc to, czego unieść nie mogą, Czarna rozpacz...
Padają na ziemię... Czarne wspomnienia...
Umęczeni życiem, Czarność i tylko czarność
Ludzką ciekawością i niezrozumieniem... Blask bijący od świecy...
Chcąc się podnieść, padają... Która jest pamięcią o Tobie...
Plując tym, co w życiu niepotrzebne... To jest to czego mi trzeba...
Nienawiścią, której nikt oprzeć się nie może... To jest to co wskaże mi drogę...
Zdradą wszechświata, Patrz przed siebie a zobaczysz to, czego nie widzisz...
Ludzką krwią niepotrzebnie wylaną... Wszystko to, co starasz się zobaczyć a nie możesz...
Uciekając w przyszłość... 
Której nie znają... 
Zawiodą się...

„***” „***”
Żyletka... Próbuję zrozumieć to, co jest niepojęte...
Leżąca bezdusznie na krawędzi... Ludzka głupota, czy niewiedza wszechświata?
Spadnie? Tylko milczenie jest złotem?
Tak, jak psychika ludzi nie wierzących w siebie? Krążące myśli w mej głowie,
Na ziemię... Nie dają spokoju...
Z hukiem ogłuszającym ludzkość... Uraz psychiczny?
Z możliwością zabrania kogoś ze sobą... Uraz do życia?
Złapania za rękę i pociągnięcia w dół... Zapach i kolor śmierci...
W przepaśc nieznaną. Czerwień pojawiająca się w mej wyobraźni,
Czerń, która przeraża... Kolor krwi...
Krzyk... Ludzkiej krwi...
Upadek... Otwarte okno na czwartym piętrze...
Krew spływająca z ust... Lęk wysokości,
Dusza unosząca się nad ciałem... Świecący księżyc w pełni,
A żyletka ocalała Spokojny, zimny wiatr...
Przeżyła... Za trzy dni pogrzeb...
Ironiczny śmiech...

Miczka



Prośby, skargi, zażalenia 
czyli... User kontra User

Na forum nie raz woda styknęła się z gniazdkiem i powstało spięcie. 
Chodzi tu oczywiście o wszelkie spięcia i konflikty pomiędzy userami forum. Pierwszym, jaki 

zaprezentujemy, to konflikt pomiędzy Farbenką a Frozy'm. Poszło o... Przeczytajcie sami!

Farbenka:
Dzisiaj zostałam niesłusznie oskarżona i obrażona przez usera Frozy: 
"farbenka to rasistka i homofobiczka i szczerze mówiąc rzygać mi się chce na myśl o niej"
I zauważyłam, że nie tylko pod mym adresem padają takie dość mocne zwroty poprzez okazywanie 
agresji słownej, która może mieć podłoże bezsilności i braku argumentacji usera, bądź też brakiem 
szacunku i tolerancji dla reszy użytkowników. 
Chcę, aby "władza" się tej sprawie przyjrzała i zareagowała w znaczący sposób, by takie sytuacje nie 
miały już miejsca.

Frozy:
No cóż, po prostu gardzę rasistami i homofobami, tak jak ty gejami... a poza tym mówię to co 
czuję

Farbenka:
Frozy, skoro tak mnie doszczędnie osądzasz, o kogoś kim nie jestem, specjalnie dla Ciebie 
pofatygowałam się o odkopanie w mym archiwum wypowiedzi dowodó na to, że nie jetsem 
homofobistką:
"Jako takich homoseksualistów jestem w stanie tolerować. Moja przyjaciółka jest lesbijką (...) trudno 
mi było to z początku tolerować, ale ona się z tym nie nosi, także nic nie mam przeciwko." Zbyt mało 
przykładów? A co do rasizmu i tego tematu to podałam ogólny przykład, z którym się spotkałam i mnie 
to nurtowało. Chciałam znać zdanie reszty userów.

Frozy:
"Niech jest tak jak jest, sobie przede wszystkim szkodzić nie będą." Hmmm czyli uważasz, 
że szkodzą? Jak idę z kimś ulicą i nagle przechodzi koło mnie Murzyn, i mówię do tej drugiej 
osoby "Zobacz jakie Bambo!" a to nie jest przejaw rasizmu...

Farbenka:
"Hmmm czyli uważasz, że szkodzą" Wyrwałeś to z kontekstu akurat, co w ogóle nie jest żadną 
odpowiedzią na to pytanie (stwierdzenie). Przeczytaj sobie co wcześniej pisała koleżanka i ja tylko 
dopełniłam (rozwinęłam) jej zdanie. Ale co ja Ci się będę tłumaczyć - po prostu czytaj ze zrozumieniem.
A co ma rasizm do homoseksualistów? Homosy to ani nie grupa etniczna, ani mniejszość narodowa, 
ani... nie wiem co jeszcze. Nie wiem jak ją wyodrębnić. (...)
Hm... tylko mi bardziej chodziło o Twoje chamstwo. Bo jak wiadomo - każdy może mieć swe zdanie, ale 
trzeba je umieć w dobry sposób przedstawić, a nie - najlepiej kogoś oczernić, bo jest zerem i gada od 
rzeczy.

Frozy:
Ehh... jak ja mówię np. idę ulicą i widzę ładną laskę i oglądam się za nią to znaczy, że to robię, 
a nie, że chce znać zdanie reszty userów... zresztą slow odebrała to tak samo jak ja, 
więc coś w tym musi być.

Farbenka:
No to chyba naprawdę się tutaj nie rozumiemy. Bo zupełnie o innych rzeczach ja piszę i Ty zupełnie 
inaczej to odbierasz.

Frozy:
Nie rozumiemy się i raczej nie porozumiemy...



Test e-mlodzi.com 
Poniżej prezentujemy pierwszą część testu o forum e-mlodzi.com. Jak dobrze znasz to forum? 
Wszystko za chwilę się okaże! Odpowiedzi do wszystkich zagadek prezentowanych w naszych 

gazetkach są dostępne u jej autora zawsze tydzień po publikacji danego numeru.

1. Co - oprócz kocimiętki i pawiego pióra - wpada w ręce Jokerzbawcy podczas "miziana zwieracza"?
a) Szczoteczka do zębów i drewniana łyżka
b) Obierak do ziemniaków i przepychaczka

c) Metalowy pręt i mięta
d) Długopisy i szczotka do zamiatania

2. Kto jest autorem fragmentu wiersza: "Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, 
czemu żeś do mnie to dziewczę dopuścił"?

a) Straho
b) Sagad

c) Nataniel
d) Olek_000

3. Jaki projekt mógł się cieszyć ogromną popularnością pod koniec roku 2009?
a) Czapeczki świąteczne do awatarów
b) Międzyforumowa pomoc szkolna

c) Wprowadzenie rozmów w językach obcych
d) Czat forumowy

4. Kiedy powstało forum?
a) 01 września 2008

b) 01 października 2008
c) 01 października 2009
d) 10 października 2008

5. Ile jest grup na forum?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

Krzyżówka
Kolejna krzyżówka-cytatówka przed Wami. Poszperajcie na forum i wpiszcie w kratki nicki userów,

którzy napisali prezentowane obok cytaty. Rozwiązaniem jest jak zawsze nick jednego z userów 
forum. 

1. "...męczył się 2h i nawet błony 
dziewiczej mi nie przebił"
2. "...Witam mam problem z 
owłosieniem, mam włosy prawie na 
całym ciele..."                           
3. "...najwyżej to moje jajniki mogą 
połknąć spermę za kilka lat..." 
4. "...dawanie rozkoszy partnerce, w 
jakikolwiek sposób, to moja główna 
zasada w łóżku..." 
5. "...Na tych lekcjach to Ty się 
pojawiasz i znikasz jak murzyn na 
przejściu dla pieszych..." 
6. "...jak leci sperma a nie ma mutacji 
to pomaga nacieranie gardła właśnie 
spermą..."



Wywiad numeru
Czarodziejek

Peppino
"Tak się dzieje na tym świecie od stuleci, w czarodzieja wierzą tylko małe dzieci". Na naszym forum w 
czarodzieja nie wierzą tylko małe dzieci, ale również młodzież i dorośli, bo również tacy znajdują się na nim. 
Dla dziewczyn z pewnością jest userem czarującym, pełnym humoru i sympatycznym. Witam bardzo gorąco 
Czarodziejka, który dzisiaj dla Was zasiadł w fotelu wywiadowczym.

Czarodziejek 
Czarodziejskie Cześć!

Peppino
Dobry. Czarodziejku, zostałeś polubiany od pierwszej chwili, nie raz widziałem w podpisach userek Twój 
nick. Odpowiedz więc proszę skąd pomysł na taki nick? Lubisz czarować, w jakiś sposób magia Cię fascynuje?

Czarodziejek 
Z magią raczej niz związanego nie mam, mój nick wziął się do mojego imienia, Błażej, w zdrobnieniu Błażejek 
rymuje się z Czarodziejek, wszystko zostało wymyślone pod wpływem alkoholu, i zostałem Czarodziejem 
wśród znajomych. Nie jest tak, że przyszedłem tu czarować dziewczyny, po prostu staram się dogadywać z 
każdym.

Peppino
Bo już myślałem, że forum posiada własnego Davida Coperfielda, który z kapelusza wyjmuję króliczki, bo nie 
raz pytasz się userów, czy lubią czarować.

Czarodziejek 
Każdy ma jakieś pytanie, gdy nowy user przychodzi na forum, sam na pare odpowiadałem, inni pytają o 
mrówkojady, placki czy co sobie wymarzą to dlaczego ja nie mogę zapytać o magię? A ty Peppino lubisz 
Czarować?

Peppino
Oczywiście, uwielbiam czarować. Mam nawet książkę o magii i sztuczkach o to jakby nie patrzeć rodzaj 
pewnego "czarowania".

Czarodziejek 
No życze sukcesów, ale ja swojej roli na forum będę bronił!

Peppino
I bardzo dobrze. Broń na ile potrafisz. Dobrze. Magię i te wszystkie "czarujące" sprawy odłóżmy na razie na 
bok. Pojawiłeś się na forum stosunkowo niedawno, w połowie grudnia. Jak trafiłeś na to forum? Ktoś Ci 
polecił, czy po prostu wpisałeś w wujka google "forum młodzieżowe"?

Czarodziejek 
Brakowało mi dyskusji, z wpisaniem w google trafiłeś, bałem się ,że trafie na forum "Nie zaspokojonych 15 
latek" Ale się udało wybór było trafny atmosfera na forum, jest świetna, ludzie poruszają każdy problem, a ja 
uwielbiam dyskusje. Jeżeli nawet się ni angażuje to zaciekle ją czytam.

Peppino
Od razu postanowiłeś się zarejestrować, czy najpierw byłeś tylko "gościem podglądowym"?

Czarodziejek 
Od razu dołączyłem, była to...22:03, bodajże sobota. I od razu, pamiętam jak dziś przywitał mnie Mizantrop, 
mówiąc żebym magię zostawił dla siebie. Następnie rzuciła mi się w oczy Alexis, czyli Ola lubiąca gwałt, na 
nowych.

Peppino



Powiedziałeś, że w forum podoba Ci się najbardziej to, że ludzie poruszają na nim wiele problemów. Czy jest 
coś jeszcze co Ci się w nim podoba? Jak oceniasz userów?

Czarodziejek 
Uważam, że userzy są bardzo wybuchowi szybko się złoszczą zamiast podejść do większości spraw z 
przymrużeniem oka. Uważam, że zarządzanie czyli nasza moderacja stoi na bardzo wysokim poziomie są 
bardzo kompetentni.
 

Peppino
Czyli zapewne Twoim przesłaniem do userów byłoby to, aby do większości tematów podchodzili bardziej "na 
luzie"

Czarodziejek 
Bardziej, żeby niektórzy nie reagowali, na zwykłe 'głupek' jak byśmy byli na jakimś poważnym spotkaniu 
gdzie trzeba zachować poziom.

Peppino
Dobrze. Odłóżmy forum jako temat już zaszufladkowany. Dzisiejszym tematem numeru są tak zwane "siary", 
które się nam przydażyły. Czy i Ty, Czarodziejku, mialeś historię w życiu, której np. się wstydzisz, lub która 
wydała Ci się żenująca i niepoważna, a jadnocześnie śmieszna?

Czarodziejek 
Raczej nic ośmieszającego mi się nie przydarzyło, ale szkoda zawsze się zastanawiałem jakie to uczucie, 
żenujące i nie poważne było przyjście po spaleniu 'zielska' do szkoły, zabawa była przednia.

Peppino
Jak do tego doszło? Sam chciałeś spróbować? Kiedy to nastąpiło?

Czarodziejek 
Nastąpiło to w liceum i bardzo spontanicznie 'Było Czarodziej, chcesz mieć wesoły dzień w szkole?' Ja się 
zgodziłem i potem każda lekcja była taka kolorowa

Peppino
Miała siedem kolorów tęczy

Czarodziejek 
Dobrze to wyraziłeś! 

Peppino
Na forum mogliśmy przeczytać, że lubisz ratwonictwo medyczne. Skąd wzięła Ci się pasja do wykonywania 
tego zawodu w przyszłości?

Czarodziejek 
Chce powiązać, przyszłość z medycyną, starałem się dobrać coś co będzie pasowało to tego jak podchodzę do 
nauki i to tego co mnie pasjonuje, czyli praca z ludźmi, oczywiście moim marzeniem zawsze było zostać 
lekarzem, ale chyba nikt nie chciał by lekarza lenia, nie był bym w stanie opanować materiału. Chodź 
marzenia się spełniają!

Peppino
Nom, marzenia są piękne dla Ciebie i każdego z nas i zanim pójdą do spełnienia, tak wielkie są marzenia. 
Życzę Ci oczywiście z całego serca aby się spełniły.

Czarodziejek 
Dziękuje, a ja tobie , nawet tych najbardziej skrytych. 

Peppino
Dziękuje. Marzeń jest wiele... mi nie trzeba bogato żyć, a jedynie by zdrowym być. A powiedz nam, jak 
wygląda taki Twój zwykły, powszedni dzień oprócz szkoły. Co sobie porabiasz?

Czarodziejek 
Ostatnimi czasy wiele czasu tracę na rozmowy telefoniczne, z 3 dziewczynami, które zmieniają moje życie na 
lepsze. Czasami zdarzy mi się w wolnym czasie chwycić książki mojego ojca z medycyny i poczytać coś co 
lubię. A i dużo czasu spędzam na spaniu.



Peppino
A masz już swoja ukochaną czy wciąż poszukujesz tej jedynej?

Czarodziejek 
Dosyć często zmieniam dziewczyny, można powiedzieć ,że znam osobę z która była by w stanie, zrozumieć 
'czarodziejskie myślenie'.

Peppino
Chciałbyś mieć rodzinę i dzieci? 

Czarodziejek 
Nie planuję dzieci bo wiem ile z nimi jest problemów, ale pewnie kiedyś zmienię zdanie. Na pewno chce 
jeszcze trochę wykorzystać życie.

Peppino
Trochę pobyć wolnym jak ptak.

Czarodziejek 
Ja nie mam zamiaru właśnie z tego rezygnować chodź wiem, że to nieuniknione. 

Peppino
No niestety. Chociaż jakbyś się uparł i postanowił sobie, że nie będziesz miał dzieci i dziewczyny stałej, to 
pewnie byś się tego trzymał.

Czarodziejek 
Tak i wieku 60 lat biegał do domu towarzyskiego.

Peppino
Dobrze, że przynajmniej biegał a nie chodził. Byś trzymał kondycję.

Czarodziejek 
Pewnie tak, ale by mnie wynosili na noszach.

Peppino
Byś był dobrego zdrowia, by Cię nie wynosili. Dobrze, kończymy pomału nasz wywiad. Na zakończenie proszę 
każdego z pytanych o słowo na zakończenie. Co chciałbyś powiedzieć tak ogólnie na finito?

Czarodziejek 
Chciał bym powiedzieć, żeby nie każdy oceniał człowieka po zbyt pochopnie, bo nie liczy się różdżka ale 
Czarodziej. I jeżeli mógł bym pozdrowić Alexis, Placebową, Elajze i Pinikishową, bo on potrafią malować 
uśmiech na mojej twarzy.

Peppino
Ja również dołączam się do pozdrowień i dziękuje również Tobie, że mogłem Ciebie dopiero w tym momencie 
poznać po raz pierwszy. Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Czułem się cały czas jak... zaczarowany.

Czarodziejek 
Dzięki, również.

Peppino
Dziękuje i zapraszam do kolejnych numerów z nowymi wywiadami, które będę przeprowadzał ja i zupełnie 
nowi prowadzący!

Podziękowania
Dziękuję Wam wszystkim za to, iż napisaliście tak wiele wnikliwych uwag i komentarzy do 

pierwszego numeru gazetki forumowej. Wszystkie z nich zostały bardzo uważnie przeczytane 
i przeanalizowane. Wierzę, że dzięki nim gazetka ta stanie się jeszcze lepsza i bardziej ciekawsza. 

Zapraszam wciąż userów, aby przesyłali do mnie swoje własne atykuły i ciekawe tematy, które 
mogły by znaleźć miejsce właśnie tutaj! Za wszystko raz jeszcze dziękuje i życzę miłej i 

sympatycznej lektury podczas czytania kolejnych wydań.
Peppino



Międzyforumowa Pomoc Szkolna (AKTUALIZACJA LISTY)
Przedmiot Korepetytor Kontakt Dzień i godzina pomocy Poziom

Matematyka

Websti GG: 8771879 Do ustalenia Gimnazjalny

Mihihih GG: 10942898 Do ustalenia Gimnazjalny

Slider GG: 9737210 Do ustalenia Średni

Enchantment GG: 6425674
Skype: kuben20 Do ustalenia Gimnazjalny

Język Polski

Norbi17 GG: 7277885 Do ustalenia Średni

Justencja GG: 893149 Do ustalenia Gimnazjalny

Sicklove GG: 13088398 Do ustalenia Gimnazjalny

Slow GG: 394524 Do ustalenia Średni

Język Angielski

Norbs93 GG: 19422943 Do ustalenia Gimnazjalny

Miksik GG: 154431
Skype: Miksik69 Do ustalenia Zaawansowany

Madeline134 GG: 11464299 Do ustalenia Średni

McLarenLbn GG: 11518071 Do ustalenia Gimnazjalny

Enchantment GG: 6425674
Skype: kuben20 Do ustalenia Gimnazjalny

Czarodziejek GG: 2855347 Do ustalenia Gimnazjalny

Język Niemiecki

Peppino GG: 2991463 Do ustalenia Zaawansowany

Haelfte GG: 11017879 Do ustalenia Zaawansowany

Cappuccino GG: 8263356 Do ustalenia Zaawansowany

Lena GG: 947616 Do ustalenia Średni

Język Rosyjski
Coco Chanel Prywatna Wiadomość Do ustalenia Zaawansowany

Destrukcyjna GG: 1452539 Do ustalenia Średni

Język Francuski MJ GG: 6817394 Do ustalenia Średni

Chemia
Motyl Prywatna Wiadomość Do ustalenia Zaawansowany

Mihihih GG: 10942898 Do ustalenia Gimnazjalny

Fizyka

Cukierek GG: 1147183 Do ustalenia Gimnazjalny

Wojtas GG: 11099776 Do ustalenia Gimnazjalny

Slider GG: 9737210 Do ustalenia Średni

Biologia

Zuza18 Prywatna Wiadomość Do ustalenia Średni

Dam94 Prywatna Wiadomość Do ustalenia Gimnazjalny

Czarodziejek GG: 2855347 Do ustalenia Średni

Geografia
Justyśka GG: 5363056 Do ustalenia Gimnazjalny

Sydnej GG: 12900250 Do ustalenia Średni

Historia

MaliaDhey GG: 13729902 Do ustalenia Gimnazjalny

Slow GG: 394524 Do ustalenia Średni

Luuuna69 GG: 2719366 Do ustalenia Gimnazjalny

Wiedza 
o społeczeństwie

Slow GG: 394524 Do ustalenia Średni

Luuuna69 GG: 2719366 Do ustalenia Gimnazjalny

Patrycja94 GG: 6093914 Do ustalenia Gimnazjalny

Sydnej GG: 12900250 Do ustalenia Średni

Informatyka CiRiO GG: 6761196 Do ustalenia Zaawansowany

ZAJĘCIA DODATKOWE:
Elektroenergetyka Stubarwny GG: 12720894 Do ustalenia Średni


