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W tym numerze: 

Dzień chłopaka, wiersz, Rajd 

Łukasiaka, terminarz 
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niespodzianek. 



 

Dzień Chłopaka to stosunkowo nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 

września, głównie wśród młodzieży szkolnej. W dniu tym dziewczęta składają 

chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. Geneza 

tego święta w Polsce jest niejasna. Pewne jest jednak, że z roku na rok zyskuje ono 

na popularności dzięki mediom, a szczególnie internetowi i portalom 

społecznościowym. Obecnie Dzień Chłopaka obchodzony jest w kilku krajach, ale w 

różnych terminach. Krajem, w którym święto to ma najdłuższą tradycję jest Japonia. 

Co kupić swojemu chłopakowi? Nie chcemy przecież żeby prezent był tandetny i 

niepotrzebny. Redaktorki tejże gazetki przedstawią teraz kilka pomysłów x Męskie 

zabawki. Faceci są gadżeciażami. Uniwersalna przenośna ładowarka, rozgałęziacz 

do USB, oryginalny pendrive, to zabawki, które mile go zaskoczą. Masz chłopaka 

romantyka? Ucieszy się z kubka, na którym widnieje zdjęcie jego dziewczyny. A co 

myślicie o portfelach? Wybór jest ogromny: od eleganckich skórzanych, po te w nieco 

bardziej sportowym stylu. A mężczyźni z pasją? Nic prostszego! Jeśli jego oczkiem w 

głowie jest samochód, poszukaj gadżetów motoryzacyjnych, zainwestuj w głośniki 

samochodowe lub mini skrzynkę z narzędziami. Sportowca z pewnością ucieszy 

pulsometr, zaś melomana - dobre słuchawki. Gitarzyści zakochają się w nowym 

kapodastrze i kostkach do gry x Słodka niespodzianka Oczywiście mowa o 

czekoladzie. W Dniu Chłopaka warto jednak kupić coś ciekawszego niż zwykłą 

mleczną z orzechami. Pomysłem na słodki prezent może być udekorowane ciasto, 

bądź muffiny. Warto wykazać się kreatywnością. Chłopak na pewno to doceni x Kino 

Wiem. Naprawdę ciężko jest wysiedzieć w sali kinowej gdy na ekranie wyświetlany 

jest film, który nas cię całkowicie nie interesuje i nudzi. Czyż nie warto jednak ujrzeć 

jego świecące oczy i uśmiech gdy opowiada jak mu się podobał seans? x Odrobina 

adrenaliny Jeśli twój chłopak należy do grona tych, którzy narzekają na brak 

adrenaliny, zafunduj mu przygodę. Popularnością cieszą się ostatnio vouchery dla 

miłośników mocnych wrażeń. Ceny takich "prezentów" wahają się od kilkudziesięciu 

do kilkuset złotych. Jedno jest pewne, wspomnienia pozostaną na zawsze. 

 

 


