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1. Raz Śa zawsze pśzbąd
si przekśŚaŚia, e wiat
uwziął si Śa Ciebie i
wszystko, co najgorsze,
przydarza si wła Śie
Tśbie. Musisz przestać
przejmśwać si
niepowodzeniami,
pśŚiewa zamartwiaŚie
si Śie pśwśduje
poprawienia sytuacji.
Wr cz przeciwŚie, im
bardziej si dśłujecie i
martwicie, tym wi cej
Śieszcz ć przyciągacie
dś siebie. Pśstarajcie si
śdgśŚić ŚegatywŚe my li i
skupić si Śa tym, cś wam
si udaje! PrzekśŚacie
si , e kiedy jeste cie w
dobrym humorze wszystko
Śabiera kślśrów!
2. Pśstaraj si śdŚale ć

przyczyŚ Twśjegś
pesymizmu. Pśmy l, cś
mśgłś mieć wpływ Śa
Twoje negatywne
pśstrzegaŚie wiata.
Bardzś cz stś pśwśdem
jest sytuacja rodzinna lub
problemy w szkole.
Niezauwa śŚe w wieku
młśdzieńczym Śarastają i
stają si pśdstawami
kształtującymi Twój
wiatśpśgląd. NegatywŚe
emocje, jakich
dś wiadczyłe w
dzieciństwie, musiały być
na tyle silne, aby
przesłśŚić i wygrać z
wszystkimi pi kŚymi
momentami.
3. Kiedy ju wiesz,
dlaczegś taki jeste –
czas, aby dświedział si ,
jak tś zmieŚić! Przeszłś ci
Śie zmieŚisz, jedŚak e
masz śgrśmŚy wpływ Śa
przyszłś ć. Mś esz
zmieŚić swśje ycie,
zaczyŚając śd
pśzytywŚegś my leŚia.
Nigdy nie zapomnisz o
tym, cś byłś, ale Śie
pśprawisz swśjegś ycia
ciągle ś tym wspśmiŚając.
Spróbuj zamkŚąć tamteŚ
etap i zacznij nowe,
lepsze ycie.

Ę. Nie przejmuj si
pśra kami – zdarzają si
ka demu. Pami taj, e
“zawsze pś burzy
wychśdzi słśńce” ,zatem
b dzie lepiej, je li tylkś
tego chcesz. Ponadto
traktuj pśra k jak
takiego kopniaka do
przśdu, śŚe Śie mają Ci
dśłśwać – ich zadaniem
jest mśtywacja. Bąd
lepszy i rśzwijaj si .
ę. Bąd wdzi czŚy za
ka dy sukces, jaki Ci
spśtka. Musisz zacząć
dśstrzegać wszystkie
pi kŚe chwile .Bąd
wdzi czŚy zawsze, kiedy
dś wiadczysz czegś
miłegś. ycie jest pi kŚe,
ale musisz Śauczyć si
dśceŚiać ka dy jegś
szczegół, ka dą chwil ,
która sprawia, e czujesz
si szcz liwy.
6. Powtarzaj sobie
cśdzieŚŚie: „Wszystkś jest
mś liwe”.
Pśstaraj si być
śptymistą, ale
jedŚścze Śie musisz
trze wś spśglądać Śa
wiat!
7. Bąd szcz liwy!
Zasługujesz Śa tś.
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A jak to z walentynkami było?
Pśczątki waleŚtyŚek si gają redŚiświecz,a a
wywśdzą si z AŚglii. W Pślsce śbchśdzśŚe są
zaledwie śd kilku lat. Obchśdzi je ka dy, bez
wzgl du Śa tś, ile ma lat i jakiej jest płci.
Przśdkiem tegś wi ta w Pślsce były "Kupały".
W tym czasie paŚŚy Śa wydaŚiu, aby zwrócić
uwag kawalerów, stśsśwały
magiczne sposoby np.
wrzucały im dś herbaty
kśstk cukru, którą
wcze Śiej przez 9 dŚi Śśsiły
pśd pachą. Z całegś serca
odradzamy wam stosowania
takich metod!
wi ty WaleŚty (czczśŚy 1Ę
II, bo pod tym imieniem
Martyrologium rzymskie
wspśmiŚa ś miu wi tych)
był m czeŚŚikiem, który pśŚiósł mierć jakś
biskup Terni pod Rzymem w czasach cesarza
Klaudiusza II Gśta śk. 269 r. WspśmiŚa si ś
jeszcze jedŚym w. WaleŚtym, kapłaŚie

rzymskim, ale wiele ródeł uwa a gś za
wi tegś tś samegś ze wspśmŚiaŚym
wi tym biskupem. Sam śpis mierci śraz
śkśliczŚś ci pśprzedzających m czeństwś w
barwŚych słśwach przywśłuje m. iŚ. ks. Piśtr
Skarga. w. WaleŚty w czasie prze ladśwań
uzdrświł ze lepśty córk
jedŚegś ze sług cesarskich i
dśprśwadził dś ŚawróceŚia
całej jegś rśdziŚy. Tś
sprśwadziłś Śa Śiegś gŚiew
władcy, który kazał biskupa
bić maczugami, a pó Śej
ciąć. Kult wi tegś dś ć
szybkś si ś ywił. W miejscu,
w którym m czeŚŚik zśstał
pśchśwaŚy, ju w IV w.
papie Juliusz I kazał
wzŚie ć bazylik . Za sprawą histśrii wi tegś,
ale tak e legeŚd z Śim związaŚych, kult
wi tegś biskupa rśzszerzył si szybkś w całej
chrze cijańskiej Eurśpie.

Nie tylko dla romantyka - miłosna poezja różnych czasów...
Je li tś Śie miłś ć - có ja czuj ?
A je li miłś ć - co to takiego?
Je li rzecz dśbra - skąd gśrycz, cś truje?
Gdy zła - skąd gśrycz cierpieŚia ka degś?
(F. Petrarka)
Ju kścham ci tyle lat
Na przemiaŚ w mrśku i piewie,
Mś e tś ju jest śsiem lat,
A mś e dziewi ć - nie wiem;
Splątałś si , zmierzchłś - gdzie ty, a gdzie ja,
Ju Śie wiem - i my l wpół drśgi,
e ty jest rewślta i kl ska, i mgła,
A ja tś twe rz sy i lśki.
(K. I. Gałczyński)
Miłś ć tś śgólŚa migreŚa,
Rozjarzona plama na widzeniu
PrzesłaŚiająca rśzum.
Objawami szczerej miłś ci
Są wychudzeŚie, zazdrś ć,
RśzmamłaŚe pśraŚki,
ZŚaki wró ebŚe i kśszmary:
NasłuchiwaŚie czy ktś Śie puka,
Wyczekiwanie na znak.
(R. Graves)
Gdy ci Śie widz , Śie wzdycham, Śie płacz ,
Nie trac zmysłów, kiedy ci zśbacz ;
JedŚak e, gdy ci długś Śie śglądam,
Czegś mi brakŚie, kśgś widzieć ądam;

I t skŚiąc sśbie zadaj pytaŚie:
Czy tś jest przyja ń, czy tś jest kśchaŚie?
(A. Mickiewicz)
Miłś ć - tś, cś gubi si stale
I niespodziewanie odnajduje.
Chść ś lepiają blaskiem dale,
Tś tylkś dś Śich si w druje.
Ach miłś ci - Śie liczyć si z Śikim
Wbrew stratśm: w Śiej wi dŚiemy zieleŚi.
JedŚś drugiemu jest dłu Śikiem,
Jedno drugiego - przyjacielem.
(E. Strittmatter)
Czy wiesz, jaka jest jej miłś ć?
Tś jakby m ył ŚajdrśbŚiejszy deszcz,
W którym idziesz i Śie wiesz, e pada,
A pśtem czujesz, e przemókł dś samegś serca
Taka jest jej miłś ć.
(z pśezji ludśwej Kurdów)
ZakśchaŚemu tak szcz liwie,
Tak Śieszcz liwie, jak ja umiem,
Najlepiej sp dzić Śśc w zadumie.
Nad czym? Nad niczym. Ale tkliwie.
Mi dzy zachśdem a jutrzeŚką
Wdać si w milczeŚie, jak w rśzmśw
I pśwtarzać w my li - Norwidowe:
"Nic śd ciebie Śie chc , liczŚa paŚieŚkś..."
(J. Tuwim)

wi ty WaleŚty czczśŚy jest jakś patrśŚ
chśrych Śa epilepsj i iŚŚe chśrśby mśgące
mieć pśdłś e Śerwśwe. Tegś rśdzaju
przypadłś ci leczśŚś egzśrcyzmami, czyli
wyp dzaŚiem z chśrych diabła. FaŚtazja
ludśwa pśmieszała z czasem śsśby sprawcy i
uzdrświciela chśrśby. I tak imi Walek w XVI
wieku w Pślsce byłś syŚśŚimem ... diabła.
Mś e miłśsŚe zaurśczeŚie kśjarzśŚś z
diabelskimi sztuczkami? Tś, e w. WaleŚty
zakśrzeŚił si w pślskiej tradycji religijŚej, jest
skutkiem Śiemieckich wpływów. Kult wi tegś
przyw drśwał dś Śas z Bawarii i Tyrślu.
Na zachśdzie Eurśpy wi ty patrśŚuje
zakochanym co najmniej od XV w. Jedni
wyja Śiają tś zbie Śś cią dŚia wi tegś z
pśrą łączeŚia si Śa Wyspach Brytyjskich
ptaków w pary. Mś e dlategś jest tak du ś
mśtywów związaŚych z Śimi Śa wysyłaŚych
kartkach (główŚie gśł bie). IŚŚi uzasadŚiają
tś adaptacją przez chrze cijaństwś
pśgańskiegś zwyczaju wypisywaŚia przez
chłśpców - w dŚiu bśgiŚi dziewcząt, 1ę lutegś
- imion swych ukochanych.

"Kścham Ci " Śa j zykach....
albańskim: Te dua
angielskim: I love you
arabskim: Ohiboka
bułgarskim: Obiczam te
chińskim: Wś ai Śi
czeskim: Miluji te
duńskim: Jeg elsker dig
esperanto: Mi amas vin
estśńskim: MiŚa armastaŚ siŚd
filipińskim: Mahal ka ta
fińskim: MiŚź rakastaŚ siŚua
fraŚcuskim: Je t´aime
greckim: S´agapś
hiszpańskim: Te guierś
holenderskim: Ik houd van jou
islandzkim: Eg elska thig
irlandzkim: Taim i' ngra leat
japśńskim: Watakushi wa aŚata ś aishiŚasu
łacińskim: Te amś lub Vśs amś
niemieckim: Ich liebe dich
portugalskim: Te amo
rosyjskim: Ja ljublju tiebja
rumuńskim: Te jubesc
serbskim: Volim te
szwedzkim: Jag źlskar dig
tureckim: Ben sni sviyorum
w gierskim: Szeretlek
włśskim: Ti amś
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Zapytajmy...
Która para zasługuje Śa miaŚś
Śajwi kszych kśchaŚków w histśrii kiŚa i
literatury?
Tristan i Izolda - bohaterowie celtyckiej
legendy, spisanej w XII wieku
Romeo i Julia - bohaterowie dramatu
Szekspira z XVI wieku
Rick i Ilsa - bohaterowie filmu
"CasablaŚca” Michaela Curtiza z 19Ę2 r.
W rślach główŚych: Humphrey Bśgart i
Ingrid Bergman
Scarlett i Rhett - bohaterowie filmu
George'a Cukora z 1939 r. W rolach
główŚych: VivieŚ Leigh i Clark Gable
Jake i Rose - bśhaterświe filmu "TitaŚic”
Jamesa Camerona z 1997 r. W rolach
główŚych: LeśŚardś DiCapriś i Kate
Winslet
Jennifer i Oliver - bohaterowie filmu
"Lśve Stśry”, który jest uzŚawaŚy za
ŚajsłyŚŚiejszy melśdramat śd czasów
"PrzemiŚ łś z wiatrem” i "CasablaŚki”
John i Jane - czyli "PaŚ i PaŚi Smith”. TeŚ
film pśłączył w związek AŚgeliŚ Jśli i
Brada Pitta

Sam i Molly - Patrick Swayze i Demi
Moore w niezapomnianym "Uwierz w
ducha”, czyli miłś ć silŚiejsza śd mierci
Karen i Denys - niezapomniane role
Meryl Streep i Roberta Redforda w
kultowym filmie Sydney'a Pollacka
"Pś egŚaŚie z Afryką”
Katharine i Hrabia Laszlo - śpświe ć ś
dramatyczŚej miłś ci z "AŚgielskiegś
pacjeŚta”. W rślach główŚych Ralph
Fiennes i Kristin Scott Thomas
Edward i Vivian - czy taka miłś ć mś e
si zdarzyć? Richard Gere i Julia Rśberts
w ,,Pretty WśmaŚ”
Victoria i David - była człśŚkiŚi Spice
Girls i były ju dśskśŚały piłkarz. Dzi
jedŚa z ŚajsłyŚŚiejszych par w shśw
biznesie.

Staropolskim zwyczajem… czyli o Tłustym Czwartku
To staropolski obyczaj i tradycja
pieczeŚia i zjadaŚia pączków i fawśrków
(zwaŚych te chrustami).
W rśku 201Ę tłusty czwartek przypada w
czwartek 27 lutego.
Tś śstatŚi czwartek przed rśdą
Pśpielcśwą i Wielkim Pśstem, a zarazem
śstatŚia przed WielkaŚścą śkazja, by
beztrśskś śddać si karŚawałśwemu
nieumiarkowaniu w jedzeniu. Tradycja
śddawaŚia si słśdkim przyjemŚś ciśm
tśwarzyszy Pślakśm śd kilku wieków.
Dawniej biesiadowanie w zapusty
ciągŚ łś si przez kilka dŚi, a dś wtśrku
przez Pśpielcem. Sam Tłusty Czwartek
śd lat ŚierśzerwalŚie wią e si z
pączkami. Zwyczaj ich masśwej
kśŚsumpcji miał Śiegdy rówŚie swśje
przyczyny ekonomiczne - przed okresem

pśstŚym trzeba byłś zu yć zapasy
tłuszczu, cukru, jaj i śwśców – w istocie
trudŚś wyśbrazić sśbie lepszy spśsób Śa
spś ytkśwaŚie tych składŚików. ObecŚie
w Tłusty Czwartek pączki mś Śa kupić
dśsłśwŚie wsz dzie. Dlategś Śie Śale y
si dziwić, e Śasi rśdacy pśchłaŚiają w
teŚ dzień wspólŚie śk. 100 miliśŚów
tych pulchnych nadziewanych kulek.
ZajadaŚie słśdkś ci ma śczywi cie swśje
ciemnie strony – zwłaszcza dla kśbiet.
JedeŚ pączek, w zale Śś ci śd
ŚadzieŚia, tś Śawet Ę00 kalśrii. Biśrąc
pśd uwag , e przeci tŚy Pślak zjada w
Tłusty Czwartek 2,ę pączka, wiele śsób
ma pó Śiej ambicj wyzerśwać
ŚiekśrzystŚy bilaŚs i spalić Śadmiar
przyswśjśŚegś tłuszczu. Tś z kślei Śie
lada wyzwaŚie: aby spalić rówŚśwartś ć

Cś mówią kwiaty...- alfabet kwiatowej magii
ASTER BIAŁY - jestem szcz liwy widząc, e
jeste kśchaŚa
ASTER CZERWONY - kścham ci bardziej Śi
ty mnie
BEGONIA - śfiaruj ci szczerą przyja ń
BEZ BIAŁY - kśchajmy si
BIAŁY FIOLETOWY - mśje serce Śale y dś
ciebie
BRATEK - królujesz w mśich my lach
CHABER - Śie miem Ci wyzŚać mśich uczuć
CHRYZANTEMA BIAŁA - stara miłś ć Śie
rdzewieje
CHRYZANTEMA ÓŁTA - przez chwil
wierzyłem w ciebie
CYKLAMEN - twśja pi kŚś ć pśgrą a mŚie w
rozpaczy
DALIA - ciesz si , gdy ci widz
DZWONEK - dlaczegś mŚie m czysz swymi
kaprysami?
FIOŁEK - Śikt Śie wie ś Śaszej miłś ci
GROSZEK - Śie wierz twym uczuciśm
GO DZIK - kścham ci gśrącś
HIACYNT BIAŁY - jestem szcz liwy, bś ci
kocham
HIACYNT FIOLETOWY - bąd czulsza dla mŚie
HIACYNT ÓŁTY - jestem szcz liwy, bś mŚie
kochasz
JASKIER - jeste Śiewdzi czŚą!
JA MIN - czy pśkśchasz mŚie kiedy ?
JEMIOŁA - pśkśŚam wszelkie trudŚś ci
KACZENIEC - z dala od ciebie jestem smutny
KALINA - serce mi p kŚie, je li mŚie pśrzucisz
KONICZYNA - chciałbym wiedzieć...
KONWALIA - Śic ci tak Śie zdśbi jak twśja
uroda.
KROKUS FIOLETOWY - Czy ałujesz, e mŚie
kochasz?
KROKUS ÓŁTY - czy twe uczucia są
prawdziwe?
KWIAT JABŁONI - darz ci szczególŚymi
wzgl dami
LAWENDA - mśja miłś ć jest pśkśrŚa
cd. str. 4

kalśryczŚą 1 pączka, mś Śa Śa przykład:
biec przez pół gśdziŚy z pr dkś cią 11
km/h, pływać kajakiem przez gśdziŚ ,
malśwać ciaŚy przez 2 gśdziŚy czy te
rśbić Śa drutach przez Ę gśdziŚy. Pśwrót
dś fśrmy mś Śa jedŚak rśzłś yć w
czasie, w kśńcu Śie bez pśwśdu zaraz pś
Tłustym Czwartku czeka Śas Ę0-dniowy
post.
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cd LILIA BIAŁA - czyste uczucia
LWI PYSZCZEK- przybąd jak Śajszybciej!
MAK CZERWONY OGRODOWY - kochajmy
póki czas!
MAK BIAŁY - śspałś ć serca
MAK POLNY - marz ś tśbie
MALWA - cierpi z pśwśdu twej rezerwy
MARGERYTKA - ty jeste Śajpi kŚiejszą
MI TA - zachśwam wspśmŚieŚie i Śadziej
MIMOZA - skrywam swe uczucia
MIRT - jak e ci kś dś wiadczasz mśjej
miłś ci
NARCYZ - jeste bez serca
NASTURCJA - płśŚ z miłś ci
NIE MIERTELNIK - teŚ ból Śie cichŚie
nigdy
NIEZAPOMINAJKA - wspomnij mnie!
OSET - twśje słśwa mŚie raŚią
PAPROĆ - jestem szczery i ty taką bąd
PELARGONIA - pragŚ szcz cia
PETUNIA - list miłśsŚy w drśdze
PIERWIOSNEK - mśje uczucia są cśraz
gśr tsze
PIWONIA - czuwam Śad tśbą
PRYMULA - kśchałem tylkś ciebie
RÓ A BIAŁA - wzdycham do ciebie
RÓ A CZERWONA - kocham
RÓ A HERBACIANA - pśdśbasz mi si
RÓ A RÓ OWA - przysi gam miłś ć
RÓ A BIAŁA I CZERWONA - ar serca
RUMIANEK - jestem ci szczerze oddany
RUTA - osamotnienie
STOKROTKA - śbecŚś ć twa mŚie cieszy
TULIPAN- w zale Śś ci śd kślśru:
- czerwony - wyzŚaŚie miłś ci
- ółty - miłś ć bezŚadziejŚa

Kluby sportowe w naszym regionie – Pogon Szczecin
Pśgśń SzczeciŚ tś
Śajwi kszy klub
sportowy z naszego
wśjewództwa. Ma śŚ
wielkie tradycje w piłce
Śś Śej, ale rówŚie w
innych dyscyplinach.
Jednak dzisiaj powiemy
sśbie ś tej piłkarskiej
PśgśŚi, która zśstała załś śŚa w 19Ę8
rśku przez FlśriaŚa Krygiera pśd Śazwą
„Klub spśrtśwy Sztśrm”. ÓwczesŚa
Pśgśń zaczyŚała Śa ŚajŚi szym szczeblu
rśzgrywek, jedŚak ju pś 10 latach
istŚieŚia pś raz pierwszy awaŚsśwała dś
Śajwy szej ligi. Pśdczas sezśŚu, gdy
Pśgśń, a wła ciwie Sztśrm awaŚsśwał
dś tej ligi, Śie przegrali adŚegś meczu.
Dru yŚa sp dziła w Śajwy szej klasie
rozgrywkowej wtedy zaledwie 2 lata. W 1
sezśŚie pś awaŚsie Pśgśń zaj ła 10
miejsce Śa 12 dru yŚ, a w 2 sezśŚie
śstatŚie miejsce i spadła dś 2 ligi.
JedŚak Śie Śa długś, bś pś 2 sezśŚach
szczecińska dru yŚa zŚów awaŚsśwała
dś 1 ligi. Tym razem Śa długś, bś Śa 13
sezśŚów. Jest tś Śajdłu szy śkres, jaki
Pśgśń sp dziła w 1 lidze. Pśdczas tych
13 lat piłkarze Dumy Pśmśrza mie cili
si w cisłej czśłówce ligi, jedŚak Śie
zajmując miejsc Śa pśdium. Dśpierś w
latach 80-tych XX wieku Pśgśń zacz ła
śdŚśsić pierwsze sukcesy. W 1981 i
1982 rśku Pśrtśwcy grali w fiŚałach
Pucharu Pślski, jedŚak w śbydwóch
fiŚałach ulegali dru yŚśm Legi
Warszawa śraz Lecha PśzŚań. W rśku
198Ę Pśgśń prśwadzśŚa przez
Eugeniusza Ksola po raz pierwszy w
histśrii zaj ła 3 miejsce w lidze. Tym
samym zakwalifikśwała si dś
Eurśpejskich pucharów, Śie śdŚśsząc w
nich niestety sukcesu. W roku 1987
Pśgśń pśd wśdzą Leszka Jezierskiegś
zdśbyła v-ce Mistrzostwo Polski,
ulegając jedyŚie GórŚikświ Zabrze. W
tamtym śkresie szczeciński klub grał
bardzś śfeŚsywŚie i strzelał bardzś du ś
bramek. Wtedy w Pogoni grali tacy
piłkarze, jak Marek Szczech, Marek
Le Śiak czy Kazimierz Sśkśłśwski. Pś
tych owocnych latach w historii klubu
Śastały mizerŚe lata 90, pś których
Pśgśń spadła z 1 ligi. Na przełśmie
wieków dś SzczeciŚa przybył turecki

biznesmen - Sabri
Bekdaş. Kupił śŚ
Pśgśń i chciał zrśbić z
Śiej dru yŚ Śa
Śajwy szym
europejskim poziomie.
Na pśczątku wszystkś
wychśdziłś idealŚie.
Turek sprśwadził
bświem dś SzczeciŚa wielkie gwiazdy piłki,
które zdśbyły pś raz drugi w histśrii v-ce
Mistrzśstwś Pślski, ulegając tym razem
Wi le Kraków. Niestety przez kśŚflikt
bizŚesmeŚa z miastem Bekdaş wycśfał si
ze sponsorowania Pogoni i w efekcie
zśstawił klub z długami. Pś jegś śdej ciu
Pśgśń grała fatalŚie i w 2003 rśku spadła
z ligi w katastrśfalŚym stylu, wygrywając
jedynie 2 mecze na 30. W roku 2003 do
SzczeciŚa przybył kślejŚy iŚwestśr. Tym
razem był tś AŚtśŚi Ptak. Dzi ki Śiemu
szczecińska dru yŚa wzŚświła rśzgrywki
śd 2 ligi, a Śie śd Ę (Pśgśń Śie dśstała
liceŚcji Śa gr w 2 lidze). AŚtśŚi Ptak
pśłączył dru yŚy Pitrcśvi Piśtrków
TrybuŚalski i PśgśŚi SzczeciŚ. Dru yŚa ta
Śśsiła Śazw MKS Pśgśń SzczeciŚ.
PśłączeŚie tych dru yŚ śkazałś si dśbrym
pśmysłem, gdy Pśrtśwcy ju pś jedŚym
sezonie awansowali do Ekstraklasy.
JedŚak wtedy AŚtśŚi Ptak przedstawił
dśsyć „ciekawy” spśsób prśwadzeŚia
dru yŚy. MiaŚświce sprzedał wszystkich
pślskich zawśdŚików i sprśwadził
brazylijskich piłkarzy. KślejŚym
eweŚemeŚtem Śa skale eurśpejską byłś
tś, e Pśgśń swśje mecze dśmśwe
rśzgrywała pśd Łśdzią w Gustświe Małym,
czyli Śa mecze „u siebie” piłkarze musieli
dśje d ać pśŚad ę00 km. W rśku 2007
AŚtśŚi Ptak zaczął sprzeda PśgśŚi,
pśŚiewa zŚów Śie śtrzymała liceŚcji i
spadła dś Ę ligi. Wtedy szczecińską
dru yŚ kupił Grzegśrz SmślŚy śraz Artur
Kału Śy, którzy są wła cicielami dś dzi .
Zarządzają PśgśŚią bardzś rśzsądŚie,
dzi ki czemu dzi gra śŚa w Ekstraklasie.
Pśgśń jest teraz stabilŚym klubem
walczącym ś Śajwy sze cele w Pślskiej
Lidze. Pśsiada śŚa jedŚą z Śajlepszych
szkółek piłkarskich w Pślsce. Od 2012
rśku spśŚsśrem PśgśŚi zśstała „Grupa
Azśty”, która przezŚacza wielkie pieŚiądze
na transfery i nie tylko.
Tomasz Krysiak kl.II b

