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Myśl przewodnia: 

 

 

     To właśnie miłość?! 
 

 

 

W NUMERZE 
ZNALAZŁO SIĘ MIEJSCE NA: 

 
 FELIETONY 

„Pornograffitti”  

„Walentynki” 

„Globalna depresja” 

 DWUGŁOS 

„Wyjdź za mnie!”- tylko po co? 

„Loteria? Nie!” 

 WYWIAD 

„Wierzę w miłość” 

 ROZMAITOŚCI 

 HUMOR 

 RECENZJE 
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Miejsce na... WSTĘPNIAK 

 

Od dawna wiem, że młodzież w naszej szkole jest „inna”, w każdym tego słowa znaczeniu. Dlatego 

odpowiedzi w naszym sondażu dotyczącym tematyki następnego numeru pisma nie zdziwiły nas tak 

bardzo, jak mogliśmy się  spodziewać. Powiązanie zorzy polarnej z okresem rozrodczym pingwinów 

lub inne ciekawe propozycje niewątpliwie zainteresowałoby uczniów, jednak ten numer poświęcimy 

spełnieniu innej prośby naszej anonimowej koleżanki. 

Zastanawialiśmy się, dlaczego młodzi ludzie chcą czytać o miłości i seksie. Czy to nie zbyt oklepany 

temat? Czego jednak nie robi się dla wiernych czytelników. Spełniając Wasze życzenie, w tym wydaniu 

gazety skupimy się analizie miłości, i, jak zostało to określone w sondażu, na: „dzikim, namiętnym 

seksie”. Proszę bardzo : ] 

Lubicie walentynki? Ja osobiście nie. Dlaczego jeden dzień został wybrany na ten, w którym okazuje-

my sobie uczucia? Przecież jak się kocha, to kocha się przez cały czas, a może się mylę? W tym nume-

rze święto zakochanych pójdzie pod nóż. Czerwień, różowe serca, róże... fuj. Za słodko. 

Swoją opinią na temat związków podzieli się z Wami nasza redakcyjna koleżanka(znając jej tempera-

ment, na pewno będzie to ciekawe). Do jej poglądów ustosunkuje się osoba prezentująca odmienne 

stanowisko w tej kwestii. Ten dwugłos niewątpliwie wzbudzi wiele kontrowersji. 

Co z tym seksem? Jest przereklamowany? Co to właściwie znaczy? Czy grozi nam globalna depresja 

z powodu nieszczęśliwych miłości? Walentynki i bycie singlem: czy to wykluczające się pojęcia? Za-

praszam do lektury interesujących felietonów, właśnie na te tematy. 

I wreszcie na pewno przydatne rady na randkę. Tego określenia używa się już chyba dość rzadko. 

Podpowiemy, jak odstraszyć natręta (lub, jak nazywa ich moja siostra – prześladowcę), oraz co zro-

bić, by wywrzeć dobre wrażenie, i jak nie popełnić błędu. 

Na pewno dużym zainteresowaniem będzie cieszył się wywiad z naszym panem psychologiem,  

który podzielił się z nami swoją opinią na temat miłości. 

Jak zwykle znajdziecie w naszej gazecie dużo humoru, recenzje filmów, historie walentynek  

oraz- na wszelki wypadek-„Kocham Cię” w 27 językach. Wszak z miłością  nigdy nic nie wiadomo. 

 

Pozdrawiam, miłej lektury, M.R. 
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Miejsce na… felieton 
 

PORNOGRAFFITTI 

 
Co wy na ten tytuł, eh? Poży-

czyłam go na chwilę od albumu 

zespołu Extreme [to nie jest wcale 

kryptoreklama].  

Do dzieła! Żyjemy w czasach, 

kiedy seks przestał być tematem 

tabu, a kobiety zachowujące cno-

tę do ślubu wyginęły równocześnie 

z wprowadzeniem na rynek sma-

kowych i zapachowych prezerwa-

tyw. 

 Oto moje nieśmiałe pytanie: 

CZY ABY: 

1. IDZIEMY KU LEPSZEMU? 

2. SIĘGAMY DNA? 

Otóż w tym momencie chcia-

łam zwrócić szczególną uwagę 

na sprytny dobór słów 1= „KU LEP-

SZEMU” to wyrażenie względne; 2= 

sięga się dna zwykle po to, by póź-

niej się od niego odbić... 

Wystarczy spojrzeć na jakikol-

wiek teledysk jakiejkolwiek amery-

kańskiej pioseneczki. Być może mój 

odbiornik TV jest zepsuty, aczkol-

wiek na większości muzycznych kli-

pów 1/3 obrazu zajmują gołe, ob-

nażone, rozebrane dupska. 

Co prawda, właścicielkami 

tych zadków są bardzo zgrabne 

niewiasty, ale jakie to ma znacze-

nie, skoro powinno tu chodzić 

o MUZYKĘ? To naprawdę zaskaku-

jące, jak kawał mięcha potrafi 

zwiększyć oglądalność [termin 

„wegetarianin” nabiera tutaj no-

wego znaczenia]... 

Pewnie zaczniemy się martwić 

dopiero wtedy, kiedy trzynastolet-

nie nastolaty zaczną się podkochi-

wać w gwiazdach porno. Ewentu-

alnie w ogóle nie zaczniemy się 

martwić. Albo proces zaczynania 

martwienia się będzie trwał bardzo 

długo. Albo… dobra. 

Uwaga, teraz padniecie – wca-

le nie tak dawno oglądałam filmik, 

w którym jakaś całkiem przyja-

zna kobieta reklamowała perfumy 

o zapachu… seksu. 

Taaaaaaaaak – ślina + krew + 

sperma, czy coś w ten deseń. Trze-

ba wykazywać się naprawdę bo-

gatą kreatywnością, żeby wymyślić 

coś takiego. SUPER SPRAWA, GRA-

TULUJĘ POZIOMU! Jeżeli z jakiegoś 

powodu zamierzacie się w takie 

szalone pachnidła zaopatrzyć – 

proszę bardzo. Jednakże pozwolę 

sobie w tym miejscu wpleść pewną 

radę – nie oblewajcie się całym 

flakonikiem, bo ociekanie seksem 

niekoniecznie jest dobrym pomy-

słem na życie. 

DO CZEGO ZMIERZAM – seks 

ostatnimi czasy zdecydowanie 

awansował i tym samym zyskał 

miano „stały motyw reklamowy 

prawie równy rangą MAŁEMU 

GŁODOWI, TURBODYMOMENOWI 

etc.”. 

Nie dajcie się w to wmieszać ja-

ko konsumenci towarów i idei ser-

wowanych przez kompleksy 

prze.seks.mysłowe, które aby prze-

żyć, potrzebują świata pełnego 

półgłówków. Powinniśmy po prostu 

zwrócić większą uwagę na warto-

ści, które NAPRAWDĘ coś znaczą 

i patrzeć na te wszystkie harce 

z przymrużeniem oka. Wówczas 

długofalowe skutki naszej narodo-

wej głupoty skurczą się o… sporo. 

Proszę jednak nie brać tego za wy-

raz mojego optymizmu. 

Dziękuję za uwagę,  

Agata Rostojek 
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Walentynki 

 

 

Tyle miłości w dzisiejszym 

świecie, że już nie sposób się na nią 

nie natknąć. Jest wszędzie. Dla 

osoby samotnej musi to być strasz-

nie dołujące. Sam widok przytula-

jących się na dworcu zakochanych 

jest wówczas bardzo męczący. Nie 

wspominając już o zwyczajnym wyj-

ściu na miasto, gdzie roi się od tego 

typu zachowań. 

 Tylko dlaczego to takie 

trudne? W końcu jest wiele samot-

nych osób, rozpaczliwie szukają-

cych kogoś na siłę. No właśnie 

– na siłę. Ludzie nie zdają sobie 

sprawy, że to bez sensu. Kiedy mi-

łość będzie chciała, sama zapuka 

do naszych drzwi, nie zważając 

na okoliczności. Dlaczego więc je-

steśmy tacy bezmyślni i usilnie sta-

ramy się kogoś znaleźć? Musimy 

to przyznać- boimy się samotności. 

Każdy z nas się jej obawia. Nie dzi-

wię się temu, tylko ponownie py-

tam- dlaczego? Jesteśmy młodzi, 

jeszcze wiele przygód dopiero 

przed nami, a my tak bardzo chcie-

libyśmy już dorosnąć. Z drugiej stro-

ny to normalne. Presja otoczenia, 

nic więcej. 

 Gdy widzimy wokół 

wszystkie te czule spoglądające 

na siebie pary- sami chcielibyśmy 

się znaleźć w takiej sytuacji. 

Mimo wszystko- nie warto 

wiązać się z kimś na siłę. Jak 

to mawiają „lepiej być samemu 

niż z byle kim”, czy też „lepiej nie 

mieć tego czego się pragnie, 

niż mieć to, czego się nie chce”. 

A Walentynki? To miłe święto. 

Dla mnie także, mimo, że go nie 

obchodzę (nie z ukochanym i nie 

w kinie na nudnej komedii roman-

tycznej). Myślę, że nie należy w ten 

dzień wpadać w depresyjny nastrój 

i zaszywać się gdzieś w kącie, wręcz 

przeciwnie. Wszystkim singlom po-

lecam raczej wyjście z domu i do-

brą zabawę w towarzystwie znajo-

mych. W końcu 14 lutego to taki 

ładny, zimowy dzień, wbrew pozo-

rom- bardzo zwyczajny. 
     D.B. 
 

 

 

Globalna depresja? 

Zauważyliście, że miłość jest 

wszędzie? Jakąkolwiek otworzyć 

książkę, czytamy o tym samym – 

ewentualnie ubiera się to w inne 

słowa. Okropnie irytujący jest fakt, 

iż spora część utworów nie niesie 

niczego innego, jak ‘miłość to cier-

pienie’ itd. Nie twierdzę, że nie ma 

co czytać książek tylko, że trzeba 

szukać. Szukać teksów, które poka-

zują coś więcej. 

O miłościach tragicznych, 

zakazanych, niespełnionych czy 

platonicznych powiedziano już 

chyba wszystko. Płaczliwy Werter, 

Romeo samobójca, Aldona opusz-

czona przez miłość swojego życia – 

mężczyznę z kompleksem Super-

mana, który musiał gnać ratować 

ojczyznę, czy Leila utopiona 



5 
 

za zdradę. Nie uważam, że trudna 

miłość jest zła czy niewłaściwa – nie 

o to chodzi. Po przeczytaniu tych 

wszystkich utworów łatwo dojść 

do wniosku, że nie ma sensu się za-

kochiwać, bo w najlepszym wy-

padku skończy się to czyjąś śmier-

cią. Nie dziwi Was to, że mało kto 

pisze o udanych związkach i szczę-

śliwych zakończeniach? Czyżby ra-

dość wspólnego życia była do te-

go stopnia nudna, że chętniej 

opowiada się czytelnikom o pole-

głych na wojnie o miłość? Może 

coś w tym jest, że cierpienie i ból 

wprawiają poetów w literacką eks-

tazę. Ale niech mi ktoś wyjaśni dla-

czego nie mówimy tyle o radości 

i szczęśliwej miłości, co o jej ciem-

nej stronie?  

Na upartego winę można 

zrzucić na ludzką mentalność, 

ale z tego  wynika, że ponad poło-

wa ludzkości ma polskie korzenie – 

wszak Polacy to mistrzowie pesymi-

zmu i narzekania.  

Istnieje też opcja, że poeci piszą 

o swoich doświadczeniach. 

Więc albo nie mają szczęścia 

w uczuciu, albo nikt nie mógł z nimi 

wytrzymać. 

Zastanawiam się, czy na-

prawdę miłość ciekawa jest tylko 

wtedy, gdy ktoś przez nią cierpi. 

A może pisarze nie widzą potrzeby 

czytelników – znalezienia pociesze-

nia w literaturze po ich własnych 

zawodach. Zanosi się na to, 

że trzeba będzie prosić ludzi 

w udanych związkach o spisanie 

historii swojego życia – dla odmia-

ny, by ciemny lud widział, że razem 

też można być szczęśliwym. W in-

nym wypadku zanosi się na global-

ną depresję z falą samobójstw 

włącznie. 

Zahir 

Miejsce na… dwugłos 
 

„Wyjdź za mnie!” –  

tylko po co? 
 
Tak się zastanawiam....jeszcze nie czas, 

jasne, ale kiedyś, jak już kompletnie zwa-

riuję i się zakocham, to może...może wyjdę 

za mąż?  Tak jak moja matka, babka, pra-
babka i dalej. Ślub w małym kościółku, 

rodzinka, biała suknia, organista grający 

Ave Maria, złote obrączki, on, ja i przysię-

ga....tylko problem w tym, że nie jestem 

wierząca i nie rajcują mnie zbytnio te ce-

remonie. Tak, nauczycielu bądź inny czy-
telniku, który wyszedł z wieku dorastania, 

nie pochodzę do tego  poważnie. Nawet 

w moich najbardziej realistycznych snach 

nie czuję tej magii przysięgania przed Bo-

giem „i póki śmierć nas nie rozłączy”. 
A wesele?  Zbędny wydatek. Załóżmy, 

że mając lat 25 nadal pozostanę agno-

styczna, tak jak mój partner bądź part-

nerka. W przypadku, kiedy będę się chcia-

ła związać z kobietą, ślub kościelny auto-

matycznie odpada. Poza tym, jeśli na kimś 
mi rzeczywiście zależy, chcę z nim spędzić 

resztę życia, to dlaczego mam prosić kogoś 

o pozwolenie na to i dodatkowo za to słono 

płacić (ślub kościelny, jak i cywilny ma 

swoją cenę). Jest to sprawa tylko i wyłącz-
nie moja i partnera/partnerki. 

Wielu ludzi starszego pokolenia 

krytykuje konkubinat. Może to kwestia 

tego, że jest niechrześcijański a może gor-

szy ich odejście od tradycji. Moim zdaniem 

tradycja tradycją, ale zdanie osób trzecich 
w sprawie tak bardzo osobistej nie powin-

no mieć większego wpływu na decyzję. 

A propos, przypomniała mi się śmieszna 

sytuacja. Para 18-sto latków. Wpadli. 

Dziewczyna jest w ciąży. I momentalnie 
przecież trzeba wziąć ślub, BO CO PO-

WIEDZĄ ZNAJOMI, RODZINA? Przecież 

tak nie można żyć! A z jakiej racji, ja się 

pytam, tak nie można żyć? Przecież 

ten papierek nic nie zmienia! Tak czy 

owak ci ludzie, jeśli chcą być ze sobą to 
będą. Ich odpowiedzialność za siebie na-

wzajem nie wzrośnie po ceremonii zaślu-

bin, nie będą się nagle bardziej szanować 

i troszczyć o siebie. Będą czuli dokładnie 

to samo, co przed uroczystością. 
Nie zmieni się nic oprócz tego, że matki 

partnerów odetchną z ulgą, bo nie będą 

„na językach” a portfele pary drastycznie 
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schudną.  

Niestety nawet samo państwo jest 

bardziej przychylnie nastawione do mał-

żeństw niż do związków konkubenckich,  

chociaż sytuacja konkubentów nie jest 

tragiczna. Nie ma małżeńskiego domnie-
mania ojcostwa, ale konkubent może sko-

rzystać z instytucji uznania dziecka 

(w urzędzie stanu cywilnego lub przed 

sądem opiekuńczym). Dotyczą go wówczas 

wszystkie prawa i obowiązki wynikające 
ze stosunków między rodzicami i dziećmi. 

Ale załatwienie takiej formalności wymaga 

jednak trochę zachodu. Co do dziedzicze-

nia – o ile małżonek może odziedziczyć 

spadek na mocy ustawy, tak konkubent 

może być spadkobiercą tylko jeśli zostanie 
uwzględniony w testamencie. Sąd Najwyż-

szy uznał, że konkubent może żądać renty 
przewidzianej na osoby "którym zmarły 
dobrowolnie i stale dostarczał środków 
utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, 
że wymagają tego zasady współżycia spo-
łecznego"  (art. 446 § 2 kc ), a jak przyta-

cza Newsweek: "Ustawa o pomocy społecz-
nej definiuje rodzinę jako „osoby pozosta-
jące we wspólnym związku i wspólnie go-
spodarujące". Anna Miller, pracownik so-
cjalny z Warszawy, potwierdza, że nie 
interesuje jej stan cywilny podopiecznych: 
— Pracuję z taką rodziną, jaką zastaję. 

Jeśli deklarują, że są razem, traktuję ich 
jak pełną rodzinę. Mają takie same prawa 
i zobowiązania jak małżeństwo. Jeżeli np. 
mężczyzna nie płaci na dziecko, wytaczam 
sprawę o alimenty." . Prawo karne definiu-

jąc pojęcie 'osoby najbliższej' wymienia 

na równi konkubentów z małżonkami. 

Konkubent może także odpowiadać soli-

darnie za zaległości podatkowe. Jak widać, 

da się przeżyć, ale i tak związek partnerski 
wymaga odrobinę więcej zaangażowania 

i nie ma w pełni tego samego zakresu 

uprawnień, co związek małżeński. 

Spotkałam się już z opiniami, 

że związek partnerski jest ucieczką 
od odpowiedzialności, ale że owszem, jest 

dobrą 'przedmałżeńską rozgrzewką' dla 

ludzi wchodzących w dorosłe 

i odpowiedzialne życie. Takie twierdzenie 

wynika zapewne ze świadomości, że o wie-

le łatwiej zakończyć konkubinat 
niż małżeństwo, a samo istnienie owego 

„ułatwienia” sprawia, że wielu ludzi uwa-

ża, że zostanie ono prędzej czy później 

wykorzystane. Może i mają rację, ale czy 

nie lepiej szybko, ograniczając nieprzy-
jemności do minimum, zakończyć związek 

który okazał się  pomyłką niż cierpieć 

i tkwić w nim ze względu na kłopoty 

z formalnościami przy rozwodzie? A co do 

rzekomej ucieczki od odpowiedzialności, 

uważam że osądzanie w ten sposób kon-

kubentów jest bezpodstawne, bo 

i w związkach partnerskich i małżeńskich 
zdarzają się przypadki braku owej odpo-

wiedzialności. Jest to kwestia absolutnie 

indywidualna.  

Jeszcze na koniec chciałam nawią-

zać do owej śmiesznej historyjki i mojej 
krytyki podanej postawy. Nie mam oczy-

wiście nic przeciwko osobom preferującym  

związki małżeńskie, skądże znowu! Draż-

nią mnie jedynie osoby wtykające nos 

w nie swoje sprawy, więc Matko, Ojcze, 

Ciotko, Sąsiadko – żyj i daj żyć innym! 
Tyle ode mnie na koniec i wszystkim życzę 

szczęścia na nowej drodze życia. 

Adrianna Nowińska 

 

 

„Loteria? Nie!” 
 

Ślub jako słodka love story? Rycerz 

na białym koniu, który przyrzeka, że nie 

opuści swego kopciuszka aż do śmierci? 
Magia ślubu... „Magia”? Nie... Podzielenie 

się z Bogiem swoją miłością, uwieńczenie 

swej miłości, PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI. 

Owszem, jest to niezapomniana chwila itp. 

Ale jeśli ktoś nie chce, może być to cicha, 
skromna uroczystość, w której nie chodzi 

o to, żeby do czegoś zmuszać. Ślub nie 

może być brany z przymusu, bo nie ma on 

najmniejszego sensu. 

Tak, tak...wszystko pięknie, ale w takim 

razie skąd tyle rozwodów? Statystycznie co 
czwarty Polak się rozwodzi? Dlaczego? 
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I tutaj trzeba wrócić do czasów sprzed 

ślubu: narzeczeństwo. W tym okresie 

kształtuje się późniejsze małżeństwo 

i to, na jakich wartościach będzie ono 

oparte, zbudowane- na skale czy na pia-

sku? Wszystko zaczyna się od seksu. Dwa 
odmienne zdania: świata i Kościoła. Ten 

drugi, jak wiadomo, traktuje seks przed 

ślubem jako grzech. I to nie jest tylko wy-

mysł Kościoła: bo księża nie mogą, 

to młodym chcą odebrać. Ha! Skądże zno-
wu... może i jest im żal (nie wiem, nie je-

stem księdzem i nie będę, zważywszy 

na mą płeć) , ale traktuje się współżycie 

seksualne w ten sposób dlatego, aby nas 

chronić. Przed czym? Przed późniejszymi 

rozwodami. Wyczuwam paradoks, 
bo większość ludzi myśli, że małżeństwo 

było nieudane, bo nie sprawdzili siebie 

przed ślubem, nie mieszkali razem, nie 

sprawdzili się w łóżku i po ślubie im się 

nie udało. I z tą ogólną opinią, oczywista 
oczywistość, nie zgodzę się. Wielu narze-

czonych nie ma o sobie nawzajem pojęcia: 

jakie leki biorą, jak lubią odpoczywać, 

nawet (co dla mnie jest niemożliwe) jaki 

dziewczyna (tudzież chłopak) ma kolor 

oczu. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie wi-
dzą tak istotnych rzeczy? Bo całą swą 

uwagę poświęcają tematowi: seks. Może 

spróbujemy, aby się przekonać jak to jest, 

żeby oczywiście nie brać „kota w worku”. 

Przecież trzeba być nowoczesnym, iść 
z duchem czasu... Po ślubie? To takie sta-

roświeckie, w ogóle ślub jest staroświecki. 

Życie w związku partnerskim 

to loteria...Dziewczyno/ chłopaku! Nigdy 

nie wiesz czy Twój partner/ partnerka, 

znudzony ciągłym udawaniem idealnej 
pary, (człowiek potrafi się zmieniać, grać) 

nie stwierdzi jednak, że ta miłość już się 

skończyła, że ma już nową i odejdzie. Tak 

po prostu. 

Przecież nic jej/jego nie trzyma. Teraz 
układaj sobie życie na nowo, szukaj kogoś 

innego lub nie szukaj... ale radź sobie 

ze zranionym sercem, w końcu nie wszy-

scy są twardzi i łatwo otrząsają się po 

zdradzie, rozstaniu... 

Po czym poznać, że chłopak (dziewczyna) 
będzie Ci wierny za te kilkadziesiąt lat, 

kiedy już uroda przeminie? Po tym, czy boi 

się Boga. Mam na myśli nie strach, 

ale bojaźń Bożą w sensie szacunku, poko-

ry wobec Najwyższego. Może chodzić co-
dziennie do kościoła, a nie bać się Boga: 

loteria. W imię Jezusa Chrystusa, proszę, 

zostań! Wyjdzie, będzie się szlajać po uli-

cach, ale wróci. 

Przeprosi. Najważniejszym słowem 

w związku nie jest popularne: kocham Cię, 

to słowo stało się już łatwe do wymówie-

nia, wykorzystywane do tego, aby kimś 

manipulować. PRZEPRASZAM to słowo 

jest najważniejsze; kiedy ktoś potrafi przy-
znać się do błędu, przeprosić. 

Kościół kładzie duży nacisk na czystość 

przedmałżeńską, aby miesiąc po ślubie 

mówić, że jest pięknie, 5 lat, 20 lat, 40 lat 

po ślubie dalej mówić, że jest pięknie. Nie 
budujmy domu na piasku. Nie budujmy 

związku opartego na seksie, na tym, 

że wolno nam żyć razem bez sakramentu, 

przecież papierek niczego nie zmieni. Pa-

pierek nie, ale Bóg może dopomóc. Oboje 

mają się chronić wzajemnie, znosić siebie 
z miłością. Jeśli żyją w związku partner-

skim, z czasem może im się to znudzić, 

w każdej chwili mogą stwierdzić, ze po-

szukają sobie innej/ innego, bo wiecznych 

humorków, depresji i innych problemów 
nie chce się wysłuchiwać. 

Łatwo mi się o tym mówi, bo jestem wie-

rząca i prosto mi przyjąć wizję ślubu i tego 

wszystkiego, co podaje Kościół, ale jeśli 

bym nie miała łaski wiary, to może 

na ślub spojrzałabym pod kątem dzieci 
wychowywanych w związku partnerskim. 

Zastanawiam się, czy ryzyko tego, że tatuś 

bądź mamusia nagle uznają, że chcą być 

z kimś innym jest większe niż w małżeń-

stwie, a to się łączy z dziecięcym koszma-
rem. Weekend u taty, dni szkolne u ma-

my... Walka, u kogo ma zamieszkać 

na stałe, dlaczego ma inne nazwisko, czy 

ojciec, skoro zostawił matkę, zostawi tak-

że mnie? Czy to moja wina, że odszedł/ 

odeszła. Sprzyja temu łatwe rozwiązywa-
nie związków partnerskich. Owszem, 

w małżeństwie są podobne sytuacje, 

ale jeśli chodzi o Kościół to niedopuszczal-

ne są rozwody, więc w prawdziwym mał-

żeństwie podobnej sytuacji być nie powin-
no: „cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążesz 

na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". 

Zaufałam Kościołowi (co w dzisiejszych 

czasach uznawane jest prawie za samo-

bójstwo),Kościół jest jak matka; przypo-
minam Kościół przez duże ”K”, a nie jako 

tylko instytucja hierarchiczna, 

w której zdarzają się pomyłki, bo wspólno-

tą Kościoła (znów zaznaczam wielkość 

litery) kieruje Duch Święty. 
Kościół chce, byś miał poezje, radość, mi-

łość, poczucie bezpieczeństwa, a przede 

wszystkim romans ze swym mężem/ żoną. 

Byś uczestniczył w tej tajemnicy jaką jest 
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małżeństwo: wytrwanie dwóch złączonych 

miłością osób przez tyle lat... to jest pięk-

ne. Szczególnie widok wiekowego małżeń-

stwa, które dalej spaceruje za rękę i mimo 

tych wszystkich doświadczeń, jakie już 

przeszli ,dalej są zapatrzeni w siebie, ko-
chający się tą samą, a nawet mocniejszą 

miłością, jak za młodych lat. 

Nie mam nic przeciwko osobom, które żyją 

w konkubinacie, bądź po prostu nie popie-

rają związku małżeńskiego. Każdy z nas 
jest wolny. Bóg jako MIŁOŚĆ w czystej 

postaci daje nam tę wolność i tylko od nas 

zależy, co z nią zrobimy. Szanujmy siebie 

nawzajem i nie potępiajmy kogoś za jego 

poglądy, za to, że np. jest „staroświecki” 

i małżeństwo nadal ma dla niego bardzo 
duże znaczenie. 

Tyle ode mnie na koniec (kopiuj, wklej od 

mojej koleżanki Ady, bo podoba mi się to 

zdanie) i wszystkim życzę szczęścia 

na nowej drodze życia. 
                        Monika Gruszka 

Miejsce na… wywiad 

 
Wierzę w miłość! 

 
Z psychologiem szkolnym, 

p. Przemysławem Sikorą, rozma-

wiała Iza Borgosz. 

 
I.B: Jak poradzić sobie z zakochaniem? 

P.S: Jak poradzić sobie z grypą lub katarem? 

Jak poradzić sobie z zakochaniem? Te pytania 

brzmią podobnie… Poradzić sobie? Zakocha-

nie nie jest chorobą i nikt nie da nam goto-

wej recepty na to, w jaki sposób żyć będąc 

zakochanym. Tak jak odmian grypy jest wiele 

i każdy z nas przechodzi przez chorobę ina-

czej, tak każde zakochanie jest indywidualne 

i niepowtarzalne. Zakochanie to mieszanka 

różnych stanów ducha i emocji. Jeżeli zako-

chanie to dla Ciebie zlepek przyjemnych emo-

cji dzielonych z chłopakiem czy dziewczyną, 

radości, docenienia przez drugą osobę i wza-

jemnej ekscytacji, to masz do czynienia raczej 

ze „szczęśliwym” zakochaniem. Jeżeli do tego 

dochodzi jeszcze akceptacja ze strony rodzi-

ców i grona twoich znajomych, to jest to godne 

pozazdroszczenia. Jeżeli natomiast zakochanie 

przebiega u Ciebie bardzo gwałtownie i jest 

powodem trosk, a czasem i poczucia mniejszej 

wartości, jest to wówczas zakochanie raczej 

„nieszczęśliwe”. Tym bardziej, jeżeli tego 

stanu nie aprobuje Twoje najbliższe środowi-

sko czy osoba, w której jesteś zakocha-

ny/zakochana. Oczywiście podział na „szczę-

śliwe” i „nieszczęśliwe” zakochanie to wielkie 

uproszczenie, a każdy, kto był kiedyś zakocha-

ny wie, że zakochanie wiąże się z przeżywa-

niem zarówno tych pożądanych emocji, jak 

i tych niepożądanych.  Tak jak nieleczona 

grypa grozi powikłaniami, tak skutki mniej 

szczęśliwego zakochania mogą być trwałe. 
Nieleczona, przechodzona grypa może powo-

dować wady (budowy i pracy) serca, zaś każde 

zakochanie zostawia mniej lub bardziej trwały 

ślad w naszym sercu, w naszej psychice. 

 Pytacie, w jaki sposób poradzić sobie 

z zakochaniem? Po-Radzić Sobie, to znaczy 

przeżywać zakochanie w taki sposób, by zaw-

sze pamiętać o sobie. Warto zadawać sobie 

pytania dotyczące swoich uczuć i potrzeb. 
Warto także rozmawiać o tym z bliskimi 

i przyjaznymi dla nas ludźmi, z przyjaciółmi, 

rodzicami i innymi ważnymi osobami. Można 

także ułatwić radzenie sobie z zakochaniem 

oddając się jakiejś twórczości, pisaniu wier-

szy lub pamiętnika. Jeżeli zakochanie nie 

zaspokaja ważnych dla nas potrzeb, nie spełnia 

naszych oczekiwań, nie wpływa pozytywnie 

na naszą samoocenę i kojarzy się raczej z wy-

rzeczeniami lub izolacją, to warto to zmie-

nić…. Niestety łatwo się mówi… czasami nie 

jest to takie proste.   

I.B: Na co trzeba uważać w trakcie zakocha-

nia? 

P.S: Na pewno warto uważać na kontakty 

z innymi osobami. Mimo iż w danej chwili to, 

co łączy mnie z tą jedyną/z tym jedynym jest 

dla mnie najważniejsze, to nie znaczy, że nie 

wchodzę w relacje z innymi ludźmi. Jeżeli 

odsuwam się od przyjaciół czy rodziny, zapala 

się żółte światło. Jeżeli dochodzi do konflik-
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tów z bliskimi dla Ciebie ludźmi, żółte światło 

zmienia się na czerwone i włącza się alarm. 

Oznaką zakochania często bywają problemy 

z dopełnianiem obowiązków, w tym z nauką. 
Nic dziwnego, trudno jest się skupić na odra-

bianiu zadania czy uczeniu się do sprawdzianu, 

gdy nasze myśli zajmuje ten ktoś jedyny. Jeżeli 

masz stabilną sytuację z jakiegoś przedmiotu, 

jeżeli z nauką wcześniej nie było większych 

problemów, jeżeli wiesz, że nadrobisz niedo-

ciągnięcia i braki, to nie będzie najgorzej. Je-

żeli natomiast nie możesz pochwalić się wiel-

kimi osiągnięciami naukowymi, jeżeli nauka 

nie przychodzi ci z łatwością, jeżeli czeka cię 

ważny egzamin, warto bardziej kontrolować 

siebie i swój czas wolny. Trzeba zachować 

ostrożność i potrafić rozróżnić zakochanie 

od zaślepienia, gdyż różowe okulary często 

nie pozwalają dostrzec wad i przywar ko-

goś, w kim się zakochaliśmy. Warto także 

zadbać o to, by polem rozwoju naszego uczu-

cia nie był świat Internetu. Zakochanie 

to przede wszystkim emocje, a emocji nie da 

się oddać poprzez komunikatory i inne udo-

godnienia techniczne, nawet wykorzystując 

emotikony. Poza tym, iż Internet bywa niebez-

pieczny, zwłaszcza dla młodych i zakocha-

nych, to tylko w kontakcie ‘twarzą w twarz’ 

z sympatią możemy osiągnąć satysfakcję. 

I.B: Jak nastolatki przeżywają miłość? 

P.S: Oczywiście, wszystko zależy od wieku, 

w jakim są zakochani… Ale jednak… Dorośli 

często patrzą na Waszą miłość dość pobłażli-

wie. Machają ręką i mówią do siebie: „Ech, 

zakochany”, mimo iż kiedyś sami doświadczali 

podobnych uniesień. Jedno jest pewne – taką 

samą wartość mają emocje jakie przeżywacie 

będąc zakochanym, co emocje jakich doświad-

czają dorośli, których łączy miłość. Tak samo 

ważne są problemy sercowe nastolatków, co 

problemy pojawiające się w dojrzałym związ-

ku. Miłość nastolatków różni się jednak od 

miłości dorosłych. Miłość nastolatków cha-

rakteryzuje przede wszystkim gwałtowny po-

czątek i przebieg. Mimo iż uczucie nie zawsze 

przychodzi jak ‘grom z nieba’, to jednak prze-

żywanie zakochania jest bardzo specyficzne, 

a towarzyszą temu burzliwe odczucia. W gło-

wie dominują myśli o obiekcie uczuć. Wszyst-

ko, co czujemy ma swoje odzwierciedlenie 

w ciele. Gdy zbliżamy się i spotykamy z tą 

osobą, nasze ciało mówi nam, że dzieje się coś 

bardzo ważnego. Ta mieszanka stresu i radości 

bywa tak przyjemna, że pragnie się tego co-

raz więcej. Jeżeli ta druga osoba odwzajemnia 

nasze uczucia, stoimy u progu związku. Mło-

dzieńcza miłość ma wiele wspólnego z ado-

racją drugiej osoby, wyniesieniem jej 

na piedestał. Broni obiektu westchnień 

za wszelką cenę, a każde powątpiewanie in-

nych w tę miłość bywa interpretowane jako 

atak i wrogość. Niestety statystyki mówią, 

że za burzliwym początkiem idzie często szyb-

ki koniec. Jednak nie musi to czekać wszyst-

kich. Pewnie rodzice wielu z Was poznali się 

właśnie w szkole średniej i od tamtej pory są 

razem. Jest w tym nadzieja. Najważniejszą dla 

Was kwestią jest pewnie kwestia namiętności, 

jaka kojarzy się z miłością młodych ludzi. 

Niestety, wszystko to, co związane jest z fi-

zyczną stroną namiętności, bywa pułapką, 

gdy zakochani nie mają nad tym kontroli. Do-

brą stroną namiętności, jaka pojawia się 

w Waszych związkach, jest to, że jest ona 

pierwszym krokiem zrobionym w kierunku 

dojrzałej zaangażowanej relacji.  

 

I.B: W jaki sposób psychologia patrzy 

na miłość? 

P.S: Nie starczy na to miejsca w tym nume-

rze:)  

Faktycznie psychologowie i terapeuci poświę-

cają wiele miejsca miłości w swych książkach 

i pracach badawczych. Nie byłbym psycholo-

giem, gdybym nie wspomniał o najważniejszej 

w tym temacie kwestii, mianowicie: Przeży-

wanie miłości jest warunkiem rozwoju naszej 

osobowości. Co to znaczy? Po kolei i w wiel-

kim skrócie… Nasza osobowość czyli nasza 

psychika rozwija się przez całe życie. Jednak 

od pewnego momentu można już mówić 

o osobowości dojrzałej. Zazwyczaj przypada to 

na okres po 25 roku życia. Do tego czasu wiele 

się dzieje w naszym życiu. Najważniejszy 

na nas wpływ mają właśnie przeżywane przez 

nas miłostki – zakochania oraz to, jakiej miło-

ści nauczyliśmy się w domu. Nastoletnie 

związki nazywane są w psychologii relacja-

mi preintymnymi, czyli takimi, które wystę-

pują przed dojrzałą miłością. Związki prein-

tymne wprowadzają nas w intymny związek. 

Występują w nich zachowania związane 

z zabieganiem o drugą osobę, oddaniem, dąże-

niem do spędzania razem czasu i realizowa-

niem swojej potrzeby bliskości. Charaktery-

styczne jest tutaj specyficzne okazywanie sobie 

uczuć i pewna zmysłowość relacji. Każdy 

Wasz związek ma w sobie potencjał dojrzałej 

miłości. Z kolei każde zerwanie ma w sobie 

także coś pozytywnego, bowiem to, w jaki 
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sposób wchodzimy w związek, przeżywamy go 

i z niego wychodzimy przybliża nas do osią-

gnięcia dojrzałej osobowości. Mówi się, 

że tylko dojrzała osobowość jest w stanie stwo-

rzyć dojrzałą relację intymną, czyli miłość 

dojrzałą. Dojrzała miłość jest zaangażowanym 

związkiem intymnym. Oczywiście intymność 

nie jest seksualnością. Miłość składa się jakby 

z trzech części: namiętności, intymności 

i zaangażowania. W każdym związku prein-

tymnym jest dużo namiętności. Tak jak 

wspomniałem, jest to pierwszy krok 

ku prawdziwej dojrzałej miłości. To dzięki 

namiętności może powstać intymność, czyli 

pragnienie bliskości i więź psychiczna. 
Na początku związku przeważa namiętność, 

której rozwój doprowadza do pojawienia się 

intymności. Im relacja między dwojgiem ludzi 

jest bardziej intymna, tym bardziej czują się ze 

sobą związani, troszczą się o siebie nawzajem 

i dają sobie wsparcie. W pewnym momencie, 

gdy intymność jest bardzo rozbudowana, po-

jawia się zaangażowanie, czyli zachowania 

obojga zwiększające prawdopodobieństwo 

przetrwana związku (np. wspólne plany 

i życiowe decyzje). W czasie rozwoju zaanga-

żowania powoli wygasa namiętność. Na po-

czątku dojrzałej relacji góruje namiętność 

przy małym udziale zaangażowania. 
W środkowej fazie miłości, gdzieś w połowie 

wspólnego życia partnerów rządzi intymność. 

W wieku naszych dziadków często pozostaje 

tylko zaangażowanie wsparte intymnością. 

Mimo iż natężenie tych składników miłości 

zmienia się w toku związku, każde z nich jest 

tak samo ważne i każde spełnia wielką rolę 

w naszym życiu. Jednak trzonem miłości jest 

intymność i to ją powinni pielęgnować i o nią 

powinni zabiegać dorośli. Wam zaś życzę, 

byście pielęgnowali Wasze uczucia w taki 

sposób, jaki zbliżać Was będzie ku dojrzałej 

więzi. 

I.B: Co zrobić, gdy ulokuje się uczucia 

w nieodpowiedniej osobie? 

P.S: To zależy, co znaczy słowo „nieodpo-

wiednia”. Jeżeli mamy na myśli ulokowanie 

uczuć w osobie, która ich nie odwzajemnia, 

a ten związek naprawdę nie miałby szans, 

to warto byłoby zaangażować się bardziej 

w nasze życie towarzyskie, bądź zająć głowę 

czymś innym, np. jakimś zadaniem, obowiąz-

kiem, nauką lub pasją. Jeżeli dojdziemy do 

wniosku, że ciężko jest nam w roli zakochane-

go bez odwzajemnienia i postanowimy: „chcę 

o Nim/Niej zapomnieć!”, to skupienie 

się na naszych kontaktach towarzyskich i za-

angażowanie w nie może zaowocować poja-

wieniem się kogoś nowego na horyzoncie. 

Niektórzy stosują metodę pokazywania ko-

goś, w kim się zakochali w gorszym świetle, 

albo powtarzaniu sobie w myślach: „nie zasłu-

guje na mnie!”. Wszystko w porządku, jeżeli 

dzieje się to tylko w naszej głowie. Jeżeli jed-

nak oczerniamy kogoś wśród znajomych 

i jesteśmy wrogo do tego kogoś nastawieni, 

oznacza, że przekroczyliśmy pewną granicę. 

Jeżeli natomiast dążymy i wchodzimy w jakiś 

związek z osobą, która oceniana jest jako nie-

odpowiednia, trzeba zastanowić się, kto wła-

śnie tak ją ocenia. Co innego, gdy chłopaka 

córki uznają za nieodpowiedniego jej rodzice, 

a co innego, gdy dla niej samej jej partner oka-

zuje się nieodpowiedni. Z tą sytuacją dużo 

trudniej jest sobie poradzić. Gdy mija pierw-

sza fascynacja, zaczynają pojawiać się wady 

związku. Często też sami nie potrafimy do-

strzec, w jakiej jesteśmy sytuacji – sytuacji 

niekorzystnej dla nas. Czasami tak poświę-

camy się dla drugiej osoby, że zapominamy 

o sobie. Bywa i tak, że ta druga strona nie-

świadomie nas w jakiś sposób wykorzystuje 

bądź też celowo nami manipuluje, by osiągnąć 

coś dla siebie. Stoimy wówczas u progu cze-

goś, co potocznie nazywamy toksyczną miło-

ścią. Taki rodzaj miłości podobny jest do uza-

leżnienia. Do jakiegoś czasu poświęcamy się 

nad wyraz, jesteśmy wykorzystywani lub ule-

gli wobec partnera. Jesteśmy świadomi nasze-

go poświęcenia, jednak w jakiś specyficzny 

sposób jesteśmy związani z partnerem tak, 

że nie potrafimy tego zakończyć lub czegoś 

zmienić. Na szczęście często do akcji wkracza-

ją przyjaciele i starają się otrzeźwić nasz 

umysł. Toczą z nami i naszymi poglądami 

na nasz związek bój, który – mimo iż wymaga 

mozolnej pracy i poświęceń – często bywa 

zwycięski.  

I.B: Czy w naszej szkole przychodzą do pana 

jacyś uczniowie, którzy są nieszczęśliwie za-

kochani i nie potrafią sobie z tym poradzić? 
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P.S: Tak, choć nie dzieje się to często. Nie-

szczęśliwe zakochania i próby poradzenia so-

bie z nimi z moją pomocą częstsze są 

u uczniów w młodszych klasach. Najwięk-

szym utrudnieniem jest to, że uczniowie 

próbują poradzić sobie z tą trudną sytuacją 

za pomocą komputera i Internetu. Mimo 

iż chcą sobie pomóc, pogarszają swoją sytu-

ację. Wirtualny świat Internetu jest nie-

przewidywalny. Nastolatki bywają anonimo-

wo ośmieszane i mogą stać się pośmiewiskiem 

także w realnym świecie. Jeżeli dzielisz się 

z innymi swoimi głębokimi przeżyciami 

za pośrednictwem Internetu, miej 

na uwadze to, że cokolwiek napiszesz, może 

to zostać przez kogoś wykorzystane. 

Na pewno bezpieczniej jest porozmawiać 

otwarcie „twarzą w twarz”, nawet 

z najlepszym przyjacielem. Pomijając kwestię 

nieszczęśliwego zakochania… Zazwyczaj 

przychodzą starsi uczniowie, którzy też są 

bardziej zaangażowani w jakąś relację 

i przeżywają rozterki związane z głębszymi 

uczuciami. Często poświęcają się bardzo dla 

uczucia, związku i kochanej osoby. Wtedy 

pierwszy kryzys bywa naprawdę bolesnym 

przeżyciem, nawet dla chłopaków. Tym bar-

dziej dla tych, którzy bywają liderami i maja 

ugruntowaną pozycję w grypie. Kryzys poja-

wia się z różnych przyczyn i jest próbą dla 

związku. Czasami trzeba dokonać wyboru 

między własną wygodą, wygodą partnera, 

porozumieniem i wspólnym dobrem itd. Im 

głębsza relacja między obojgiem, tym większe 

prawdopodobieństwo, że kryzys się pojawi, 

ale i większe, że przejdzie się przezeń zwycię-

sko. Kryzys może być interpretowany jako 

zapowiedź dojrzałej miłości. Jeżeli się nie 

poddacie i wyciągniecie wartościowe dla 

obojga partnerów wnioski na przyszłość, 

możecie być z siebie dumni. Niejedni dorośli 

nie wytrzymują próby i się rozstają. Pamiętaj-

my, każdy kryzys jest szansą na lepszą relację. 

Nigdy po kryzysie nie jest tak samo jak przed 

nim, często bywa lepiej. Macie kryzys? – po-

rozmawiajcie ze sobą. Wsparcie i pomoc czeka 

na Was także w gabinecie psychologa lub pe-

dagoga szkolnego.     

I.B: Czym dla pana jest miłość? 

P.S: Miłość dla mnie jest jedną z najważniej-

szych wartości w życiu, o ile nie najważniej-

szą. Miłość to pragnienie czyjejś bliskości 

i świadomość, że jesteście dla siebie. Miłość 

jest wtedy, gdy potrzeby partnera stają się 

ważniejsze niż twoje. Oczywiście bez wpada-

nia w skrajności. Miłość nie jest poświęceniem 

siebie i wyrzekaniem się siebie. Jeżeli odnaj-

dujemy w kimś możliwość realizacji siebie 

i patrzymy na siebie jego oczami, to o to cho-

dzi! Miłość daje wsparcie, jest polem wielu 

radości, dba o twoją samoocenę i nie godzi 

w twój indywidualny świat, który dodatkowo 

współgra z indywidualnym światem partnera. 

Miłość to także wspólne stawianie czoła prze-

ciwnościom i branie na wspólne barki odpo-

wiedzialności za decyzje, które często są trud-

ne do podjęcia. Miłość to przekonanie o słusz-

ności i wiara w dwoje złączonych nią ludzi. 

Miłość to wymiana oczekiwań i akceptacja 

wspólnych niedociągnięć. Jeszcze wiele mógł-

bym dodać…  

Jak powinniśmy kochać drugiego 

człowieka? Szczerze i całym sobą. Zawsze. 

Nawet gdy bywa nienajlepiej. U mnie się 

sprawdza!     

I.B: Wierzy pan w miłość od pierwszego wej-

rzenia? 

P.S: Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. 

Bywa różnie, niektórym wystarczy spojrzenie, 

zamienienie kilku słów i zaczyna się przygoda 

na całe życie. Niektórzy szukają miłości długo 

i wreszcie trafiają. Trudno mi powiedzieć, 

że wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. 

Uważam to raczej za jakiś slogan. Wierzę po 

prostu w miłość, samą w sobie.  
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Miejsce na… 

 rozmaitości 

 
HISTORIA WALENTYNEK 

 
Historia Walentynek wywodzi się z prasta-
rego pogańskiego zwyczaju, który został 
zaadaptowany przez chrześcijaństwo. 
W starożytnym Rzymie 14 lutego był obcho-
dzony dzień płodności i macierzyństwa. Z tej 
okazji każda młoda niezamężna kobieta 
wrzucała do dzbana karteczkę ze swoim 
imieniem. Następnie kawalerowie losowali 
kartki. Ta, którą wylosował, stawała się jego 
towarzyszką na czas świątecznej zabawy, 
a nieraz i na całe życie. 
Odpowiednikiem rzymskich Luperkaliów jest 
Noc Kupały, zwana także Nocą Świętojań-
ską. 
Patronem święta zakochanych jest święty 
Walenty. Historia zna dwóch świętych o tym 
imieniu, którzy swoją rocznicę mają 14 lute-
go. 
Pierwszy był kapłanem rzymskim, drugi zaś 
biskupem Terni. Istnieje przypuszczenie, 
że był to jeden i ten sam człowiek. 
Święty Walenty żył za czasów prześlado-
wań chrześcijan w III w. i był znany 
z uzdrawiania chorych. Jak głosi legenda, 
uzdrowił chłopca z padaczki oraz córkę ce-
sarskiego sługi ze ślepoty, za co był torturo-
wany i skazany na ścięcie. 
Inna wersja podaje, że Święty Walenty 
udzielał potajemnie ślubów zakochanym, co 
rozgniewało cesarza Klaudiusza 
II, który zakazał małżeństw żołnierzom, 
ponieważ uważał, że to odciąga młodych 
mężczyzn od armii. Swoje nieposłuszeństwo 
biskup przypłacił życiem. Przed egzekucją 
przekazał córce strażnika więziennego, 
w której był zakochany, list z napisem „Od 
Twojego Walentego”. 
 
Pierwsza zachowana kartka Walentynowa 
pochodzi z Wielkiej Brytanii i jest przecho-
wywana w Muzeum Brytyjskim. W 1405 

roku Orleański książę Karol, który przeby-
wał w londyńskim Tower wysłał ją do swojej 
żony. 
WALENTYNKI OBECNIE 
Dzień zakochanych jest obecnie obchodzony 
prawie na całym świecie. Są jednak różnice, 
które sprawiają, że święto jest obchodzone 
w poszczególnych miejscach w inny sposób. 
We Francji zamiast kartek jest istnieje zwy-
czaj wysyłania bukietów z zaproszeniem 
na koncert lub do teatru. We Włoszech upo-
wszechnił się zwyczaj kupowania ukochanej 
osobie odzieży w czerwonym kolorze. Nato-
miast w Japonii mężczyźni obdarowują ko-
biety czekoladkami. Istnieją dwa rodzaje 
takich czekoladek. „Giri-choko” dawane 
przyjaciołom i znajomym i czekoladki „Hon-
mei-choko” dawane jedynej ukochanej osobie. 

Zebrała Aneta 
 

„Kocham Cię” w języku: 
albańskim - The dua 
angielskim - I love you  
arabskim - Ohiboka  
bułgarskim -  Obliczam te  
brazylijskim - Eu te amo 
chińskim - Wo ai ni 
czeskim - Miluji te 
duńskim - Jeg elsker dig  
filipińskim - Mahal ka ta  
francuskim - Je t'aime  
greckim - S'apogo  
hebrajskim - Anee ohev otakh  
hiszpańskim - Te Qiero 
holederskim - Jk haud van jou                                                                                                       
indonezyjskim - Saya cinta padamu  
islandzkim - Eg elska ting  
japoński - Watakushi wa anata o aishina-
su  
łacińskim - Te amo albo Vos amos  
niemieckim - Ich liebe dich  
norweskim - Jeg elsker deg  
portugalskim - Te amo  
rosyjskim - Ja ljublju tiebja  
rumuńskim - Te jubesc  
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serbskim - Volim te  
słowackim - Lubim ta  
węgierskim - Szeretlek  
włoskim - Ti Amo 

Zebrała Aneta 

 
„ZWIERZENIA GAZDY”  
Jan Bachrij 
Człek obejrzeć się nie zdąży. 
Co gość w dom, to żona w ciąży. 
 
„KŁOPOT Z PRZYKAZANIEM”  
Stefan Chmielnicki 
Miłować bliźnich nie potrafię z dala. 
Z bliska nie mogę. Żona nie pozwala. 
 
„ROZMOWA” Tadeusz Dulemba 
-Zawsze mówię to, co myślę-Stwierdziła wynio-
śle teściowa. 
-To dlaczego przez dzień cały 
Nie wyrzekłaś ani słowa? 
 
„POPRAWKA DO JANA IZODORA” Henryk 
Jagodziński 
 
„Nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, 
Co może dać ci sąsiadka…” 
Ale wypadek jest to nierzadki, 
Że da ci także mąż tej sąsiadki! 
 
 

„TO NIE TEN” Jan Bolesław Ożóg 
-Kocham piętnaście lat mężczyznę- 
Zwierzyła się mężatka z Drezna. 
-To mąż twój musi być szczęśliwy. 
-Dlaczego? On go wcale nie zna. 
 
„NAGROBEK KOCIAKA” Wiesław Brewiński 
Nim Pan Bóg ją wziął do siebie 
Już z niejednym była w niebie. 
 
„ROMANTYK” Ryszard Doroba 
Co cechuje romantyka? 
To, że patrzy, nie dotyka. 
 
„MATERAC” Tadeusz Dulemba 
Bywa przypadkiem 
Koronnym świadkiem. 
 
„CO TAM RĘKA” Elżbieta Grabosz 
„Oddaj mi rękę”- prosił nieśmiało. 
Ręki nie chciała… oddała ciało. 
 
„NA DELEGACJI” Maciej Jóźef Kanonowicz 
Kiedy ją w noc księżycową pożegnał przed miej-
skim parkiem, 
Nie wiedział, że się wraz żegna z portfelem 
tudzież zegarkiem. 
 
„NOCLEG” Jan Sztaudynger 
Cnota z okazją razem noc przespały, 
Cnoty nie było, kiedy rano wstały. 

Zebrała Aneta 

 
Randka- spotkanie dwóch osób mające na celu 
nawiązanie lub rozwinięcie znajomości , 
inicjowanie z zamiarem stworzenia lub umocnie-
nia relacji emocjonalnych , seksualnych 
lub małżeńskich pomiędzy uczestniczącymi 
w randce postaciami . 
 

Nieodłączne elementy randki: 
 -Adoracja 
 -wymiana informacji na swój temat 
 -określenie oczekiwań w stosunku do potencjal-
nego partnera/partnerki. 
 

Na randkę można udać się do: 
 -Restauracji 
 -Pubu  
 -Kina  
 -Teatru 
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 -Na spacer 
 -Na Basen  
 - Na lodowisko itd. 
 
Zależy to od upodobań partnerów  
 

Rady dla niej ,aby go oczarować : 
  
 -Umyj zęby , modnie uczesz włosy 
 -Pozwól ,aby po Ciebie przyjechał 
 -Nie mów nigdy zbyt dużo o sobie ,oni lubią 
tajemnice 
 -Pozwól mu zapłacić za posiłek ,napój 
,ewentualnie taksówkę do domu  
 -Nigdy nie mów o swoim byłym chłopaku  
 - Zainteresuj się trochę tym ,co go inspiruje 
.Możesz wtedy zaskoczyć go różnymi  
      informacjami  
 -Pozwól mu dużo mówić o sobie .Oni wręcz to 
uwielbiają 
 

Rady dla niej ,aby go zniechęcić do siebie  
  
 - Każ mu za siebie zapłacić 
 - Opowiedz nudny , długi kawał i śmiej się 
z niego przez 20 minut 
 - Nie daj mu dojść do słowa 
 -Cały czas porównuj go do swojego byłego chło-
paka 
 - Jedz głośno i niechlujnie  
 - Potargaj włosy 
 -Nakrzycz na niego , gdy zapomni np. otworzyć 
Ci drzwi 
 -Wytykaj mu każdy błąd 
 

Rady dla Niego, aby ją oczarować: 
- Mów o swoich ambicjach i planach na przyszłość 
(jednak nie mów zbyt wiele o sobie) 
- Słuchaj jej uważnie, czasami zadawaj pytania 
(wtedy zobaczy, że naprawdę jej słuchasz) 
- Rozmawiaj o rzeczach, które ją interesują (np. o jej 
hobby, co lubi lub co się działo u niej ostatnio)  
- Bądź dla niej miły 
- Komplementuj ją (niezbyt często, ponieważ po 
pewnym czasie może zacząć ją to nudzić) 
- Nie wyśmiewaj się z niej 
- Rozśmieszaj ją (dziewczyny uwielbiają chłopaków 
z poczuciem humoru) 
- Nie mów o swoich byłych dziewczynach 
- Jeśli gracie w jakąkolwiek grę (np. bilard, piłkarzy-
ki) pozwól jej wygrać. Poprawi to jej  samopoczucie 
i humor oraz nabierze chęci do dalszej gry 

- Zadbaj o siebie – kobiety w pierwszej kolejności 
zwracają uwagę na oczy i dłonie 
- Wybieraj odpowiednie miejsca spotkań 
- Nie spóźniaj się na spotkania, a jeżeli ona się spóź-
ni, poczekaj na nią i nie wypominaj jej tego 
- Po zakończonej randce odprowadź ją (jeśli to moż-
liwe pod same drzwi). Jeśli będziesz uważał, że to 
na miejscu, możesz pocałować ją w policzek 

Rady dla niego, aby ją zniechęcić do sie-
bie: 
- Nie myj zębów, włosów 
- Jeśli jesteście na randce np. w restauracji zasugeruj, 
żeby zapłaciła rachunek 
- Nie odpowiadaj na jej wiadomości 
- Mów długo i rozwlekle o rzeczach, na których ona 
się nie zna (np. o motoryzacji, o sporcie) 
- Oglądaj się za innymi dziewczynami 
- Jeśli nie chcesz jej zrażać w ,,brutalny’’ sposób, po 
prostu z nią porozmawiaj, powiedz co Ci się w niej 
nie podoba (bądź maksymalnie szczery). Szczerość jest 
najlepszym rozwiązaniem. Będzie ją to bolało, 
ale z czasem przejdzie 
 

Miejsce na…humor  
 Spotyka się trzech facetów. 
Pierwszy mówi: 
- Wiecie co znalazłem za łóżkiem mojej córki? 
- Papierosy... nie wiedziałem, że pali! 
Na to drugi: 
-To nic! Ja znalazłem za łóżkiem mojej córki butel-
kę... 
-  Nie wiedziałem, że pije! 
A trzeci mówi: 
-Eee... to nic! Ja za łóżkiem mojej córki znalazłem 
prezerwatywę... 
- Nie wiedziałem, że ma penisa! 
  
-Ile dostałeś? 
- 15 lat 
- za co? 
-Za pomoc medyczną. 
-??? 
-Teściowa miała krwotok z nosa, więc jej opaskę 
uciskową założyłem, na szyję! 
 
-Kochanie, co kupimy mamie na urodziny? -pyta 
żona  
- Nie wiem, może płytę? 
- Jaką? 
- Nagrobną. 
 
Przychodzi Jaś do ojca i mówi: 
-Tato, ja ożenię  się z moją babcią. 
-Synku, nie możesz ożenić się z moją matką! 
- A Ty z moją mogłeś? 
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   Chłopak mówi do swej dziewczyny: 
- Ale będziemy mieli super walentynkowy wieczór. 
Mam trzy bilety do kina! 
- Po co nam trzy? 
- Dla twojej mamy, dla twojego taty i dla twojej 
siostry. 
 
   Kobieta jest jak pocisk z karabinu, bo: 
- wpada w oko 

- rani serce 

- dziurawi portfel 
- i bokiem wychodzi. 

 
- Czemu tak krzyczałeś w nocy? 
- Miałem straszny sen. Śniło mi się, że muszę się 
ożenić! 
- Z kim? 
- Znów z Tobą! 
 
   Wieczór w parku. Chłopak czule szepce dziewczy-
nie do ucha: 
- Kochana, wypowiedz te słowa, które połączą nas 
na wieki… 
- Jestem w ciąży! 
 
   Kościół. Za chwilę ślub. Młoda para zbliża się 
powoli do ołtarza. Wśród zebranych gości jest mała 
dziewczynka, która szeptem pyta swoją mamę: 
- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicz-
nie ubrana w białą sukienkę? 
- Bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim pokazać 
jaka jest bardzo szczęśliwa. 
- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno? 

Autor: Helga 

 
 

Miejsce na…recenzje 
 

„Jesienna miłość” to książka autorstwa 

Nicholasa Sparksa opowiadająca o krótkiej, 

lecz niesamowitej miłości dwojga młodych 

ludzi. Akcja rozgrywa się w 1958 roku 

w Karolinie Północnej w miejscowości Bea-

ufort. 

Landon Carter uczęszcza do jednej klasy 

wraz z Jamie Sulivan. O, syn kongresmena 

nie zastanawiający się nad swoją przyszło-

ścią. Ona, cicha i spokojna dziewczyna opie-

kująca się swoim owdowiałym ojcem. W jej 

życiu ważna rolę odgrywa religia i speł-

nianie dobrych uczynków. Rówieśnicy trak-

tują ją jak nieszkodliwą dziwaczkę. 

Pewnego dnia Landon zaprasza Jamie 

na doroczny bal. Z biegiem czasu ich znajo-

mość przeradza się w przyjaźń, a później w 

wielką, prawdziwą miłość. Jednak nic nie 

trwa wiecznie…… 

Dla jednych książka ta może być wzruszają-

cą i chwytającą za serce powieścią. Dla in-

nych, kolejnym nudnym romansidłem. 

Na podstawie książki powstał film pt. „Szko-

ła Uczuć”. W głównych rolach wystąpili 

Mendi Moore i Shane Wert. Film wprawdzie 

nie jest wiernym odzwierciedleniem powie-

ści, lecz w pełni ilustruje jej przekaz i uczu-

ciowość. 

Aneta 

 

„Listy do M” 
 Któregoś pięknego dnia, wybraliśmy 

się ze szkoły do kina w Bielsku-Białej na film 

pod tytułem „Listy do M.” w reżyserii Mitja 

Okorna, młodego, słowińskiego reżysera, 

który swoją karierę związał z Polską.  Głów-

ne role w filmie dostali oczywiście celebryci 

polskiego show biznesu, tacy jak: Maciej 

Stuhr, Roma Gąsiorowska, Paweł Małaszyń-

ski, Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk, 

Agnieszka Dygant i Katarzyna Zielińska. 

Aktorów tych możemy oglądać w wielu pol-

skich serialach i filmach, które czasem nie są 

za rewelacyjne, a jednak nasze społeczeń-

stwo i tak je ogląda, mimo iż nikt nie doszedł 

jeszcze do tego dlaczego tak się dzieje… 

 No, ale wracając do tematu. Film 

„Listy do M.” opowiada historię pięciu kobiet 

i pięciu mężczyzn, którzy w jakiś sposób po-

gubili się w swoim życiu. Akcja filmu toczy 

się w święta Bożego Narodzenia, kiedy to 

bohaterowie odkrywają w końcu, że to, co ich 

spotkało to miłość. Swoimi przygodami po-

każą ludziom, jak należy kochać drugiego 

człowieka, który z pewnością na to zasługuje.  

 Historie głównych bohaterów o dziwo 

nie są banalne, jak to zwykle wygląda w tego 
typu produkcjach. Każda zachwyciła mnie 

swoją prostotą, a zarazem wyjątkowością, 

którą podkreślała idealnie dobrana muzyka 

wpadająca w ucho od samego początku.  Ak-

torzy są genialni i od razu widać, że role 

przypadły im do gustu. 

 Tak więc podsumowując: film jest 

genialny, prosta fabuła, zero skomplikowa-

nych wątków, więc nawet widz, który jest 

dość mało pojmujący da sobie radę ze zrozu-

mieniem. I oczywiście miłość, która roztacza 

wspaniałą aurę w filmie. Osobiście bardzo 

polecam, ale tylko wtedy, gdy faktycznie 

macie ochotę na łamacza serc.  

Dziubas  
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Chuck & Blair „ xoxo Gossip Girl ” 

  Czy istnieje prawdziwa miłość ?  Sądzę,  

że każdy z nas ma na ten temat swoje, własne zdanie, 

które zależne jest od tego, czy był kiedyś zakochany i jak 

bardzo zraniła go ta druga połówka, bądź też uszczęśliwi-

ła.  Dla mnie wszystko zależy od tego, z której strony 

 na to spojrzę, jednak muszę przyznać, że nawet mnie 

oczarowała wyjątkowa, piękna i burzliwa miłość przy-

stojnego, szarmanckiego, a zarazem dość aroganckiego 

Chuck’ a Bass’ a i niezwykle urokliwej i czarującej Blair 

Woldorf. 

  Tą dwójkę bohaterów i jeszcze wielu innych  

z serialu, możemy oglądać już w piątym sezonie amery-

kańskiego serialu, którego produkcją zajęła się stacja 

„The CW” pod dowództwem Josh’a Schwartz’  

a oraz Stephanie Savage. Serial znajduje się także na 

portalu internetowym „iiTV” gdzie w regularnych odstę-

pach czasu dodawane są nowe odcinki.   

Narratorką serialu jest Plotkara,  

która opisuje (informacje zamieszcza na swoim blogu) 

skandaliczne życie uczniów prywatnej szkoły na Upper 

East Side w Nowym Jorku. Jeśli mam być szczera, to na 

samym początku serial wydał mi się dosyć płytki i po-

wierzchowny, ale gdy wprowadzono do serialu wątek 

miłości Chucka i Blair zakochałam się w tym serialu, 

który pomimo płytkich momentów okazał się mieć  

w sobie coś, z czym każdy z nas spotyka się na co dzień, 

czyli po prostu z niezwykłą miłością dwojga ludzi, 

 którzy są sobie przeznaczeni.  

  Chucka poznajemy jako przystojnego kobiecia-

rza, który uwielbia ekskluzywny styl życia i nic więcej go 

nie interesuje. Jego zachowanie wydaje się być niezwykle 

uciążliwe, jednak kobiety i tak go uwielbiają, co  mnie 

osobiście nie dziwi. Natomiast Blair jest piękna, niety-

kalna, zawsze najlepiej ubrana. Zalicza się też do byłych 

królowych Constance Billard. Przez wiele lat była dziew-

czyną Nate'a, ale po ich rozstaniu zakochała się 

w Chucku. Oczywiście z wzajemnością.  

  Miłość tej dwójki jest piękna, ale, jak każda, ma 

swoje wzloty i upadki. Przechodzi przez wiele intryg, 

zdrad, wzajemnych manipulacji, jednak końcem końców, 

w końcu zakochani są razem, co i tak rozsypuje się 

w trzecim sezonie i do sezonu piątego nie wiadomo, czy 

będą razem. Pomimo tego, iż w każdym odcinku ukazane 

jest, jak bardzo się kochają i ile są w stanie dla siebie 

poświęcić, bo jak śpiewała Jackie DeShannon: „What the 

world needs now? It’ s love, sweet love…” Tak właśnie 

jest z Blair i Chuckiem, którzy pomimo przeciwności 

losu i tak w końcu są razem, co każe nawet mi zastano-

wić się nad tym, czy prawdziwa miłość naprawdę nie 

istnieje ? Ale na to już każdy z was musi odpowiedzieć 

sobie sam, bo kto, jak nie wy, zna wasze serca?  

Dziubas 

 

RMS Titanic, czyli sfilmowana 
historia, którą zna każdy z nas. 

Historia pięknej, niezniszczalnej miłości,  

która w moim sercu jest za każdym razem, gdy słyszę 

sam tytuł wyżej wymienionego filmu.   

Piękna, bogata, siedemnastoletnia Rose i jej narzeczony 

Caledon Hockley podróżują luksusowym transatlanty-

kiem do Filadelfii. Dziewczyna jest znudzona życiem 

w wyższych sferach, małżeństwem z rozsądku, ciągłymi 

kłótniami z przyszłym mężem, którego wybrała jej mat-

ka.  W jej myślach pojawia się myśl o samobójstwie, 

które popełniłaby, gdyby nie cudowny, Jack Dowson 

ratujący ją przed popełnieniem ostatniego kroku.   

Pomiędzy Rose a Jackiem rodzi się miłość,  

która dla mnie jest najpiękniejszą na świecie. Przy nim 

dziewczyna wreszcie czuje, że żyje i chce zaznać tego 

życia jak najbardziej. Oboje planują już swoje życie po 

tym jak tylko dopłyną do brzegu. Chcą uciec od wszyst-

kiego, spełnić marzenia, zwiedzić Amerykę. Ich plany 

niszczy im jednak góra lodowa, do której kolos dobija, co 

powoduje stopniowe tonięcie statku. 

 Nie zabija to jednak ich uczuć, a wręcz je 

umacnia. Caledon Hockley, narzeczony Rose, więzi 

Jacka w kajucie, chcąc zostawić go na pokładzie i tym 

samym udaremnić gorące uczucie jakie narodziło się 

 na statku. Okazuje się jednak, że prawdziwa miłość 

przetrwa bardzo wiele trudnych, a wręcz beznadziejnych 

chwil. Rose zaczyna szukać ukochanego i robi wszystko 

żeby go odnaleźć. Udaje się jej, ale nie oznacza to końca 

próby uczuć. Woda zalewa całe pomieszczenie, a Jack 

dalej jest przykuty do rury. Mężczyzna namawia Rose do 

ucieczki, ale ta ryzykując własne życie, nie chce się na to 

zgodzić. Gdy sytuacja robi się beznadziejna, łapie 

za strażacki topór i przecina łańcuchy. Razem uciekają na 

górę, gdzie przynajmniej przez chwilę mogę poczuć się 

bezpieczniej. Po chwili jednak cały statek znajduje się 

pod wodą, a ludzie w lodowatej wodzie. Para wydostaje 

sie na powierzchnię, lecz kawałek drewna złapany  

na tafli wody może pomieścić tylko jedną osobę. Jack 

zostaje w lodowatej wodzie, ale dbając o dobro ukocha-

nej zostaje przy niej. Mijają minuty,  

godziny a pomoc nadal nie nadchodzi. 

Niestety, dla wyczerpanego Jacka okazuje się to zbyt 

wiele. Morze zabiera jego ciało, a Rose zostaje sama… 

Zostaje sama, ale przez całe życie pamięta o Jacku  

i o obietnicy, jaką mu złożyła, że nigdy w życiu się nie 

podda.  

Film kończy się kultową sceną wrzucenia „Ser-

ca oceanu” do morza przez Rose jako staruszkę. Symbo-

lizuje to, że całe swoje życie pamiętała o Jacku, kochała 

go i zawsze był on w jej sercu, a teraz, gdy już opowie-

działa swoją historię, spokojnie może pozwolić mu 

odejść razem ze sobą.  

„Titanic”. Jak dla mnie film w mistrzowskim 

wykonaniu i łamacz serc. W dodatku mogę oglądać go 

nieskończoną ilość razy i nigdy mi się nie znudzi.  

Historia to może być przykładem dla wielu  

z nas, jak powinniśmy kochać. Miłość przetrwa wiele, 

więc piszmy podobne historie. Zadbajmy tylko o to,  

żeby ich zakończenia były o wiele lepsze. 

Dziubas.  

 

 


