
 

 

 

W tym numerze 

 Kreatywna analiza bajki cz.1 napisał 

Konrad Pawlak 

 Wywiad z nauczycielką Panią 

Moniką Ptak przeprowadził  Jakub 

Osiński i Mikołaj Kwaśny.  

 Z serii „Zainteresowania uczniów” 

Konie też są wyjątkowe napisała 

Maja Gronek 

 Kącik pytania czytelników do 

redakcji. Odpowiada  ekspert p. 

Renata Stelmachowicz-Pacholec 

 Niepewność Adam Mickiewicz.   

 Hymn o miłości  1 List do 

Koryntian 

 Chińskie przysłowia o miłości  

przesłała p. Joannę Sajkowską 

 Jak kochać siebie takim jakim się jest 

- 5 powodów. przesłane przez p. 

Joannę Sajkowską 

 Jeśli twój facet robi tych kilka 

rzeczy, nie wypuszczaj go z rąk. 

Masz w domu prawdziwy skarb. 

  

 Jak flirtować. Grupa PONTON 

edukacja seksualna. 

 Gra towarzyska flirt  przesłana przez p. 

Joannę Sajkowską 

 Kiedy nasz_a partner_ka nas nie 

szanuje?  Grupa PONTON edukacja 

seksualna 

 Słowniczek LGBTQ+  Grupa 

PONTON edukacja seksualna. 

 Humor numeru przesłany przez p. Ewę 

Kaczyńską 

 Miłość międzykontynentalna.   Dołącz 

do rodziny Kasisi  

 Prawo w związku „Co to jest 

intercyza? Jakie są jej plusy i minusy?” 

przesłane przez  p. Ewę Kaczyńską. 

 Noc poślubna królowej Jadwigi 

przesłane przez p. Ewę Kaczyńską. 

 Dlaczego nie powinniśmy gonić za 

tymi, których kochamy?  

 Prawdziwa miłość – 5 kluczy według 

buddyzmu. przesłane przez  p. Joannę 

Sajkowską 

Styczeń-luty 2021 

https://ponton.org.pl/relacje/kiedy-nasz_a-partner_ka-nas-nie-szanuje/
https://ponton.org.pl/relacje/kiedy-nasz_a-partner_ka-nas-nie-szanuje/
https://ponton.org.pl/lgbtqiap/slowniczek-lgbtq/
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 Jak ze sobą rozmawiać. Grupa 

PONTON edukacja seksualna. 

 Wzruszająca historia przesłana przez 

p. Katarzynę Paluchowską 

 Stulecie kropli napisał p. Maciej 

Fabijański 

 Miłość w różnych odsłonach  

napisane przez  p. Monika Szmyd 

 Higiena intymna kobiet i mężczyzn  

napisane przez p. Beatę Jurkowską 

 Talenty naszych uczniów cz.1.  

Wiersz i piosenka  napisane przez 

„kaczka” 

 Miłość niejedna ma imię – x.Dominik 

 

Kreatywna analiza bajki cz.1  

Przymusowe siedzenie w domu wykrzywia z nas takie zachowania, że 

w ogóle strach pomyśleć! 

W ostatnim czasie zacząłem słuchać radia!  Do gustu przypadła mi stacja RMF 

FM, w pamięci utkwiła mi audycja pod tytułem „Historia dla dorosłych”, 

prowadzą ją trzej panowie: Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski 

i Przemysław Skowron. Zapraszam po więcej na stronę www.rmfon.com. 

W poniedziałki o 23 premiera. 

Na warsztat weźmy sobie dwie bajki, baśnie przepraszam, nie jeszcze raz przejrzymy 

sobie wypociny braci Grimm, czemu wypociny? Zaraz będzie jasne! Pierwszą na 

warsztat weźmiemy „Jasia i Małgosię” 

Zapraszam Was na lekturę, bajki dla dorosłych. Będę ukazywał wam to co jak byliście 

mali nie widzieliście. Podtekstów! Hehehe, a kochani nie wolno czytać tego małym 

dzieciom! 

Jaś i Małgosia - Jakub i Wilhelm Grimmowie 

Przeniosę do współczesności, W alternatywnej przyszłości, gdzie rządy 

koalicji rozwaliły gospodarkę żyło sobie w ubogiej chacie, melinie tak naprawdę. 

Było to tak obleśne, że do interwencji wezwać trzeba Kasię Dowbor. Żyli sobie ojciec, 

macocha i dwójka dzieci Jaś i Małgosia. Byli na tyle biedni, że nie stać ich było na 

nic! Albo już zdążyli przeżreć całe 500+. No zamiast poprosić o pomoc opiekę 

http://www.rmfon.com/
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społeczną wymyślili opcję, której bym nie wykombinował. Macocha kazała wygonić 

dzieci do lasu! Chciałaby dzieciątka umarły, na drogę dała im chleb. 

Jasiu postanowił pokruszyć chleb i go rzucał na drogę, no i jak dzieci uczą Ci 

Grimmowie! Ja rozumiem bida, ale by chleb wyrzucać no nie. Jaś argumentuje Gosi, 

że tak wrócą do domu. Nie! Ptaszory zjadły okruchy, dzieci się włóczyły, aż szóstego 

dnia znaleźli dom z piernika. No tak - omamy z głodu. 

Jak dobiegli do chałupy zaczęli jeść, żreć. Małgosia ciumkała sobie cukrowe szyby, 

a Jaś obudówkę. Wiecie co to jest - czerwone i szkodzi na zęby? Cegła. Nagle z chatki 

wylazła stara baba. Z skąd ona? Bracia Grimm! No ja nie wiem co wam wypadał na 

półrocze. Dobrze… na czym to ja... a tak baba wylazła z chaty i dzieci zaprosiła do 

siebie. Weszli, była miła. No ale wszystko jest do czasu. Babuleńka okazała się Babą 

Jagą. Postanowiła ich utuczyć i zjeść. O nie patologia?! No tak Grimm to Niemcy. 

Wyobraźcie sobie, że mama czytała tę baśń małemu Adolfkowi. Wiedźma pasła Jasia 

na obiadek, a Gośka jej usługiwała. Pewnego dnia postanowiła upiec Jasia, ale wpiew  

chlebek. Poprosiła Gosiunię by weszła do pieca. A ona poprosiła, by staruszka 

zademonstrowała. Jak nie zasadziła kopa w d..... to mały Adolfek  krzyczał :<Also 

fährt Gosia fort,>  młody nie podniecaj się. Baba Jaga zamknięta w piecu się spaliła, 

dzieci uciekły. A do domku z piernika wpadła straż miejska i wlepiła gówniarzom 

mandat za palenie nieekologicznym opałem. 

Koniec bajki, w następnym numerze „Dziewczynka z zapałkami” H.CH. Andersena 

Conrad Pawlak 

Wywiad z nauczycielką - Panią Moniką Ptak  

1. Jakiego przedmiotu Pani uczy i czy oprócz tego był lub były inne 

przedmioty, których Pani uczyła? 

- Od 18 lat uczę matematyki, dawno temu, w innej szkole uczyłam też informatyki. 

2. Czemu zdecydowała się Pani nauczać matematyki? 

- Hmm, bo słabo umiem historie – żart   Tak się ułożyło; skończyłam studia 

w tym kierunku, potem przypadek spowodował, że zaczęłam uczyć, no i jestem… 



       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 

   
 

4 

3. Czy miała Pani mentora w życiu dzięki któremu zdecydowała się Pani 

uczyć tego przedmiotu? 

-Mentora nie miałam, ale na to, że matematyka jest ważna w moim życiu, olbrzymi 

wpływ miała moja Pani Profesor z liceum. Dzięki niej poznałam tajniki tego 

przedmiotu, idąc na matematykę nie można było być nieprzygotowanym. 

4. Ile czasu ogólnie uczy Pani przedmiotów szkolnych? 

-Pracuję w szkole od 18 lat. 

5. Jak Pani sprawia ,że cały czas ma Pani chęć do nauczania? 

-Bardzo lubię pracę z ludźmi, tutaj każda godzina przynosi coś nowego. 

6. Czy rozpoczynając pracę jako nauczyciel czuła się Pani zagubiona? 

-Nie, początki to było tzw. puszczenie na głęboką wodę i jakoś nie utonęłam. 

7. Czy zdaje sobie Pani sprawę, że odpowiada Pani za jeden z najcięższych 

dla Polaków przedmiotów do nauki? 

-Nie uważam, że matematyka jest jednym z najcięższych przedmiotów – jest to 

przedmiot wymagający opanowania podstaw, zrozumienia, myślenia i wyćwiczenia. 

8. Czy uczniowie często uczestniczą na Pani lekcjach lub przynajmniej się 

starają pracować? 

-Trzeba o to zapytać uczniów, część się stara, część pracuje, część marzy by 

zadzwonił dzwonek. 

9. Jakie oceny z matematyki miała Pani w szkole średniej? 

-Miałam 4 – to było COŚ u naszej Pani Profesor. Wtedy, przypominam, nie było 6. 

10. Gdyby Pani mogła wybrać jeszcze raz kierunek studiów czy byłaby to 

matematyka czy jednak coś innego? 

-Ja nie skończyłam czystej matematyki, tylko o specjalizacji informatycznej, to był 

specyficzny kierunek na nietypowej uczelni, ale czas studiów bardzo chętnie 

mogłabym powtórzyć.  
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11.  Co mogłaby Pani poradzić osobą, które nie lubią matematyki? 

-Każdego zachęcam do podejmowania wysiłku intelektualnego, nie musisz siedzieć 

nad równaniami trygonometrycznymi, ale spróbuj rozwiązać Sudoku, łamigłówkę, 

poszukaj zależności między dwoma liczbami, tak aby Twój mózg pracował. Nie 

bądź bierny, bo mogą oszukać Cię choćby na zakupach. Matematyka jest na każdym 

kroku, patrząc na budynki widzimy bryły, idąc do sklepu mamy obniżki, robiąc 

remont i planując płytki – powinieneś potrafić zaplanować/obliczyć ile ich będziesz 

potrzebował, nawet gotując jak zmieniasz proporcje to przeliczasz.  

12.  Czy lubi Pani pracę z młodzieżą i jak Pani radzi sobie z osobami, które 

przeszkadzają na lekcji? 

-Tak lubią, a jak sobie radzę? To zależy od konkretnego przypadku. 

13.  Czy Pani dziecko lub dzieci interesują się matematyką? 

-Nie mają z nią trudności 

14.  Kiedy zdecydowała się Pani na naukę przedmiotu? 

-Kiedy poszłam na studia. 

15.  Jak Pani się czuje kiedy spotyka Pani swoich dawnych uczniów? 

-Zawsze jestem ciekawa jak ułożyło się życie, czy robią to co lubią i co daje im 

satysfakcję. Moi najstarsi uczniowie mają już około 30 lat. 

16.  Czy w życiu codziennym przydaje się Pani znajomość matematyki? 

-Najczęściej obliczam to, bardzo lubię „zabawy liczbami”, jadąc samochodem 

„analizuję” tablice rejestracyjne samochodów jadących przede mną. 

17.  Czy kiedykolwiek rodzic obwiniał Panią o złe oceny dziecka? 

-Złe oceny nie są moją winą, nie. 

18.  Ile godzin dziennie spędza Pani jako nauczycielka w szkole i poza nią? 

-W szkole to zależy jaki dzień, w tym roku szkolnym najczęściej 6, w domu to 

zależy ile mam sprawdzić, ułożyć czy przygotować – trudno określić. 

19.  Czy czuję Pani dumę po osiągnięciach uczniów których Pani uczy? 

-Lubię czuć, że uczniowie są zadowoleni z tego, że opanowali i że im się chciało. 
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20.  Czy uważa się Pani za dobrego nauczyciela jeśli tak to dlaczego? 

-O to czy jestem dobrym nauczycielem to powinniście zapytać moich uczniów. 

Wywiad przeprowadzili:  Jakub Osiński i Mikołaj Kwaśny z klasy 2DSP   

 

Konie też są wyjątkowe  

Konie są przyjaznymi i kochanymi stworzeniami.  

Niegdyś najpopularniejsze zwierzę pociągowe lecz zastąpione maszynami. Dziś 

używane w celach rekreacyjnych i sportowych. Jako zwierzę pociągowe - tylko 

w biedniejszych gospodarstwach.  

Przeciętna długość życia konia wynosi 25 – 30 lat. Wysokość konia mierzy się kłębie 

specjalną laską zoometryczną.  

Wychowano wiele ras koni. Najpopularniejsze  to: 

- czystej krwi arabskiej  

- pełnej krwi angielskiej.  

Nazwy koni w zależności od wieku: 

- Sysak-młody koń do około 6 miesięcy życia 

- Odsadek – młody koń odłączony od klaczy matki 

- Źrebię – młody koń poniżej 1 roku. 

- Klaczka – samica konia w wieku 1-3 lat.  

- Ogierek – samiec konia w wieku 1-3 lat.  

- Klacz, kobyła – samica konia powyżej trzeciego roku 

życia. 

- Ogier – samiec konia powyżej trzeciego roku życia.  

Konie charakteryzują się umaszczeniem, które 

w większości przypadków nie są cechą rasową. Wyróżniamy kilka chodów konia: 

stęp, kłus, galop, cwał. 

Koń pomimo że w dziedzinie transportu należy do przeszłości, do dziś stanowi 

symbol w motoryzacji. Logo Ferrari to charakterystyczny symbol, który jest 

rozpoznawalny na całym świecie. Nie tylko wśród fanów motoryzacji — symbol 

czarnego, wierzgającego konia na żółtym tle to dla większości z nas obiekt marzeń 

i westchnień 
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Ciekawostka 

Najszybszym koniem na świecie został okrzyknięty wyścigowy Big Rockett, który 

podczas gonitwy na ćwierć mili w Meksyku 5 lutego 1945 roku osiągnął prędkość 

69,9km/h.  

Maja Gronek 1EB 

 

KĄCIK:  PYTANIA CZYTELNIKÓW DO REDAKCJI 

Szanowna Redakcjo, Drodzy Czytelnicy! 

Luty- miesiąc, mówią, miłości. Mam pewne wątpliwości czy miłość może istnieć bez 

pieniędzy. I czy pieniądze dają satysfakcję bez miłości? 

MIŁOŚĆ i PIENIĄDZE. Czy to się jakoś łączy?  

Postanowiłam trochę to wszystko rozłożyć na elementy pierwsze.  

Związek- co nas łączy mocniej? Uczucia czy zobowiązania finansowe? 

Z romantycznego punktu widzenia chciałoby się powiedzieć, że efektem wielkiej 

miłości jest ślub. 

czyli: Tak Cię mocno kocham, że wezmę… z Tobą ślub. 

Dawniej nie do wyobrażenia był związek bez ślubu. Statystyki jednak się zmieniły. Dziś 

bez ślubu żyje wiele par. Często nieformalnie żyją latami. Mają dzieci. Zaciągają 

zobowiązania finansowe jako partnerzy a nie jako małżeństwo. Argumentem za 

związkiem nieformalnym jest w wielu przypadkach świadomość, że ślub nic nie daje. 

Tłumaczą, że przecież ślub nie daje gwarancji na stałość związku. Ponadto 

w przypadku niepowodzenia po prostu się rozstają. Zwolennicy formalnych związków 

argumentują, że poczucie bezpieczeństwa jest czynnikiem zdecydowanie 

najważniejszym. Skoro jest się gotowym na legalizację związku tzn., że zaufanie jest 

ogromne. Ale i tu można obejść niepewność intercyzą małżeńską. Zawrzeć związek 

małżeński z pewnym wyłączeniem natury finansowej.  

Z ekonomicznego punktu widzenia chciałoby się powiedzieć, że w związku nic 

bardziej nie łączy niż kredyt hipoteczny. 
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czyli: Tak Cię mocno kocham, że wezmę … z Tobą kredyt hipoteczny. 

Kredyt hipoteczny to inwestycja długoterminowa. Skoro para ludzi decyduje się na 

zakup mieszkania i zaciąga kredyt na 30 lat tzn., że ich wizja przyszłości rozciąga się 

na czas długi. Czy w trakcie można tak po prostu zrezygnować? Czy bank nie zwiąże 

za pomocą kredytu węzłem mocniejszym niż małżeństwo? I tak i nie. To zależy od kilku 

spraw. Można przecież w razie niepowodzenia w relacjach sprzedać mieszkanie, 

spłacić bank i się rozstać. Może też być tak, że jeden z kredytobiorców weźmie na 

siebie dalsze spłacanie kredytu wcześniej dogadując się bankiem i rozliczając w jakiś 

sposób z drugim kredytobiorcą.  

Połączeniem wizji więzi romantyczno-ekonomicznej w związku są dzieci… 

zatem: Tak Cię mocno kocham, że chciałbym… mieć z Tobą dzieci. 

Dzieci- długoterminowa inwestycja. Inwestycja, z której nie można w trakcie 

zrezygnować. Której nie da się wcześniej sfinalizować. Inwestycja, ale też ogromne 

poczucie odpowiedzialności i ogromne zaangażowanie 

emocjonalne. Dzieci- miłość i inwestycja.  

Pozostawiam zatem pytanie „Co nas łączy w związku 

mocniej? Miłość czy zobowiązanie?” - bez rozstrzygnięcia.  

Każdy sobie odpowie zgodnie ze swoim odczuciem i poczuciem.  

Serdeczne pozdrowienia ze stolicy Warmii i Mazur. 

Renata Stelmachowicz-Pacholec  

Olsztyn 01-02-2021 

„Niepewność”  Adam Mickiewicz 
Wersja śpiewana Marek Grechuta: https://www.youtube.com/watch?v=VBDYT4wJAa4  

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 

Jednakże gdy cię długo nie oglądam, 

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam; 

https://www.youtube.com/watch?v=VBDYT4wJAa4
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I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

  

Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu 

W myśli twojego odnowić obrazu? 

Jednakże nieraz czuję mimo chęci, 

Że on jest zawsze blisko mej pamięci. 

I znowu sobie powtarzam pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

  

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, 

Abym przed tobą szedł wylewać żale; 

Idąc bez celu, nie pilnując drogi, 

Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi; 

I wchodząc sobie zadaję pytanie; 

Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie? 

  

Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, 

Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił; 

Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, 

Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. 

I znowu sobie powtarzam pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

  

Kiedy położysz rękę na me dłonie,  

Luba mię jakaś spokojność owionie, 

Fot. 1 teledysk Youtube 

Fot. 2  teledysk Youtube 
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Zda się, że lekkim snem zakończę życie; 

Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie, 

Które mi głośno zadaje pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie? 

 

 Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał, 

Wieszczy duch mymi ustami nie władał; 

Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem, 

Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem; 

I zapisałem na końcu pytanie: 

Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie? 

 

NOWY TESTAMENT  1 List do Koryntian „Hymn o miłości” 
Wersja śpiewana Antonina Krzysztoń: https://www.youtube.com/watch?v=_Pmj82i-lts  

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca 

albo cymbał brzmiący. 

2 Gdybym też miał dar prorokowania 

i znał wszystkie tajemnice, 

i posiadł wszelką wiedzę, 

i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, 

a miłości bym nie miał – 

byłbym niczym. 

3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 

a ciało wystawił na spalenie, 

lecz miłości bym nie miał, 

nic mi nie pomoże. 

4 Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Pmj82i-lts
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Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

5 nie jest bezwstydna, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 

6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

7 Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

8 Miłość nigdy nie ustaje,  

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 

choć zniknie dar języków 

i choć wiedzy [już] nie stanie. 

9 Po części bowiem tylko poznajemy 

i po części prorokujemy. 

10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 

zniknie to, co jest tylko częściowe. 

11 Gdy byłem dzieckiem, 

mówiłem jak dziecko, 

czułem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko. 

Kiedy zaś stałem się mężem, 

wyzbyłem się tego, co dziecinne. 

12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 

wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz. 

Teraz poznaję po części, 

wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. 

13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: 

największa z nich [jednak] jest miłość. 

Rysunek 1 http://starozytnosc7.wikidot.com/hymn-o-milosci 
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Utwór ten jest pieśnią pochwalną, a jednocześnie swoistą definicją miłości. Tak więc próbując 

zinterpretować ten hymn, należy w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, o którą z miłości 

chodzi Pawłow?  Agape, Philia czy Eros jest tematem jego wypowiedzi? Czy to rozróżnienie 

można w ogóle zastosować do miłości o której mówi apostoł? 

Chińskie PRZYSŁOWIA O MIŁOŚCI -  

5 najpiękniejszych i najmądrzejszych   

Ciekawe, że taki kraj jak Chiny, od wieków 

dręczony wojnami, konfliktami i dyktaturą, jest 

źródłem tak wielu mądrości. Dzisiaj odbędziemy 

krótką wycieczkę i poznamy niektóre chińskie 

przysłowia o miłości. 

Chińskie przysłowia nie koncentrują się jakoś 

szczególnie na miłości, romansach i związkach. 

Ich celem jest zwykle znalezienie sensu w życiu, 

znajdowanie mądrości lub wyjaśnienie ludzkiego zachowania. Jednak i tu możemy 

znaleźć przykłady dotyczące uczuć, które są wyrażone w naprawdę piękny sposób. 

Przyjrzyjmy się im bliżej. 

Najpiękniejsze chińskie przysłowia miłosne 

„Ludzie codziennie poprawiają włosy, dlaczego 

nie postępują tak z sercem?” 

Jest to jedno z najbardziej prostych, ale 

i najbardziej symbolicznych chińskich 

przysłów dotyczących romantycznych relacji. 
Ogólnie rzecz biorąc, większość z nas uważa, że 

łatwo jest spojrzeć w lustro i wyglądać dobrze. 

Nosimy eleganckie ubrania, układamy włosy i przyoblekamy na twarz nasz 

najpiękniejszy uśmiech. 
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Nie jest trudno wyglądać dobrze. Każdego dnia coraz więcej osób spędza godziny 

przed lustrem, starając się poprawić swój wygląd. Ale co, jeśli spędziliśmy część tego 

czasu skupiając się na poprawianiu naszego serca? 

Czy kiedykolwiek myśleliście, jak może się zmienić się wasze życie, jeśli mniej 

skupicie się na dobrym wyglądzie fizycznym a bardziej na związku? I tutaj pojawia 

się pełne mądrości chińskie przysłowie : zaprasza ludzi do skupienia się na dbaniu 

o swój wewnętrzny świat, mniej zaś na fizycznym wyglądzie. 

„Trwałe uczucia prowadzą do trwałych następstw” 

Życie mija bardzo szybko. Ciągle jesteśmy narażeni na ogromną ilość 

informacji i bodźców. Jest jednak jedna rzecz, która się nie zmienia: miłość. Im 

jest głębsza , tym trwalsze są jej następstwa. Jest to jedno z najpiękniejszych 

chińskich przysłów miłosnych, ponieważ odnosi się do dobrej strony naszych uczuć i 

konsekwencji z nimi związanych. 

Im bardziej szczere i głębsze są nasze uczucia, tym słodsze i długotrwałe będą 

ich owoce. 

Może to okazać się trudne, gdy żyjemy w społeczeństwie ulotnych chwil 

i natychmiastowego zadowolenia. Kultura “kup i wyrzuć” jest w modzie. Dlatego 

powyższe przysłowie jest tak przydatne. W większości przypadków to co 

długotrwałe jest dużo bardziej korzystne – w tym w sferze emocjonalnej. 

„Serce nigdy nie mówi, ale musisz go słuchać, aby zrozumieć” 

To prawda, że nasze serce nie potrafi mówić, ale… dobry słuchacz potrzebuje 

niewielu słów. Trudno nam jest pozwolić sobie na to, by prowadziły nas uczucia. 

Czasami jednak konieczne jest mniej racjonalne myślenie i poluzowanie węzłów 

logice. 

To przysłowie jest bardzo rozsądne. 

Próba wyjaśnienia uczuć słowami nie 

zawsze jest łatwa, a często prościej jest 

pozwolić prowadzić się emocjom. Jeśli 

ciągle będziemy używać logiki, stracimy 

ważną część siebie. 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Przysłowia_chińskie
https://krokdozdrowia.com/kobieta-atrakcyjna-8-rzeczy-uczynia/
https://pieknoumyslu.com/znajdz-czas-na-bycie/
https://pieknoumyslu.com/albert-ellis-irracjonalne-koncepcje/
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„O miłość nie można błagać, trzeba sobie na nią zasłużyć” 

Kiedy musimy prosić o coś związanego z naszymi uczuciami, oznacza to, że robimy 

coś źle. Nie możesz iść do kogoś i prosić, aby cię kochał, ponieważ prawdopodobnie 

nic z tego i tak nie wyjdzie. Jeśli natomiast staniesz się kimś, kto zasługuje na miłość 

drugiej osoby, twoje szanse bardzo wzrosną. 

Nie pytaj innych, czy chcieliby cię pokochać. Okaż im swoją miłość i zasłuż na ich 

najgłębsze uczucia. 

„Ten, kto boi się cierpienia już i tak cierpi na skutek strachu” 

To ostatnie chińskie przysłowie nie koncentruje się wyłącznie na miłości, ale jest z nią 

ściśle związane. Ile znasz osób, które nie mają odwagi rozpocząć nowego związku z 

obawy przed bólem i cierpieniem? Powyższe przysłowie wszystko doskonale 

wyjaśnia. Jeśli boisz się bólu, w rzeczywistości już cierpisz z jego powodu. 

Twój własny strach, czy będzie to strach przed miłością, rozpoczynaniem czegoś czy 

też odkrywaniem nowych ścieżek, już znalazł podatny grunt i wywołuje twoje 

przerażenie. 

Chińskie przysłowia o miłości przekazują nam w swoich słowach cudowną 

mądrość. W rzeczywistości większość tego, co dzieje się w naszym życiu zależy od 

nas. Jeśli się boimy, jeśli obawiamy się podjęcia tego pierwszego kroku, jeśli 

trzymamy się na dystans i zachowujemy w sztuczny sposób a także nie słuchamy 

naszego serca, raczej nie znajdziemy ludzi, którzy będą dla nas źródłem satysfakcji. 

Te popularne powiedzenia są tylko przypomnieniem. Bycie szczęśliwym, cieszenie 

się większym spełnieniem w życiu oraz więcej miłości to coś, co zależy tylko od 

nas. 

przesłane przez p. Joannę Sajkowską 

Źródło:https://pieknoumyslu.com/chinskie-przyslowia-o-

milosci/?utm_source=mcfb&utm_medium=org&utm_campaign=repost&fbclid=IwA

R2irgKq1fy5KeSuWeOQ8_xO3rG6c3k7ygD1IL7wPRmtG_qmiOuCCGiEgnk  

https://pieknoumyslu.com/problemy-stwarzaja-mozliwosci-szanse/
https://pieknoumyslu.com/milosc-do-samego-siebie-sposob-szczescie/
https://pieknoumyslu.com/chinskie-przyslowia-o-milosci/?utm_source=mcfb&utm_medium=org&utm_campaign=repost&fbclid=IwAR2irgKq1fy5KeSuWeOQ8_xO3rG6c3k7ygD1IL7wPRmtG_qmiOuCCGiEgnk
https://pieknoumyslu.com/chinskie-przyslowia-o-milosci/?utm_source=mcfb&utm_medium=org&utm_campaign=repost&fbclid=IwAR2irgKq1fy5KeSuWeOQ8_xO3rG6c3k7ygD1IL7wPRmtG_qmiOuCCGiEgnk
https://pieknoumyslu.com/chinskie-przyslowia-o-milosci/?utm_source=mcfb&utm_medium=org&utm_campaign=repost&fbclid=IwAR2irgKq1fy5KeSuWeOQ8_xO3rG6c3k7ygD1IL7wPRmtG_qmiOuCCGiEgnk
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Jak kochać siebie takim jakim się jest - 5 powodów  

Żyjemy w społeczeństwie, które zachęca nas do porównywania się z innymi, ale nie 

tylko. Zachęca nas także do polegania na zewnętrznej aprobacie, aby czuć się dobrze z 

tym, co robimy lub co decydujemy. Jednak wszystko to powoli podkopuje naszą 

samoocenę. Jak w takim środowisku można kochać siebie takim, jakim się jest? 

Kiedy ostatnio się z kimś porównywałeś? Pewnie nie tak dawno temu. Kochać siebie 

takim, jakim się jest nie oznacza, że wyrzekamy się doskonalenia. Oznacza raczej, 

że rozumiemy i czujemy, że mamy wartość już teraz, w teraźniejszości, niezależnie od 

naszych możliwości i potencjału. 

Porównanie w tym kontekście może dostarczyć nam informacji, a nawet motywacji. 

Ale staje się negatywne, gdy praktykujemy je zbyt często, staje się źródłem 

permanentnego niezadowolenia lub pożywką dla zazdrości. 

„Musisz umieć kochać siebie, kochać siebie dobrze, a nawet bardziej, każdego dnia 

trochę bardziej” 

-Noche de letras- 

1. Wykorzystujmy własne zasoby, aby osiągnąć to, czego chcemy – to pozwoli 

kochać nam siebie takim, jakim się jest 

To ironia losu, że zawsze zachwycamy się tymi ludźmi, którzy mają silną osobowość i 

są bardzo oryginalni. Tymi, którzy wyróżniają się, ponieważ nie ukrywają się ani 

nie udają, że są tym, kim nie są. 

Co ciekawe, podziwiamy w nich tę jakość, jednak nie zauważamy, że nasze zalety są 

być może inne, ale wystarczy tylko inaczej je zastosować, aby osiągnąć pożądany 

efekt. Nie możesz być naturalny w takim sam sposób, jak ktoś inny. 

Spójrzmy więc na innych jak na źródło inspiracji. Mogą dać nam pomysły, możemy 

nawet naśladować część ich drogi. Ale pójdziemy nią naszym sposobem chodzenia i 

zatrzymywania się zgodnie z naszymi potrzebami. Nie jesteś taki jak inni i to jest 

pozytywne! 

https://pieknoumyslu.com/bardziej-atrakcyjna-i-charyzmatyczna-osobowosc-jak-ja-rozwinac/
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Przestań ukrywać wszystko, co cię wyróżnia ze zwykłego strachu, wstydu i różnych 

niepewności! W zamian za to spróbuj kochać siebie takim, jakim jesteś. Zostań sobą. 

2. Bez względu na to, jak bardzo się z kimś porównujemy, nigdy nie będziemy tą 

osobą 

Nie ma znaczenia to, ile robimy porównań, które wpędzają nas tylko w ciągłe 

cierpienie. Kiedy się nad tym zastanowimy, nigdy nie możemy stać się kimś innym. 

Masz inne życie, cieszysz się innymi doświadczeniami i pod wieloma względami 

bardzo się różnisz od Twojego wzoru. 

Nawet jeśli udajesz, twoja osobowość nie może być taka sama jak innych. 

Przestańmy skupiać się na naszych sfrustrowanych pragnieniach, rzucających nas raz 

po raz o ten mur, którego nigdy nie przebijemy. To trudne, bo wokół nas wielu ludzi 

będzie nas porównywać z innymi. Ale my przecież nimi nie jesteśmy! 

Kiedy już wiemy, że bez względu na to, jak bardzo się porównujemy, nie osiągniemy 

tego, za czym tęsknimy, wróćmy do poprzedniego punktu i… Zacznijmy stawiać 

pierwsze kroki, aby kochać siebie takimi, jakimi jesteśmy. Jesteśmy wyjątkowi, 

niepowtarzalni. Dlaczego mielibyśmy chcieć to wszystko stracić? To przecież nie 

ma sensu… 

3. Aby kochać siebie takim, jakim się jest, zaakceptujmy nasze światła i cienie 

Nikt nie jest doskonały i my też nie. Czasami jednak błędnie uważamy, że inni 

tacy są, podczas gdy to nieprawda. Pomyślmy o tych chwilach, kiedy dusimy w 

sobie łzy, aż zostaniemy sami, aby nie okazywać bezbronności wobec innych. 

W ten sposób inni mogą mieć poczucie, że z nami wszystko dobrze. A tymczasem w 

rzeczywistości ciągle się załamujemy, ale ukrywając to, nie możemy liczyć na niczyją 

pomoc. 

„Światło zawsze przyciąga spojrzenia, ale cienie mają znacznie więcej do 

powiedzenia” 

-Gregory Maguire- 

https://pieknoumyslu.com/dysonans-poznawczy-i-zaleznosc-emocjonalna-poznaj-te-pojecia/
https://pieknoumyslu.com/postepowanie-zgodnie-z-uczuciami/
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Dokładnie to samo może przydarzyć się wszystkim, na których patrzymy. Ponieważ 

każdy bez wyjątku człowiek ma swoje wzloty, ale także swoje upadki. Swoje światła i 

swoje cienie. Kochać siebie takim, jakim się jest, uczy więc akceptowania siebie, a 

nie krytykowania siebie za to, że nie jesteś idealną osobą. 

Uczy też pozwalania sobie na błędy. Kochać siebie takim, jakim się jest, wyzwala. 

4. Wyznawaj i praktykuj własne wartości 

Kiedy jesteś mały, przejmujesz wartości najbliższych Ci osób, na przykład 

rodziców. Jednak nie są one twoje, nawet jeśli przyjąłeś je jako takie. Jak możesz 

zdać sobie z tego sprawę? Kiedy zaprzeczają temu, co robisz w swoim życiu. 

Na przykład możesz się spóźniać, chociaż wyznajesz zasadę punktualności. Możesz 

także nadal mieszkać z rodzicami po trzydziestce, ale bardzo pragniesz się 

usamodzielnić. Kiedy czujesz, że ciągną cię dwie przeciwstawne siły, w Twoim 

wnętrzu walczą ze sobą wartości, które nie są twoje. 

Uświadomienie sobie tego pozwoli ci na włączenie własnych wartości i oderwanie się 

od tych, które do ciebie nie należą, i to bez poczucia winy. Ponieważ nie wszyscy 

mamy takie same wartości i zasady. W ten sposób zaczniesz robić to, czego ty 

chcesz, a nie to, czego chcą inni. 

Nie musisz się do nikogo dorównywać, nawet do członków rodziny. Jesteś inny, nie 

zapominaj. 

5. Kochać siebie takim, jakim się jest to punkt wyjścia, aby kochać innych 

Jeśli nie kochasz siebie takim, jakim jesteś, czy możesz naprawdę to czuć wobec 

innych? To wielkie oszustwo. To tak samo, jak wtedy, gdy myślimy, że możemy 

kochać, cenić lub być szczerym wobec kogoś, podczas gdy nie jesteśmy sobą. 

Aby zaoferować coś innym, musimy najpierw zacząć od siebie. Tak więc, na 

przykład, jeśli kochamy siebie takimi, jakimi jesteśmy, będziemy znacznie 

bardziej tolerancyjni wobec sposobu bycia i myśleniu, które będą mieć inni. To coś 

bardzo pozytywnego i to się nam zwróci na naszą korzyść. 

„Im mniej akceptujemy siebie, tym bardziej potrzebujemy akceptacji innych” 

-Alfredo Hoffman- 

https://krokdozdrowia.com/nauka-wartosci-10-zasad-nauczyc-dzieci/
https://krokdozdrowia.com/nauka-wartosci-10-zasad-nauczyc-dzieci/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja
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Czy chcesz podać jeszcze jakiś inny powód, by kochać siebie takim, jakim się jest? 

Jak widać, taka miłość własna uwolni nas od wielu cierpień. Od cierpień, których 

nie wybieraliśmy, ale które w jakiś sposób karmiliśmy. 

Traktując siebie surowo, surowo karząc się za swoje niepowodzenia i pomijając dobry 

nawyk nagradzania siebie za swoje sukcesy. 

Czasami trudno jest spojrzeć na sprawy z nowej perspektywy. Zwłaszcza gdy całe 

nasze otoczenie jest nadal zakotwiczone w tym spojrzeniu, które tak bardzo nas bolało 

i tak bardzo podważało naszą samoocenę. Jednak kiedy zaakceptujemy siebie, zdamy 

sobie sprawę, jak silni jesteśmy. 

Przekonamy się, że będzie bardzo niewiele okoliczności, które mogą złamać naszą 

wolę. Kochać siebie takim, jakim się jest, to świetny krok do poczucia wolności 

i dobrego samopoczucia. Na co więc czekasz? 

Źródło:https://pieknoumyslu.com/jak-kochac-siebie-takim-jakim-sie-jest-5-

powodow/?utm_medium=org&utm_campaign=seo&utm_source=fb&fbclid=I

wAR3zRK5xO_zWYmPv_jMAMVxlbskhIIZ3zwcRdpyYd9lUl_xlUKB99yMX

CvQ  

Jak ze sobą rozmawiać? 

 

Niektóre osoby w związkach boją się ze sobą rozmawiać. Dlaczego? Czasem ciężko 

jest nam mówić o swoich oczekiwaniach, pragnieniach i uczuciach. Boimy się 

https://pieknoumyslu.com/powinienem-kontroluje-nasze-zycie/
https://pieknoumyslu.com/jak-kochac-siebie-takim-jakim-sie-jest-5-powodow/?utm_medium=org&utm_campaign=seo&utm_source=fb&fbclid=IwAR3zRK5xO_zWYmPv_jMAMVxlbskhIIZ3zwcRdpyYd9lUl_xlUKB99yMXCvQ
https://pieknoumyslu.com/jak-kochac-siebie-takim-jakim-sie-jest-5-powodow/?utm_medium=org&utm_campaign=seo&utm_source=fb&fbclid=IwAR3zRK5xO_zWYmPv_jMAMVxlbskhIIZ3zwcRdpyYd9lUl_xlUKB99yMXCvQ
https://pieknoumyslu.com/jak-kochac-siebie-takim-jakim-sie-jest-5-powodow/?utm_medium=org&utm_campaign=seo&utm_source=fb&fbclid=IwAR3zRK5xO_zWYmPv_jMAMVxlbskhIIZ3zwcRdpyYd9lUl_xlUKB99yMXCvQ
https://pieknoumyslu.com/jak-kochac-siebie-takim-jakim-sie-jest-5-powodow/?utm_medium=org&utm_campaign=seo&utm_source=fb&fbclid=IwAR3zRK5xO_zWYmPv_jMAMVxlbskhIIZ3zwcRdpyYd9lUl_xlUKB99yMXCvQ
https://ponton.org.pl/relacje/jak-ze-soba-rozmawiac/
https://ponton.org.pl/relacje/jak-ze-soba-rozmawiac/
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otworzyć, bo możemy zostać zranieni albo zranić osobę, na której nam zależy. 

Wszystkie te blokady są jednak w naszych głowach, a otwarcie się przed partnerem/ką 

może polepszyć naszą relację oraz zwiększyć satysfakcję z życia intymnego. Warto 

zastanowić się nad tym, co chcemy zmienić lub czego się obawiamy. 

Od czego zacząć? 

Przede wszystkim zapewnij bezpieczną atmosferę do rozmowy. Obie strony powinny 

czuć, że mogą rozmawiać bez obaw. W takich warunkach możesz zapytać partnera/kę 

o zdanie czy ochotę na spróbowanie czegoś innego w łóżku. 

Ważne też, aby komunikować lęki i mówić o tym, co nam nie pasuje (zarówno 

w kwestiach seksualnych, jak i życiu codziennym). Nie oskarżaj przy tym partnera/ki, 

tylko mów o swoich uczuciach, np. „Gdy robisz X, czuję się Y; 

chciałbym/chciałabym, żeby…”. Dzięki temu dowiesz się, co druga strona myśli 

o danej sytuacji, jednocześnie nie atakując jej, a jedynie mówiąc o swoich odczuciach 

i oczekiwaniach. Pamiętaj również, żeby pielęgnować w sobie otwartość na drugą 

osobę, okazywać jej szacunek, słuchać i nie oceniać podczas rozmowy, mówiąc np.: 

„Nie rozumiem, dlaczego tak się zachowujesz, ale jestem z tobą, gdybyś czegoś 

potrzebował/a”. Czasem partner/ka potrzebuje trochę czasu, żeby się przed nami 

otworzyć. 

Gdy ja chcę lub druga osoba chce spróbować czegoś nowego w seksie 

Komunikacja jest ważna w życiu seksualnym. Seks powinien być przyjemnością 

i zabawą, a nie obowiązkiem lub nieprzyjemną sytuacją. Brak komunikacji często jest 

przyczyną nadużyć seksualnych. Pamiętaj, że w każdym momencie zbliżenia możesz 

powiedzieć „nie” lub „przestań”. 

Zgoda na seks nie oznacza od razu zgody na wszystkie aktywności. Zarówno my 

powinniśmy obserwować ciało partnera/ki i skupiać się na jego/jej komunikatach, jak i 

druga osoba musi zwracać uwagę na nas. Gdy chcesz spróbować nowej aktywności, 

np. stosunku oralnego albo analnego, nie możesz w trakcie stosunku zrobić czegoś 

wbrew partnerowi/partnerce, podobnie jak on/ona nie może nic zrobić wbrew Tobie – 

nawet jeśli jednej stronie wydaje się, że druga strona uzna coś za przyjemne. W 

https://ponton.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/Chc%C4%99NieChc%C4%99OZgodzieNaSeks.pdf
https://ponton.org.pl/seks/aktywnosc-seksualna-i-ryzyko-z-nia-zwiazane/
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przeciwnym razie można stracić zaufanie drugiej osoby lub ona może stracić Twoje. 

Warto więc porozmawiać przed przystąpieniem do działania, a w trakcie obserwować 

ciało swoje i partnera/ki oraz wszelkie komunikaty werbalne i niewerbalne. Seks ma 

sprawiać przyjemność wszystkim zaangażowanym, dlatego warto mówić o swoich 

potrzebach, tłumaczyć, gdy coś jest dla partnera/ki niejasne, mówić, dlaczego nam na 

czymś zależy, a także wysłuchiwać wszystkiego, co druga strona ma nam do 

powiedzenia. 

Jeśli nie masz w sobie zgody na coś, co proponuje Ci partner/ka, bądź asertywny/a, 

odnosząc się przy tym z szacunkiem do drugiej osoby – możesz powiedzieć np.: 

„Rozumiem, że chciałbyś/chciałabyś tego spróbować, ale ja nie czuję się na to 

gotowy/a”. 

O czym pamiętać? 

Przede wszystkim pamiętaj, że szczera rozmowa to podstawa. Nic nie da rzucanie 

półsłówek podczas kłótni. W afekcie często nie myślimy o bezpieczeństwie swoim 

i rozmówcy oraz mówimy rzeczy, których tak naprawdę nie mamy na myśli. 

Jednocześnie nie musisz oczywiście akceptować zachowań, które Ci krzywdzą, 

szkodzą Ci lub przeszkadzają. To spokojna rozmowa może spowodować, że druga 

osoba się otworzy i zrozumie, dlaczego coś jest dla Ciebie ważne. Poproś partner/kę, 

aby on/ona również mówił/a Ci podczas takich rozmów o swoich odczuciach. 

Podejdźmy do takiego spotkania z pełną empatią oraz szacunkiem dla drugiego 

człowieka i traktujmy innych tak, jak sami chcemy, żeby nas traktowano.  

przesłane przez p. Joannę Sajkowską 

 

Źródło: https://ponton.org.pl/relacje/jak-ze-soba-rozmawiac  

https://ponton.org.pl/relacje/jak-ze-soba-rozmawiac
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Wzruszająca historia 

 

… 
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Stulecie „kropli”  

W historii motoryzacji nie brakuje przykładów 

konstrukcji, które wyprzedzały swoją epokę, bo były zbyt 

nowoczesne pod względem technicznym i technologicznym. 

Jednym z nich był Rumpler Tropfenwagen. 

Pojazd skonstruował austriacki inżynier Edmund 

Rumpler , twórca znanych w pierwszych latach lotnictwa 

samolotów Rumpler-Taube.  Samochód miał swoją premierą na 

salonie samochodowym w Berlinie w 1921 roku. Jego nazwa 

Tropfenwagen nawiązywała do opływowego kształtu kropli, 

chociaż nadwozie bardziej przypominało łódkę. Był to pierwszy wytwarzany seryjnie 

pojazd z opływowym nadwoziem , którego współczynnik oporu aerodynamicznego 

wynosił zaledwie 0,28. To wartość , która nawet dzisiaj budzi uznanie wśród 

konstruktorów nadwozi. Warto przypomnieć, że ówczesne kanciaste nadwozia 

samochodów osobowych miały ten współczynnik  znacznie większy, nierzadko na 

poziomie 0,6-0,8. Opływowe kształty Tropfenwagena to również rezultat  

zastosowania w samochodzie i to po 

raz pierwszy na świecie 

zakrzywionych szyb.  

Do napędu „kroplowego pojazdu” 

posłużył sześciocylindrowy silnik 

w układzie gwiazdowym po dwa 

cylindry w trzech blokach 

rozmieszczonych co 120 stopni. 

W pierwszym okresie produkcji 

jednostka miała pojemność  2,6l 

i moc jedynie 36KM. Silnik 

znajdował się przed tylna osią i był zblokowany ze skrzynią biegów i przekładnią 

główną. Napędzane tylne koła miały niezależne zawieszenie. 

We wnętrzu nadwozia mogło pomieścić się od czterech do pięciu osób. 

Kierowca zajmował pojedyncze siedzenie z przodu, aby mieć możliwie najlepszą 

widoczność. W 1923 roku pojazd otrzymał dwa dodatkowe siedzenia.  

Fot. 3 
https://alchetron.com/Edmund-
Rumpler 

Fot. 4 http://www.grandprixhistory.org/trop.htm 
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Ważący około 1400 kilogramów Tropfenwagen pomimo niewielkiej mocy silnika 

mógł rozpędzić się do 110km/h, co było właśnie zasługą jego aerodynamicznej 

sylwetki. Niestety samochód sprzedawał się słabo, większość jeździła jako taksówki. 

W sumie powstało około stu egzemplarzy. Ostatni zbudowano w 1925 roku.   

Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko dwa egzemplarze Tropfenwagena.  

Jeden znajduje się w muzeum w Monachium, a drugi w Berlinie. Niezwykła 

konstrukcja Rumplera pojawiła się na srebrnym ekranie w słynnym obrazie 

Metropolis. Była również inspiracją dla inżynierów Mercedesa , którzy w latach 

trzydziestych ubiegłego wieku opracowali rodzinę modeli 130H/150H/170H. 

autor tekstu p. Maciej Fabijański 

 

25 rzeczy w związku, które są ważniejsze od seksu 

 

Chęć intymności zanika, gdy związek nie jest już taki „nowy”. Ale każda para może 

mieć dobre, szczęśliwe i pozytywne relacje, nawet gdy te intymne chwile w sypialni 

stają się coraz  rzadsze. 

Jeśli pary skupiają się na ważniejszych rzeczach, mogą stworzyć relację, która 

pogłębia i wzmacnia ich wzajemne uczucia. Na przykład badanie z Journal of 

Marriage and Family wykazało, że pary, które komunikują się ze sobą i słuchają siebie 
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nawzajem, mają bardziej satysfakcjonujący związek, który wieńczy to, co dzieje się 

w łóżku. 

Jakie inne rzeczy są ważniejsze w związku niż fizyczna intymność? 

„Wiesz, że jesteś zakochany, kiedy nie możesz zasnąć, ponieważ rzeczywistość jest 

w końcu lepsza niż twoje marzenia” – Dr. Seuss. 

25 rzeczy w związku, które są ważniejsze od seksu 

1. Wzajemny szacunek 

Ty i twój partner jesteście dwiema różnymi osobami, ale rozumiecie, że wasze różnice 

w  gustach, preferencjach i opiniach są tym, co sprawia, że jesteście razem tak 

zgrani. Nie narzucacie sobie nawzajem tego samego zdania. Zamiast tego szanujecie 

i doceniacie różnice. 

2. Chcecie tego samego 

Pomimo różnic, ty i twój partner zawsze jesteście po tej samej stronie, jeśli chodzi o 

wasz związek. Masz ten sam cel końcowy i chcesz tego samego: żyć razem 

harmonijnie przez wiele lat. Nawet jeśli w sypialni sypią się iskry, twój związek nie 

potrwa długo, jeśli nie będziecie iść razem pozostałymi ścieżkami. 

3. Dobrze się ze sobą komunikujecie 

Możesz wyrazić swoje opinie i uczucia wobec swojego partnera uczciwie 

i otwarcie. Nie tylko możesz wyrazić siebie w sypialni, ale także podczas codziennych 

rozmów. 

4. Słuchacie siebie nawzajem 

Dobra komunikacja oznacza również, że ty i twój partner słuchacie tego, co ma do 

powiedzenia druga strona. Jeśli jesteś zdenerwowany, możesz to powiedzieć do 

swojego partnera bez obawy, że zostaniesz osądzony, odrzucony, upomniany lub 

zraniony. 

5. Wspieracie się nawzajem 

Posiadanie świetnego partnera na całe życie oznacza, że masz natychmiastowego 

sojusznika. Masz kogoś, z kim zawsze możesz się połączyć, gdy życie staje się 

trudne. Jesteście dla siebie największymi kibicami i zawsze jesteście pierwszymi, 

którzy wesprą każde przedsięwzięcie lub projekt, w który zaangażuje się twój partner. 

https://ohme.pl/zwiazek/seks/5-etapow-intymnosci-w-zwiazku-gdzie-wy-jestescie/
https://ohme.pl/zwiazek/szacunek-podstawa-sprawdzic-brakuje-go-twoim-zwiazku/
https://ohme.pl/zwiazek/jesli-watpisz-w-swoj-zwiazek-i-w-uczucie-twojego-partnera-musisz-to-przeczytac/
https://ohme.pl/lifestyle/zdrada-nasza-powszednia-dlaczego-zdradzamy-och-powodow-jest-tyle-ile-sypialni-ale-niezwykle-rzadko-chodzi-o-seks/
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Każdy z was ma różne role i obowiązki w rodzinie, ale wracacie do siebie, gdy nie jest 

się w stanie spełnić tego obowiązku. 

6. Mówicie sobie komplementy 

Jesteście hojni w serwowaniu szczerych komplementów wobec siebie nawzajem. 

 7. Rozśmieszacie się nawzajem 

Nie boisz się głupio wypaść przed swoim partnerem. Wręcz przeciwnie, śmiejecie się 

razem, nawet podczas tych niezręcznych chwil w łóżku. Kiedy pary razem się śmieją, 

życie staje się mniej stresujące. 

Ekspert z University of Kansas przeanalizował dane 15 000 par w różnych badaniach, 

które trwały przez 30 lat. Dowiedział się, że pary, które się rozśmieszają, miały 

dłuższą, trwałą relajcę. Wiążą się i tworzą pozytywną atmosferę, gdy szukają 

zabawnych i pozytywnych rzeczy w swoim codziennym życiu. 

8. Lubicie próbować czegoś nowego 

Pary, które lubią próbować czegoś nowego w sypialni i poza nią, mają silniejszy 

związek. Ponieważ intymność może czasami stać się rutyną, próbujesz robić rzeczy, 

których nigdy wcześniej nie robiłeś, aby utrzymać związek w ekscytacji. Badanie 

opublikowane w Journal of Social and Personal Relationships wykazało, że pary, 

które próbują nowych rzeczy, nie nudzą się w związku. 

9. Troszczycie się o dobre chwile 

Nie tylko w łóżku. Dbają o to, by nadal dobrze się bawić i budować swoją intymność. 

Nie ma znaczenia, czy są na romantycznych wakacjach w Paryżu, czy po prostu 

spędzają czas w swoim salonie. Wiedzą, jak dobrze się bawić. 

10. Bardzo  lubicie się przytulać 

Przytulacie się, kiedy jesteście razem. Uwielbiacie zbliżać się do swojego partnera 

i czujecie się swobodnie dotykając i obejmując publicznie. 

11. Macie realistyczne oczekiwania 

Rozumiesz, że to, czego potrzebujesz, nie może pochodzić od tylko jednej 

osoby. W ten sposób określasz realistyczne oczekiwania w związku i nie żądasz, aby 

twój partner wypełniał wszystko, abyś mógł mieć satysfakcjonujące życie. 

https://ohme.pl/lifestyle/mezczyzni-sa-leniwi-a-kobiety-zrzedza-malzenstwo-wpycha-nas-stereotypowe-role-zwiazku/
https://ohme.pl/psychologia/beautyofconfidence-uczmy-sie-przyjmowac-komplementy-zacznijmy-je-najpierw-mowic/
https://ohme.pl/zwiazek/przytul-mnie-a-powiem-ci-jak-jest-miedzy-nami-to-w-jaki-sposob-kogos-obejmujesz-mowi-wiele-o-waszym-zwiazku/
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Twój partner również wie, że nie jest jedynym, który może cię uszczęśliwić. 

Budujecie relacje z rodziną, przyjaciółmi. 

12. Macie przyjaciół 

Badania w American Psychological Association pokazują, że pary, które mieszają się 

z różnymi grupami przyjaciół, mają głębszy związek. 

13. Ufacie sobie 

Relacja pozbawiona zaufania może wywołać paranoję i podejrzenia, bez względu na 

to, jak wspaniale jest w łóżku. Nie wymyślasz bezpodstawnych oskarżeń za każdym 

razem, gdy twój partner nie od razu odpowiada na twoje wiadomości. 

14. Jesteście lojalni wobec siebie 

Zaufanie wiąże się oczywiście z lojalnością. Jeśli zgodzisz się na monogamiczny 

związek, sprawienie, że twoje zaangażowanie jest zarezerwowane tylko dla twojego 

partnera, jest cenniejsze niż twoja intymność w 

łóżku. Jeśli twój związek nie jest konwencjonalny, 

nadal oczekujecie, że będziecie wiernie 

przestrzegać wspólnych zasad. 

15. Przebaczacie sobie nawzajem 

To normalne, że napięcie, różnice i problemy 

pojawiają się w związku, ponieważ zawsze 

dostosowujesz się do swoich potrzeb. Ludzie nie 

są idealni i wszyscy popełniają błędy. Ale jeśli jesteś typem wybaczającym, twój 

związek będzie w stanie przetrwać wszelkie problemy. 

16. Widzisz swoje błędy i uczysz się na nich 

Przebaczenie jest niezbędne, jeśli chcesz się rozwijać w związku. Potrzeba dojrzałości, 

aby uczyć się na błędach i zobowiązać się do jej nie powtarzania. 

17. Nie o wszystko walczycie 

Zdajesz sobie sprawę, że nie każdy problem musi być zwalczany w twoim 

związku. Wolisz wybierać swoje bitwy, niż spierać się o wszystko. 

18. Jesteś najlepszym przyjacielem swojego partnera 

Nie zawsze będziesz mieć „odlot” w sypialni, ale masz coś cenniejszego. Najlepsi 

przyjaciele zwierzają się sobie nawzajem. Nie boją się być bezbronnymi i 

akceptować słabość innych.  

https://ohme.pl/psychologia/7-typow-toksycznych-przyjaciol-chyba-kazdy-z-nas-kogos-takiego-poznal/
https://ohme.pl/zwiazek/wspierac-bylego-partnera-wlasciwie-dlaczego-szacunek-konczyc-sie-razem-miloscia/
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19. Nie jesteś od siebie uzależnieni 

Nawet jeśli twój partner jest twoim najlepszym przyjacielem, nie żyjesz całkowicie 

zależnym od niego życiem. Dajecie sobie nawzajem przestrzeń, a nawet rozważacie 

spędzanie czasu osobno w razie potrzeby. 

20. Nie brakuje w was pasji 

Pasja nie jest równoznaczna z intymnością w łóżku. Pasja to również zaangażowanie 

w rozwiązywanie problemów w związku, zwłaszcza, jeśli płyniecie pod prąd. Pasja to 

wasze wzajemne zaangażowanie w życie. 

21. Jesteś wobec siebie troskliwi robicie sobie małe przyjemności 

To nie musi być drogi prezent; może to być prosty gest. Na przykład zostawiasz 

ostatni kawałek ciasta, ponieważ chcesz, aby twój partner dostał ostatni 

kęs. Zostawiasz notatki na jej torbie lub wysyłasz wiadomości tylko po to, by dać jej 

znać, że o niej myślisz. 

22. Jesteś bezpieczną przestrzenią swojego partnera 

Bezpieczna przestrzeń to miejsce, w którym czujesz się kochana, akceptowana i która 

pozwala ci być sobą – bez względu na wszystko. 

23. Ćwiczycie razem 

Według magazynu „Prevention”, 94 procent par, które razem trenują, ma silniejszy 

związek i dobre życie erotyczne. Ćwiczenia zwiększają także energię i libido. 

24. Nie przestajecie pytać o siebie nawzajem 

Chociaż może się wydawać, że rozmawiasz z partnerem o tym, jak minął dzień, ten 

nawyk jest w rzeczywistości świetnym sposobem na budowanie pozytywnego 

związku między parami. Eksperci od relacji twierdzą, że dzielenie się takimi 

drobiazgami, może sprawiać, że pary stają się sobie bliższe. 

25. Kochacie się 

Nie da się tego opisać inaczej, niż stwierdzeniem, że to się „czuje” głęboko w sercu. 

Kiedy wszystko inne się sypie, ta miłość trzyma was razem, jak najmocniejszy filar. 

*Długa, trwała i pozytywna relacja potrzebuje więcej niż fizycznej intymności, aby 

przetrwać. Pary, które przekraczają fizyczny aspekt, stają się połączone ze względu na to, co 

dzielą razem poza sypialnią. 
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Czy z niecierpliwością czekacie na zestarzenie się razem? Czy bardziej zależy ci na 

emocjonalnym? To, co masz, to najlepsza rzecz w byciu w związku i na pewno czujesz się 

wspaniale. 

źródło: https://ohme.pl/zwiazek/25-rzeczy-w-zwiazku-ktore-sa-wazniejsze-od-seksu  

 

Jak flirtować?  

Ktoś Ci się podoba, a nie wiesz, jak się 

zachować, by wzbudzić jej/jego zainteresowanie? 

Wydaje Ci się, że w obecności tej osoby tracisz 

głowę i czujesz, że nie możesz się zdobyć na 

rozmowę lub mówisz głupoty? To zupełnie 

normalne objawy. Nawet jeśli nie znosisz swojej 

nieśmiałości, naprawdę jest ona o wiele bardziej 

urocza od niezmąconej pewności siebie. 

Oto kilka przydatnych rad, które pomogą Ci 

nawiązać kontakt. 

1. Postaraj się dowiedzieć, co lubi ta osoba i gdzie bywa. Najlepiej porozmawiać 

„spontanicznie” na neutralnym gruncie, np. na basenie czy w bibliotece. 

2. Popytaj znajomych – na pewno ktoś zna osobę, która ci się podoba. Wtedy łatwo 

będzie ci poznać ją na imprezie, a to najlepszy sposób, bo wtedy każdy jest otwarty na 

nowe znajomości. 

3. Pamiętaj, że zawsze masz prawo porozmawiać z tą osobą i zaprosić ją na randkę. 

Ona ma prawo odmówić, a ty musisz to uszanować. Nie ma nic gorszego niż 

natręctwo, które może przeradzać się w agresję. Wtedy ta osoba zrobi wszystko, by 

już nigdy więcej cię nie spotkać! Jeżeli czujesz, że osaczasz ją jak ofiarę, daj sobie 

spokój, bo w ten sposób tylko ją zniechęcisz. 

Fot. 5 
https://www.girlsaskguysshow.com/bl
og/master-how-to-flirt 

https://ohme.pl/zwiazek/25-rzeczy-w-zwiazku-ktore-sa-wazniejsze-od-seksu
https://ponton.org.pl/relacje/jak-flirtowac/
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4. Nie udawaj obojętności. Nie myśl, że w ten sposób kogoś sobą zainteresujesz. 

Najlepiej subtelnie okazywać zainteresowanie. 

5. Zwracaj uwagę na mowę ciała. Zgarbione plecy, skrzyżowane ręce i wzrok wbity 

w ziemię skutecznie zniechęcają ewentualnego rozmówcę. 

6. Bądź sobą, nie udawaj kogoś innego. Nie zmyślaj, by zyskać sympatię, bo 

kłamstwa szybko wychodzą na jaw. Nawet, jeśli wydaje ci się, że nie masz o czym 

opowiadać, nie martw się, tematy przychodzą do głowy w trakcie rozmowy. 

7. Nie obrażaj osoby, która ci się podoba, nie żartuj z niej. „Końskie zaloty” to 

najgorszy sposób na przekonanie kogoś do siebie! 

8. Szanuj sferę prywatną drugiej osoby, nie zbliżaj się na zbyt małą odległość, unikaj 

na początku kontaktu fizycznego. Każdy ma inną granicę ciała i inną tolerancję. 

9. Najlepiej rozmawiać osobiście, ale w początkach znajomości bywa to trudne. Miłe 

sms-y czy rozmowy przez Internet mogą być bardzo owocne. 

10. Nigdy nie flirtuj z inną osobą na oczach tej wybranej przez ciebie – skutek będzie 

odwrotny! Tym sposobem tylko skłonisz ją do refleksji, że zależy ci na kimś innym. 

11. Po pierwszej randce możesz odezwać się pierwsza/pierwszy. Gdy to zrobisz, 

będziesz wiedziała/wiedział na pewno, czy ta osoba chce się jeszcze z tobą spotkać. 

Lepiej nie zadręczać się później myślami, co mogło spowodować brak kontaktu. 

12. Jeżeli okaże się, że wybrana przez ciebie osoba nie jest zainteresowana związkiem, 

może znajdziesz przyjaciółkę/przyjaciela na całe życie. 

 

Źródło: https://ponton.org.pl/relacje/jak-flirtowac/  

https://ponton.org.pl/relacje/jak-flirtowac/
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Kiedy nasz/a partner/ka nas nie szanuje?  

Jednym z najważniejszych elementów związku jest szacunek. Trudno nazwać 

relację udaną, jeżeli brakuję w niej wzajemnych uczuć, poszanowania praw i godności 

drugiej osoby. Nie można zbudować przyszłości bez wzajemnego szacunku 

i komunikacji. Ważne jest, by już na początku nakreślić drugiej osobie nasze granice, 

aby miała ona świadomość naszych uczuć oraz oczekiwań. Jeżeli bliska osoba rani 

nasze uczucia i przekracza nasze granice, chociaż o nich informujemy – jest to 

sytuacja przemocowa. 

Poniżej przedstawimy kilka sytuacji, w jakich możemy się znaleźć my albo nasz/a 

partner/ka, które mogą oznaczać, że w relacji brakuje szacunku, granice są 

przekraczane i możliwe, że dochodzi do przemocy. 

Często pada sformułowanie „coś jest z tobą nie tak”, „mógłbyś/mogłabyś być 

inny/inna” 

Po pewnym czasie w związku „zdejmujemy” różowe okulary i zaczynamy dostrzegać 

wady drugiej osoby. Widzimy, że nie jest ideałem i przeszkadzają nam różne jej 

zachowania. Ważne jest, by nie narzucać drugiej osobie, jak ma się zachowywać, lecz 

nawiązać z nią kontakt, rozmowę. Wyjaśnić, co nam przeszkadza, i – jeśli to możliwe 

– razem to zmienić. Przemyśleć sobie również, czy ten „nowy” partner/„nowa” 

partnerka nam odpowiada. 

Z czasem, gdy związek przekształca się w długą relację, człowiek zaczyna się 

zmieniać. Jest to naturalny proces. Dorastamy, dojrzewamy, przeżywamy różne 

sytuacje, które kształtują nasz charakter. Relację partnerską można porównać do 

plasteliny. Dopóki te zmiany nie są czymś negatywnym lub  toksycznym, dobrze jest 

pozostać otwartymi na zmiany. 

Brak komunikacji 

Należy słuchać, a nie tylko słyszeć. Umiejętność słuchania drugiej osoby jest bardzo 

ważna w relacjach międzyludzkich. Komunikacja zaczyna szwankować, gdy druga 

osoba przerywa czyjąś wypowiedź, nie poświęca uwagi osobie mówiącej, stara się ją 

https://ponton.org.pl/relacje/kiedy-nasz_a-partner_ka-nas-nie-szanuje/
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dominować. Umiejętne słuchanie swojego partnera opiera się na uważności na drugą 

osobę. Czasem warto powtórzyć to, co powiedziała druga osoba, lub poprosić 

o powtórzenie tego, co sami powiedzieliśmy – po to, aby upewnić się, że komunikat 

został odebrany i zrozumiany. 

Partner/ka narzuca Ci swoją wolę 

Udane, prawdziwe partnerstwo opiera się na wspólnym podejmowaniu 

decyzji   szacunku dla różnicy zdań. Kompromis, zwłaszcza w kwestiach 

priorytetowych dla związku, jest niezbędny w relacji kochających się osób. 

Partner/ka nie słucha Twojego „nie” 

Zawsze możesz odmówić swojemu partnerowi/swojej partnerce w każdej sprawie. 

Związek nie zobowiązuje Cię do uprawiania seksu. Nie musisz mieć ochoty na 

stosunek lub na przećwiczenie nowej pozycji. Partner/ka nie ma prawa Cię do niczego 

zmusić wbrew Twojej woli! Nie musisz się zgadzać nie tylko na aktywności 

seksualne. Druga osoba powinna szanować Twoją odmowę również w takich 

kwestiach jak wyjścia lub pozostawanie w domu, inne czynności, ubiór itp. 

Partner/ka jest zaborczy/a 

Szacunek opiera się na zaufaniu. Zaufanie na szacunku. Te dwie kwestie muszą iść ze 

sobą w parze, by związek miał szansę trwać. Każda ze 

stron ma prawo mieć swoich znajomych i spotykać się z 

nimi bez drugiej połówki. Bycie w związku nie zwalnia 

nas z prawa do samodoskonalenia się. Należy dbać 

również o siebie, nie tylko o drugą połówkę. 

Ograniczenia partnera/ki mogą prowadzić do wielu 

konfliktów, a w konsekwencji do rozstania. Chorobliwa 

zazdrość jest toksyczna. Pamiętaj, że masz prawo do 

prywatności i jej poszanowania! Jeżeli zaborczy/a 

partner/ka czyta Twoją korespondencję, zabiera Ci 

telefon, nie pozwala Ci wychodzić lub spotykać się z 

innymi – jest to nie tylko brak szacunku, ale sytuacja 

Rysunek 2 
https://pl.dreamstime.com/ 
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przemocowa. 

Zachowanie partnera/partnerki sprawia, że cierpisz 

Szacunkiem jest również nieczynienie krzywdy i niezadawanie bólu najbliższej 

osobie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje własne słowa i czyny. Zamierzone 

wyzwiska, poniżanie, groźby i bezpodstawne oskarżenia, przemoc fizyczna 

i emocjonalna to najbardziej bolesne i widoczne przejawy braku poszanowania drugiej 

osoby w związku. By relacja trwała jak najdłużej, należy obdarzyć partnera/panterkę 

szacunkiem i zaufaniem oraz słuchać go/jej. To pomoże poradzić sobie z konfliktami. 

Źródła: http://ohme.pl/zwiazek/5-sygnalow-ze-twoj-partner-cie-szanuje  

Flirt towarzyski – karty do gry 

 
Flirt to karciana gra, która nigdy nie wyjdzie z 

mody! Idealna wtedy, gdy chcesz poderwać chłopaka 

lub dziewczynę i wtedy, gdy chcesz miło spędzić czas 

z przyjaciółmi. Polecamy tym z poczuciem humoru i 

tym, którzy lubią dreszczyk miłosnej emocji. Świetna 

dla mistrzów flirtu, jak i osób, które są nieśmiałe. 

Wydrukuj przygotowane przez nas karty flirt i baw się 

dobrze! 

 Sprawdź czy jesteś mistrzynią/mistrzem flirtu 

towarzyskiego i wydrukuj za darmo karty, które 

specjalnie dla was przygotowałyśmy! 

http://ohme.pl/zwiazek/5-sygnalow-ze-twoj-partner-cie-szanuje
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Jak grać w karty flirt? 

1. Najpierw wydrukuj karty na jednej stronie, przełóż kartkę na drugą i wydrukuj 

grzbiety. Bez sklejania! 

2. Wytnij karty. 

3. Wycięte karty potasuj i rozdaj po równo graczom. 

4. Każdy z graczy wybiera tekst i podaje kartę dowolnie wybranej osobie, 

mówiąc tylko numer, którym 

ów tekst jest oznaczony. 

5. Osoba, która otrzymała kartę, odczytuje tekst i udziela odpowiedzi w 

analogiczny sposób. 

6. Każdy z graczy może podać kartę równocześnie do kilku osób. 

 

 

pobierz » pobierz » 

 
 

pobierz » pobierz » 

 

Źródło: https://polki.pl/po-godzinach,flirt-towarzyski-karty-do-

gry,10354628,artykul.html?fbclid=IwAR3sFb-

NyPgYXi2QP9u4PSzR8Wt4sYRTOJkbAo2flzbPwsvZ2uQvuclrvkw 

https://polki.pl/work/privateimages/sources/wieszjak/p/wieszjak.pl/uroczystosci/karty_download/01.pdf
https://polki.pl/work/privateimages/sources/wieszjak/p/wieszjak.pl/uroczystosci/karty_download/02.pdf
https://polki.pl/work/privateimages/sources/wieszjak/p/wieszjak.pl/uroczystosci/karty_download/03.pdf
https://polki.pl/work/privateimages/sources/wieszjak/p/wieszjak.pl/uroczystosci/karty_download/04.pdf
https://polki.pl/po-godzinach,flirt-towarzyski-karty-do-gry,10354628,artykul.html?fbclid=IwAR3sFb-NyPgYXi2QP9u4PSzR8Wt4sYRTOJkbAo2flzbPwsvZ2uQvuclrvkw
https://polki.pl/po-godzinach,flirt-towarzyski-karty-do-gry,10354628,artykul.html?fbclid=IwAR3sFb-NyPgYXi2QP9u4PSzR8Wt4sYRTOJkbAo2flzbPwsvZ2uQvuclrvkw
https://polki.pl/po-godzinach,flirt-towarzyski-karty-do-gry,10354628,artykul.html?fbclid=IwAR3sFb-NyPgYXi2QP9u4PSzR8Wt4sYRTOJkbAo2flzbPwsvZ2uQvuclrvkw
https://polki.pl/work/privateimages/sources/wieszjak/p/wieszjak.pl/uroczystosci/karty_download/01.pdf
https://polki.pl/work/privateimages/sources/wieszjak/p/wieszjak.pl/uroczystosci/karty_download/02.pdf
https://polki.pl/work/privateimages/sources/wieszjak/p/wieszjak.pl/uroczystosci/karty_download/03.pdf
https://polki.pl/work/privateimages/sources/wieszjak/p/wieszjak.pl/uroczystosci/karty_download/04.pdf
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Słowniczek LGBTQ+  

Najczęściej boimy się tego, czego do końca nie znamy. Dla niektórych skrót 

LGBT wciąż brzmi co najmniej dziwnie i nie kojarzy się z niczym konkretnym, 

dlatego publikujemy mały tęczowy słowniczek, w którym wyjaśniamy wszelkie 

wątpliwości związane z mniejszościami seksualnymi. 

Gej 

Osoba płci męskiej, która odczuwa romantyczny i seksualny pociąg do innych 

mężczyzn. 

Homofobia 

Niechęć, uprzedzenie i przemoc wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, 

nieheteronormatywnych. 

Lesbijka 

Osoba płci żeńskiej, która odczuwa romantyczny i seksualny pociąg do innych kobiet. 

LGBT 

Lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. 

LGBTQIAP+ 

Lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer, interpłciowe, aseksualne, 

panseksualne i inne. Niektórzy używają takiego skrótu (z plusem na końcu), aby 

zawrzeć w nim jak najwięcej różnych orientacji i doświadczeń, które nie dają się 

zaszufladkować. 

Osoba aseksualna 

Osoba, która nie czuje pociągu seksualnego. Taka osoba może budować bliskie 

romantyczne relacje, ale nie chce lub nie potrzebuje uwzględniać w nich relacji 

seksualnej. 

https://ponton.org.pl/lgbtqiap/slowniczek-lgbtq/
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Osoba biseksualna 

Niezależnie od swojej płci jest to osoba, która odczuwa romantyczny i 

seksualny pociąg do kobiet i mężczyzn. 

Osoba cispłciowa 

Człowiek, którego tożsamość płciowa odpowiada płci nadanej jej po 

narodzinach. 

Osoba interpłciowa  

Osoba, która urodziła się z pierwszo- lub drugorzędowymi cechami 

płciowymi odbiegającymi od przyjętej normy. Różnice mogą być na tyle duże, że nie 

pozwalają na jednoznaczne określenie płci po narodzinach, ale mogą też być 

niezauważalne i zachodzić na poziomie genetycznym czy hormonalnym.  

Osoba niebinarna  

Osoba, która nie chce określać swojej tożsamości płciowej za pomocą 

kategorii męskości i kobiecości. Jeśli nie wiesz, jak się do kogoś zwracać (dotyczy to 

wszystkich osób), to najlepiej po prostu zapytaj. Osoby niebinarne najczęściej mają 

swoje preferencje jeśli chodzi o zaimki i imiona. 

Osoba panseksualna  

Osoba, która odczuwa romantyczny i seksualny pociąg do ludzi niezależnie od 

ich płci. Od osoby biseksualnej różni się tym, że może czuć pociąg też do osób, które 

nie określają swojej płci. Dla osoby panseksualnej płeć czy tożsamość płciowa nie gra 

roli przy wyborze partnera/ki. 

Osoba queer  

To taka osoba, która nie odnajduje się w tradycyjnych kategoriach płciowych i 

określających orientację seksualną dla opisania swojej tożsamości albo nie chce 

używać tych kategorii. 

Osoba transpłciowa  

Osoba, której tożsamość płciowa nie odpowiada płci, jaka została jej nadana 

przy urodzeniu. 
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Tożsamość płciowa  

Głęboko odczuwana przynależność i tożsamość z którąś z płci. Może (ale nie 

musi) być taka sama jak płeć biologiczna.  

Transfobia  

Niechęć, uprzedzenie i przemoc wobec osób transpłciowych. 

Tranzycja i korekta prawna płci 

Takimi terminami określamy działania, które osoba transpłciowa może podjąć 

w związku z niezgodnością swojej tożsamości płciowej z płcią nadaną przy urodzeniu. 

Tranzycja społeczna obejmuje działania dostosowujące społeczne funkcjonowanie 

osoby tak, aby było zgodne z płcią odczuwaną. Co to znaczy? Na przykład osoba chce 

korzystać z toalety, przebieralni zgodnej z jej identyfikacją płciową, albo chce, żeby 

się do niej zwracać w określonym rodzaju gramatycznym. 

Częścią tranzycji społecznej może być korekta prawna płci, czyli zmiana 

imienia, nazwiska, dokumentów, numeru PESEL na zgodne z płcią odczuwaną. 

Korekty prawnej płci w Polsce dokonuje się na drodze procesu cywilnego, w którym 

osoba pozywa swoich rodziców o nieprawidłowe oznaczenie płci przy narodzinach. 

Poza tym część osób transpłciowych w ramach tranzycji decyduje się na zabiegi, które 

mają na celu dostosowanie wyglądu do tego, jak się czują. Mogą to robić poprzez 

makijaż, depilację, laseroterapię, noszenie ubrań zgodnych z płcią odczuwaną, 

hormonoterapię, spłaszczanie klatki piersiowej itp. Część z tych osób może się 

zdecydować na zabiegi medyczne takie jak na przykład rekonstrukcja klatki 

piersiowej czy operacja genitalna. Stopień, w jakim osoba transpłciowa chce poddać 

się tym zabiegom, zależy wyłącznie od jej indywidualnych preferencji. 

Bycie osobą transpłciową nie musi wiązać się z zabiegami operacyjnymi, 

zprzechodzeniem korekty prawnej, czy w ogóle procesu tranzycji. Nie powinno się 

używać określenia „zmiana płci”, ponieważ punktem wyjścia jest płeć odczuwana, 

a tej nie zmieniamy. Mówi się o „korekcie”, ponieważ jest to proces naprawienia 

błędnie rozpoznanej i nadanej płci. Słowa korekta płci i tranzycja można w zasadzie 

używać zamiennie, chociaż tranzycja jest uważana za pojęcie szersze. 
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Wyoutowanie/Wyjście z szafy  

Ujawnienie swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej przed 

innymi. Pamiętaj, że nie wolno outować innych osób bez ich zgody i wiedzy. Jeśli 

natomiast Ty chcesz się wyoutować przed rodziną czy znajomymi, możesz to zrobić 

na swoich warunkach i w swoim czasie.  

Jeśli wciąż masz wątpliwości dotyczące orientacji seksualnej lub tożsamości 

płciowej, nie wahaj się i zadaj nam pytanie na forum lub Facebooku   

Źródło: Grupa edukatorów PONTON 

 

HUMOR numeru 

 
W domu dzwoni telefon, żona podchodzi 

odebrać, a mąż woła z drugiego pokoju: 

- Jeśli to do mnie, powiedz że mnie nie 

ma. 

Żona odbiera i mówi: 

- Niestety mąż jest w domu – i odkłada 

słuchawkę. 

- Przecież prosiłem cię żebyś 

powiedziała, że mnie nie ma! 

- Ale to był telefon do mnie, a nie do 

ciebie... 

Twój mąż pamięta datę Waszego ślubu? 

- Na szczęście nie. 

- Na szczęście? 

- Wspominam mu o rocznicy kilka razy 

do roku, 

i zawsze dostaję coś fajnego... 

 

 

 

Przesłane przez p. Ewę Kaczyńską 
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Miłość międzykontynentalna.   Dołącz do rodziny Kasisi 

Dzięki Tobie, a za sprawą projektu „Adoptuj 

z sercem” może spełnić się jedno z największych 

marzeń każdego dziecka – posiadanie rodziny. Każde 

z naszych dzieci w Kasisi zasługuje na szczęśliwą 

rodzinę adopcyjną. Taką, dla której będzie ważne 

i wyjątkowe. Rodzinę, od której otrzyma realną 

pomoc, dającą szansę na lepsze jutro. 

Źródło: https://www.fundacjakasisi.pl/adoptuj-z-sercem/?fbclid=IwAR2wOL60J44oREfexpJx41-

Ymqtxv4EHTKsXtwdecmNgj4Mycj3j4-ZzhK8  

Adopcja na odległość. Wystarczy drobna kwota, by zmienić 

życie dziecka 

O adopcji na odległość 

zrobiło się w Polsce głośno, gdy 

Martyna Wojciechowska pokazała 

na Instagramie zdjęcie Kabuli, 

dziewczyny z Tanzanii, którą 

podróżniczka zdecydowała się 

adoptować. Ale nie tylko 

popularne dziennikarki mogą w ten 

sposób pomóc. Na adopcję na 

odległość może się w Polsce 

zdecydować każdy.  

 

Źródło: https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/adopcja-na-odleglosc-kto-moze-pomoc-i-na-czym-

polega/g770w45?fbclid=IwAR2orKk_2F8KRAqZVEqJnYiHlYZJxQEKGu1cpRoaLP4fjiAFEtGW-HWM0AY  

https://www.fundacjakasisi.pl/adoptuj-z-sercem/?fbclid=IwAR2wOL60J44oREfexpJx41-Ymqtxv4EHTKsXtwdecmNgj4Mycj3j4-ZzhK8
https://www.fundacjakasisi.pl/adoptuj-z-sercem/?fbclid=IwAR2wOL60J44oREfexpJx41-Ymqtxv4EHTKsXtwdecmNgj4Mycj3j4-ZzhK8
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/adopcja-na-odleglosc-kto-moze-pomoc-i-na-czym-polega/g770w45?fbclid=IwAR2orKk_2F8KRAqZVEqJnYiHlYZJxQEKGu1cpRoaLP4fjiAFEtGW-HWM0AY
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/adopcja-na-odleglosc-kto-moze-pomoc-i-na-czym-polega/g770w45?fbclid=IwAR2orKk_2F8KRAqZVEqJnYiHlYZJxQEKGu1cpRoaLP4fjiAFEtGW-HWM0AY
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Co to jest intercyza? Jakie są jej plusy i minusy 

ntercyza to nic innego jak umowa małżeńska za pomocą której małżonkowie 

mogą wprowadzić rozdzielność majątkową lub rozszerzyć tę ustawową. W jakiej 

formie powinna być ona sporządzona? Jakie są jej wady i zalety? W poniższym 

tekście znajdziesz niezbędne informacje o intercyzie.  

Intercyza to nie tylko rozdzielność  

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) 

zawierając małżeństwo, z mocy prawa dochodzi do powstania majątkowej wspólności 

ustawowej. Oznacza to, że wszystko, co od tej pory zgromadzimy stanie się częścią 

majątku wspólnego. Ten stan rzeczy możemy zmienić za pomocą umowy majątkowej 

małżeńskiej, czyli tzw. intercyzy. 

Warto w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z treścią art. 31 par. 2 k.r.o. do majątku 

wspólnego należą w szczególności: 

 pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej 

każdego z małżonków; 

 dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego 

z małżonków; 

 środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu 

emerytalnego każdego z małżonków. 

Do ustawowej wspólności majątkowej nie będą natomiast należały m.in. składniki 

majątku, które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz nabyte przez 

dziedziczenie, zapis czy darowiznę.  

Również to można zmienić za pomocą intercyzy. Może ona bowiem służyć do 

rozszerzenia wspólności majątkowej o majątki odrębne małżonków. 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą (art. 33 k.r.o.): 

 przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 

 przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, 

chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 

I 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/prawo
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/majatek
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 prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym 

przepisom; 

 przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb 

jednego z małżonków. 

Czy warto?  

- W powszechnej opinii wykształcił się mit, jakoby intercyza stanowiła 

zabezpieczenie majątku bogatszego małżonka na wypadek niewierności tego 

drugiego. Jest to tak głęboko zakorzenione w Polakach, że samo przebąknięcie 

narzeczonych o pomyśle małżeńskiej umowy majątkowej może wywołać spore 

oburzenie u rodziców młodej pary i mocno popsuć relacje na dłuższy czas. 

Tymczasem celem intercyzy w większości przypadków jest zupełnie co innego – 

ochrona majątku drugiego małżonka i tym samym zabezpieczenie interesów rodziny – 

tłumaczy Adam Walas, prawnik, prezes Fundacji Smart Law. 

Ekspert dodaje, że młodzi Polacy są bardzo przedsiębiorczy, a z racji wieku 

i często braku odpowiedniego biznesowego doświadczenia, mają skłonność do ryzyka. 

Statystyki pokazują, że takie ryzyko opłaca się tylko co piątemu z nich. Mówi się, że 

80% nowopowstałych biznesów zamyka się w ciągu 3 lat. Powyższe jasno wskazuje, 

że zaciąganie zobowiązań na własną działalność gospodarczą, przy jednoczesnym 

posiadaniu wspólności majątkowej to proszenie się o nieszczęście. W przypadku 

powinięcia się nogi w biznesie, przedsiębiorca ciągnie na dno swoją drugą połówkę. 

W takiej sytuacji może przyjść intercyza. Za pomocą rozdzielności 

majątkowej możemy bowiem zabezpieczyć współmałżonka przed negatywnymi 

konsekwencjami naszych decyzji biznesowych. Względem wierzycieli każdy 

małżonek będzie odpowiadał wówczas samodzielnie za zaciągnięte przez siebie 

zobowiązania, z wyjątkiem tych zaciągniętych w sprawach dotyczących zaspokojenia 

zwykłych potrzeb rodziny. Zgodnie jednak z treścią art. 47 (1) k.r.o. małżonek może 

powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej 

zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. W praktyce oznacza to, że 

zawierając umowę powinniśmy poinformować o intercyzie naszego kontrahenta. 

Inaczej nie będzie ona wywoływała wobec niego żadnych skutków. 

- Należy jednak pamiętać, że intercyza nie działa wstecz. Tak więc nie będzie ona 

skuteczna wobec wierzytelności, które powstały przed dniem sporządzenia umowy – 

mówi Adam Walas. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/umowa
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/przedsiebiorca
https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/umowa
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Kolejnym plusem intercyzy jest niezależność w dysponowaniu majątkiem 

przez każdego z małżonków. Może to mieć szczególne znacznie przy prowadzeniu 

działalności gospodarczych. 

Do minusów intercyzy należy zaś zaliczyć brak możliwości wspólnego 

rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków. - Z tego przywileju mogą 

skorzystać tylko osoby objęte wspólnością majątkową przez pełny rok podatkowy. 

Dla małżeństw o dużej dysproporcji w dochodach może być to ważną kwestią – 

wyjaśnia Adam Walas. 

Do notariusza przed albo po ślubie  

Zgodnie z przepisami intercyza może być zawarta wyłącznie w formie aktu 

notarialnego. Tak więc np. zwykła forma pisemna nie będzie wywoływała żadnych 

skutków prawnych. 

Ważne: Również umowa zmieniająca intercyzę musi być zawarta w formie aktu 

notarialnego.  

Małżonkowie mogą zawrzeć umowę w dowolnym czasie. Możliwe jest więc 

zawarcie intercyzy zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak również po 

nim. Jeżeli młoda para zawrze intercyzę już po ślubie, to małżonkowie zachowują 

majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa i część przypadającą każdemu z nich 

w wyniku podziału majątku wspólnego. 

Intercyza a dziedziczenie  

- Trzeba też rozwiać kilka mitów związanych z intercyzą, a także wyjaśnić, że 

to rozwiązanie wiąże się także z pewnymi niedogodnościami. Należy wyraźnie 

zastrzec, że intercyza nie wpływa na dziedziczenie. W przypadku śmierci jednego 

z małżonków korzysta się przy ustaleniu spadków z przepisów prawa spadkowego 

i w zasadzie nie zagląda się wtedy do małżeńskich umów majątkowych – tłumaczy 

Adam Walas. 

przesłane przez p. Ewę Kaczyńską 

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1485226,intercyza-umowa-

majatkowa-malzenska-slub-majatek-odrebny-wspolny-rozdzielnosc.html  

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1485226,intercyza-umowa-majatkowa-malzenska-slub-majatek-odrebny-wspolny-rozdzielnosc.html
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1485226,intercyza-umowa-majatkowa-malzenska-slub-majatek-odrebny-wspolny-rozdzielnosc.html


       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 

   
 

44 

Noc poślubna królowej Jadwigi  

Nikt nie zapytał jej o zdanie, a była zbyt młoda, by zrozumieć co właśnie 

ją czeka. To nie była radosna, ani nawet uroczysta chwila. Na dodatek pan młody 

w decydującym momencie… zapaskudził łóżko kałem. 

Jadwiga urodziła się w połowie lutego 1374 roku. Była trzecią i ostatnia córką 

króla Węgier Ludwika. Władcy nietuzinkowego i nieprzypadkowo nazywanego 

Wielkim. Ojciec zawiadywał jednym z najpotężniejszych imperiów na kontynencie, 

dziewczynka nie musiała więc długo czekać na pierwszego kawalera pragnącego ją 

poślubić. 

Wciąż jeszcze kwiliła w kołysce, a o jej rękę już zaczął się ubiegać współrządzący 

Austrią książę Leopold III z rodu Habsburgów. Jako ponadtrzydziestoletni, żonaty 

mężczyzna nie chciał sam wiązać się z węgierskim bobasem. Pragnął natomiast, by 

Jadwiga została oblubienicą jego czteroletniego syna, Wilhelma. 

Kandydat z drugiej półki 

Habsburgowie kojarzą się dzisiaj 

z wybitnie cyniczną polityką, z siecią 

wpływów oplatającą cały kontynent 

i z blichtrem cesarskiej władzy. Łatwo 

zapomnieć, że ich potęga narodziła się 

stosunkowo późno. W XIV wieku 

wciąż byli dynastią na dorobku. 

Panowali w Austrii dopiero od stulecia 

i stale musieli przypominać poddanym, 

że są legalnymi spadkobiercami 

miejscowej dynastii Babenbergów. 

Musieli też zginać karki przed 

znacznie potężniejszymi i rządzącymi 

zaraz za miedzą Luksemburgami, do 

których należał w tym czasie cesarski tron. 

Rysunek 3  domena publiczna 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/ 

https://link.do/ZsZ6i
http://s.ciekawostkihistoryczne.pl/uploads/2017/10/Babenbergowie.jpg
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W XIV wieku Habsburgowie byli dynastią na dorobku. Ciągle musieli przypominać, 

że są legalnymi spadkobiercami Babenbergów. Na ilustracji drzewo genealogiczne 

Babenbergów. 

Słowem, Habsburgowie to była druga liga europejskiej polityki. Ludwik 

Wielki był, rzecz jasna, świadomy rangi związku z nimi, ale mimo to szybko zgodził 

się na małżeństwo. Wiedział, że ciężko będzie znaleźć dla Jadwigi lepszego 

kandydata. Dziewczynka była doskonale urodzona, ale nie dawała przyszłemu 

małżonkowi wiele poza rodowodem. Węgierski król posiadał dwa królestwa: Węgry 

i Polskę. Zamierzał oddać je swoich starszym córkom. Polskę Katarzynie, a Węgry 

Marii. Dla Jadwigi nie zostawała już żadna korona. 

Leopold doskonale zdawał sobie z tego sprawę i już na starcie zaakceptował, że 

przyszła synowa nie wniesie ze sobą żadnego posagu. Prosił tylko Ludwika o pomoc 

w wojnie prowadzonej w północnych Włoszech, tak by w jej efekcie wykroić choćby 

małe państewko dla przyszłej pary młodej. 

Ślubna intercyza 

Negocjacje przeciągały się, chyba nawet nie ze złej woli, ale z tej prostej 

przyczyny, że Ludwik nie przywiązywał do przyszłości trzeciej córki aż tak wielkiej 

wagi. Leopold tymczasem płaszczył się przed nim, jakby chodziło co najmniej 

o związek z samą węgierską królową. Gdy Ludwik wreszcie oznajmił, że ma czas na 

dopięcie sprawy, Austriak natychmiast porzucił wszelkie swoje obowiązki. Akurat 

miał rozmawiać z władcą Burgundii o małżeństwie drugiego syna, ale odwołał 

spotkanie, twierdząc, że zatrzymują go „pilne i poważne negocjacje”. 

Do rokowań doszło w Hainburgu, a więc przy samej granicy austriacko-węgierskiej. 

Dzisiaj Hainburg to mała, nieco zapomniana mieścina o rzut kamieniem od 

Bratysławy. Nie przebiega tędy autostrada łącząca stolice Austrii i Słowacji, więc do 

miejscowości zaglądają co najwyżej rowerzyści, podążający jednym z dwóch szlaków 

wycieczkowych. Jeszcze w XIX stuleciu ruch był bez porównania większy. 

W Hainburgu znajdowała się główna austriacka komora celna. Jeśli ktoś udawał się do 

ojcowizny Habsburgów drogą rzeczną, na ląd mógł zejść tylko tutaj lub w samym 

Wiedniu. 

http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/ludwik-wegierski-1326-1382/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/ludwik-wegierski-1326-1382/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/jadwiga-andegawenska-1399/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/ludwik-wegierski-1326-1382/
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Nad miastem, słynącym z produkcji tytoniu, nieustannie unosił się charakterystyczny, 

gryzący zapach. Zabudowania wciąż były otoczone średniowiecznymi murami, które 

w epoce postępu technicznego służyły nie tyle za zabezpieczenie przeciwko 

najeźdźcom, co raczej – za dodatkowy środek ochrony rynku przed napływem 

przemytników. Nad Hainburgiem nadal też górowała, i góruje do dzisiaj, zwalista 

forteca, pamiętająca czasy nie tylko Ludwika Andegaweńskiego, ale nawet – 

Kazimierza Odnowiciela, rządzącego w Polsce w XI stuleciu. 

To właśnie na tym zamku wczesnym latem 1378 roku spotkali się król Węgier i książę 

Austrii. Pierwszemu z nich towarzyszyła czteroletnia Jadwiga, drugiemu zaś – 

ośmioletni Wilhelm. A do tego całe rzesze dostojników, dworzan, służących, 

wyszkolonych negocjatorów i… biskupów, 

tylko czekających na dopięcie sprawy. 

W Hainburgu podpisano intercyzę regulującą 

warunki planowanego małżeństwa, sprawy 

posagu, wiana i dziedziczenia. Zdecydowano 

zarazem, że odtąd Jadwiga będzie się 

wychowywać w Austrii, pod okiem teściów. 

Na tym jednak nie poprzestano. Na 

pogranicznym zamku odbyły się także ślub, 

wesele, a na koniec – noc poślubna. 

 

Przedwcześnie dojrzała królewna 

Małżeństwa dzieci nie były w późnym średniowieczu niczym rzadkim. Pełnoprawne 

śluby zawierały już dwunastoletnie dziewczynki, w świetle prawa traktowane jak 

dorosłe kobiety. W przypadku chłopców poprzeczka była zawieszona tylko 

nieznacznie wyżej. Za pełnoletnich uważano czternastolatków. Co jednak, gdy 

wpływowi rodzice pragnęli przypieczętować ten czy inny polityczny fortel, nie 

czekając, aż dzieci choć trochę podrosną? 

Rysunek 4 Hainburg na pocztówce z końca 
XIX wieku 

http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/ludwik-wegierski-1326-1382/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/kazimierz-odnowiciel-1016-1058/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/jadwiga-andegawenska-1399/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/jadwiga-andegawenska-1399/
http://s.ciekawostkihistoryczne.pl/uploads/2017/10/Hainburg.jpg


       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 

   
 

47 

Na ich potrzebę stworzono specjalny wariant ślubnej ceremonii. Po łacinie nazywano 

go: sponsalia de futuro. A więc ślub na przyszłość. Taki związek na pierwszy rzut oka 

niewiele różnił się od małżeństwa między dorosłymi. Organizowano nabożeństwo, 

państwo młodzi składali sobie przysięgę, następnie odbywały się zabawy. I tylko 

ostatni etap nieznacznie zmodyfikowano. 

Pełnoprawne śluby zawierały już dwunastoletnie dziewczynki, w świetle prawa traktowane jak 

dorosłe kobiety. W przypadku chłopców poprzeczka była zawieszona tylko nieznacznie wyżej 

Małżonkowie kładli się do łóżka i ewentualnie – dawali sobie jeden 

skromny pocałunek. W żadnym razie nie oczekiwano natomiast, że będą robić pod 

pierzyną cokolwiek więcej. 

Te pokładziny miały charakter czysto symboliczny. Dopiero gdy dziewczyna osiągnie 

dwunasty rok życia, a chłopak czternasty, mieli oni odbyć ze sobą pierwszy stosunek 

seksualny. Ta właściwa już noc poślubna była jedynym aktem potrzebnym, by 

zalegalizować i utrwalić małżeństwo. Wraz z defloracją, jak podkreślali znawcy 

prawa kanonicznego, związek „na przyszłość” stawał się związkiem na teraz i po 

Fot. 6 materiały prasowe. Ilustracja i podpis z książki „Damy 

polskiego imperium„. 

http://s.ciekawostkihistoryczne.pl/uploads/2017/10/Slub-dzieci.jpg
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/10/29/noc-poslubna-krolowej-jadwigi/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/10/29/noc-poslubna-krolowej-jadwigi/
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grobową deskę. Nie trzeba było już żadnych kolejnych uroczystości, wesela czy 

deklaracji. Tylko i wyłącznie stosunek płciowy. 

Defloracja symboliczna 

Podobnych sponsaliów było całe zatrzęsienie. W aktach francuskich sądów 

kościelnych tej epoki nawet połowa spraw małżeńskich dotyczy właśnie związków 

zawieranych między dziećmi. Niepełnoletnie stadła szczególnie upodobali sobie 

jednak dynaści. I to oni, królowie, książęta czy baronowie, stopniowo 

rozmontowywali wszelkie prawne zastrzeżenia. 

W teorii ślub, nawet dziecięcy, wymagał choćby elementarnego zrozumienia 

sakramentu przez zainteresowanych. Dlatego sponsalia miały być zawierane między 

dziewczynkami i chłopcami mającymi co najmniej siedem lat. I na to ograniczenie 

znalazł się jednak sposób. Zaczęto akceptować, że dziecko może stanąć na ślubnym 

kobiercu wcześniej, o ile tylko odznacza się ponadprzeciętną inteligencją 

i zrozumieniem kościelnych obrzędów. 

Wyjątek, jak łatwo zgadnąć, szybko stał się regułą. I szybko wyszło na jaw, że to 

w rodzinach panujących znaleźć można całe zatrzęsienie przedwcześnie dojrzałych 

pociech. Żeniono chłopców ledwie wyrosłych z kołyski, a za mąż wydawano 

dziewczynki, który dopiero uczyły się chodzić.Noc poślubna czterolatki 

Tak też było w przypadku Jadwigi. O jej rzekomej dojrzałości w wieku czterech lat 

trudno mówić. Nie ma też co silić się na twierdzenia, że dziewczynka wiedziała, czego 

naprawdę żąda od niej rodzina. Ojciec kazał, więc została żoną Wilhelma. 

O ceremonii jej zaślubin niewiele więcej można powiedzieć. Wiadomo, że była to 

huczna uroczystość; że Hainburg pękał przy tej okazji w szwach, a najważniejsi 

dostojnicy z obydwu państw odprowadzili parę młodą prosto do małżeńskiej łożnicy. 
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Symboliczna noc poślubna odbyła się rzecz jasna 

przy świadkach. Oczekiwano, że atmosfera będzie 

podniosła, a panna młoda i kawaler, zgodnie z 

oczekiwaniami, wskoczą pod pierzynę i w sposób 

skromny, ale czytelny pokażą zebranym, że są 

mężem i żoną. Przynajmniej jedno z nich nie 

zdołało jednak stanąć na wysokości zadania. 

Tak zwane Dopełnienie szamotulskie, a więc 

bardzo plotkarska kronika spisana na początku 

XV wieku przez anonimowego kanonika z 

Trzemeszna, podaje: Stratum Hedwigis turpiter 

concacavit. A więc: książę Wilhelm z rodu 

Habsburgów, zapewne nie panując nad nerwami i swoim zwieraczem, „w odrażający 

sposób pościel Jadwigi kałem zapaskudził”. 

Sytuacja musiała być niezręczna dla zebranych, a dla księcia, nie tak przecież małego, 

by robić kupę w pieluchy, wprost kompromitująca. Nie rzutowała jednak w żaden 

sposób na ważność rytuału. Dokumenty potwierdzają, że ślub uważano za zawarty. 

I w 1378 roku wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie związkowi 

Andegawenki i Habsburga. 

To dopiero sam początek fascynującej historii kobiety, która – wbrew 

pragnieniom rodziców i oczekiwaniom otoczenia – miała zostać nie tylko królową, ale 

wręcz: królem. Więcej o Jadwidze Andegaweńskiej oraz innych niezwykłych damach 

tej epoki przeczytacie w mojej nowej książce: „Damy polskiego imperium. Kobiety, 

które zbudowały mocarstwo”. 

Artykuł został oparty na materiałach zebranych przez autora podczas prac nad 

książką „Damy polskiego imperium. Kobiety, które zbudowały mocarstwo”.  

przesłane przez p. Ewę Kaczyńską 

Źródło: https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/10/29/noc-poslubna-krolowej-jadwigi    

Fot. 7 materiały prasowe  Wilhelm 

Habsburg już jak dorosły mężczyzna. 

Ilustracja z książki „Damy polskiego 

imperium”. 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/10/29/noc-poslubna-krolowej-jadwigi
http://s.ciekawostkihistoryczne.pl/uploads/2017/10/Wilhelm.jpg
http://paskarz.pl/kartoteka,ksiazka,100815,Damy-polskiego-imperium-Kobiety-ktore-zbudowaly-mo?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_noc_poslubna_jadwigi_78503&utm_campaign=Damy_polskiego_imperium_102017
http://paskarz.pl/kartoteka,ksiazka,100815,Damy-polskiego-imperium-Kobiety-ktore-zbudowaly-mo?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_noc_poslubna_jadwigi_78503&utm_campaign=Damy_polskiego_imperium_102017
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Dlaczego nie powinniśmy gonić za tymi, których kochamy? 

To się nigdy nie uda, jeśli on nie chce się zaangażować. 

Pewnie wszyscy znamy kogoś, kto „nie nadaje się do związku”. Może 

funkcjonować przez jakiś czas w bliższej relacji z ukochaną osobą, ale nie planuje 

wspólnej przyszłości, żyje z dnia na dzień. Z reguły takie relacje kończą się 

rozstaniem. Dlaczego? Bo w każdym związku przychodzi moment, w którym trzeba 

podjąć decyzję „co dalej?”. Czy żyjemy tak jak dotychczas, zachowując swoją 

przestrzeń, wracając do siebie wtedy, kiedy tego potrzebujemy, czy decydujemy się 

zbudować razem coś więcej?  

Zaangażowanie w związek pojawia się naturalnie i nie wymusimy go. Jeśli 

nasze oczekiwania wobec relacji są inne, jeśli liczymy na coś, co nigdy nie nastąpi – 

czy jest sens walczyć za wszelką cenę? Zastanów się więc dobrze, czego oczekujesz 

od związku i jakie są oczekiwania twojego partnera. 

Beata jest z Tomkiem od trzech lat. Widują się regularnie, pomieszkują ze 

sobą – raz u niego, raz u niej. Mają wspólnych znajomych, poznali również swoich 

rodziców. Dobrze się rozumieją, kochają. Tematów do rozmów nigdy im nie 

brakowało, a wspólne podróże to po prostu bajka. 

Wszystko zaczęło psuć się na początku roku, kiedy Beata spytała Tomka 

wprost, kiedy kupią razem mieszkanie i zaczną planować wspólne życie na serio. 

Dom, rodzina, może małżeństwo. Tomek powiedział „nie”. Ale nie powiedział też, że 

już jej nie kocha, że ma dość, że chce się rozstać. On po prostu nie chce zaangażować 

się bardziej. 

Czy nie rozmawiali o wspólnej przyszłości wcześniej? Owszem. Ale Tomek 

powiedział podczas jednej z takich rozmów Beacie wprost: „Jeżeli liczysz na 

małżeństwo, to nigdy nie nastąpi, pamiętaj o tym. Małżeństwo jest mi zupełnie 

niepotrzebne”. Przyjęła to do wiadomości, ale w duszy myślała, że kiedy wspólnie 

zamieszkają, coś się zmieni. Że Tomek zobaczy, jak im razem dobrze, zachłyśnie się 

tą miłością, partnerstwem, poczuciem bezpieczeństwa. Nic takiego nie nastąpiło. 

Beata jest coraz bardziej zniecierpliwiona, a Tomek coraz bardziej unika „trudnego 

tematu”. Po co zmieniać coś, co przecież świetnie funkcjonuje? Przecież są 

szczęśliwi? 

https://ohme.pl/zwiazek/test-dla-par-oczekiwania-wobec-partnera/
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Ona chce następnego kroku, zmian, jasnego kierunku dla ich związku. 

Jakiegoś planu na dalsze lata. Oboje są po 30-tce, oboje odłożyli trochę pieniędzy. 

Można byłoby je zainwestować. Zbudować wymarzony segment z ogródkiem. 

Z urlopu wracać w jedno, to samo miejsce. Ale to są jej marzenia. On ich nie podziela. 

Nie chce, by Beata cierpiała i jednocześnie nie chce jej stracić. Dlatego odkłada 

rozmowę o tym „co dalej” w nieskończoność. 

To, że nie chce się zaangażować, nie znaczy, że nie kocha. Kocha, ale nigdy 

nie będzie spełniony w tradycyjnym związku. Może to kwestia deficytów poczucia 

bezpieczeństwa w dzieciństwie, może innej traumy, której nie jesteśmy w stanie 

zidentyfikować. Jakakolwiek byłaby przyczyna – nie jesteś psychologiem, nie 

„naprawisz” partnera. Nie zarzucaj też sobie, i nie planuj, że „teraz to mu pokażesz, co 

stracił”. On nie funkcjonuje tak, jak ty, nie operuje tymi samymi kategoriami. 

Prawdopodobnie nigdy nie byłby szczęśliwy w małżeństwie, z dziećmi, w domu z 

ogródkiem i niedzielnym obiadem z domowym ciastem. Osobista przestrzeń i wolność 

są dla niego najważniejsze.  Zastanów się, czy dasz radę na niego czekać, wiedząc, że 

wymarzony moment, w którym „on w końcu zaczyna rozumieć” może nigdy nie 

nastąpić. 

Nie gońmy za tych, których kochamy, jeśli podejrzewamy, że oni nigdy się 

nie zaangażują. Skupmy się na realizacji naszych marzeń, celów życiowych. Bo 

pewnego dnia obudzimy się z niczym. 

Źródło: https://ohme.pl/zwiazek/dlaczego-nie-powinnismy-gonic-za-tymi-ktorych-kochamy-to-sie-

nigdy-nie-uda-jesli-on-nie-chce-sie-zaangazowac/  
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Prawdziwa miłość – 5 kluczy według buddyzmu 

Miłość jest i pozostanie tajemnicą, 

której nigdy nie będziemy w pełni 

rozszyfrowywać. Jednak możliwe jest 

zrozumienie niektórych z jej wielu 

aspektów. Buddyści, na przykład, 

podsuwają nam klucze do tego, jak kochać 

i cieszyć się uczuciami, które daje nam 

prawdziwa miłość. 

Kluczem do miłości, według buddystów, nie jest coś z innego świata, ale raczej 

postępowanie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Jest to podejście, które podkreśla 

bardziej zdolność do kochania niż umiejętność budzenia miłości w innych. 

Rzeczywistość uczy nas, że wszystko, co zostaje zasiane, daje owoce. Dlatego jeśli 

rozwijamy naszą zdolność do miłości, w konsekwencji będziemy też bardziej kochani. 

To, co jest nam dane, traci na znaczeniu, a to, co możemy dać, zajmuje centralne 

miejsce. Oto pięć kluczy, które pomoże nam osiągnąć ten stan i poznać, na czym 

polega prawdziwa miłość. 

„Nie krzywdź innych tym, co rani Ciebie” 

–Budda– 

1. Prawdziwa miłość rozumienie 

Słowo „zrozumienie” w miłości wykracza poza zwykły fakt intelektualny. Obejmuje 

to oczywiście aspekty racjonalne, ale ma także znacznie głębsze znaczenie. Przede 

wszystkim chodzi o rozumienie sercem. Rozwija ono wrażliwość, dzięki której 

można dostrzec fizyczne i emocjonalne potrzeby drugiej osoby. Oznacza to także 

poszanowanie drugiej osoby i zaspokajanie jej potrzeb. 

Zrozumienie to jeden z filarów, na którym opiera się prawdziwa miłość, ponieważ 

wiąże się ono z umiejętnością patrzenia z perspektywy tej drugiej osoby, a nie 

tylko z własnej. Pomaga też dostrzec i zobaczyć słabe punkty 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budda
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oraz niedoskonałości człowieka. Pozwala postrzegać go jako kogoś, kto nie jest 

doskonały i kogoś, kogo nie należy za to osądzać. 

2. Prawdziwa miłość wzbogaca serce 

Prawdziwa miłość wymaga spełnienia 

zobowiązania, które mamy wobec siebie. 

Musimy przede wszystkim nauczyć się, jak być 

szczęśliwym i zdrowym, nawet wtedy gdy 

naszego partnera nie ma obok nas. 

Nie możemy obciążać innych 

odpowiedzialnością za zadanie uczynienia nas 

szczęśliwymi, wypełnienia naszych luk lub zaspokajania naszych potrzeb. Kto nie 

potrafi znaleźć szczęścia własnymi siłami, nie znajdzie go przez inną osobę. 

Wcześniej czy później odkryjesz, że nic zewnętrznego nie może wypełnić tej pustki. 

3. Szlachetność 

Szlachetność i dobroć to potężne siły dobra. Czasami ludzie myślą, że dobrzy ludzie 

mają słabe serce lub delikatną osobowość. To nieprawda. Bycie dobrym dla innych 

to decyzja zrodzona z przekonania i siły. Jest to także jeden z podstawowych 

elementów budujących prawdziwą miłość. 

Szlachetność charakteryzuje się poszukiwaniem tego, co najlepsze dla innych, a 

także dbaniem o własne dobro. Chodzi o to, aby nie ranić ludzi celowo lub 

niepotrzebnie. Wymaga to umiejętności do współczucia innym w ich cierpieniu i 

gotowości do udzielenia wsparcia, gdy tylko jest to możliwe. Dobry człowiek 

przyciąga dobroć innych. 

4. Prawdziwa miłość nie jest przelotna 

Wyrażenie „przelotna miłość” jest samo w sobie sprzeczne. Prawdziwa miłość nigdy 

nie przemija. Zawsze pozostawia ślady. To, co należy rozumieć pod tym 

określeniem to pragnienie przelotnych przygód i romansów, które zapewniają 

https://pieknoumyslu.com/niedoskonalosc-najwieksza-zaleta/
https://krokdozdrowia.com/emocjonalne-uzaleznienie-serce-sznurku/
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przyjemność seksualną lub odżywiają narcyzm, bez potrzeby angażowania się czy 

cierpienia. 

Kiedy ktoś chce prowadzić swoje życie w ten sposób, pokazuje, że nie chce, by życie 

go dotykało. To tak, jakby chcieć pływać, ale po prostu obserwować wodę z brzegu. 

Możesz dotykać wody, nie zanurzając się w niej i nie mocząc ubrań, ale przez to 

pustka wewnątrz Ciebie staje się jedynie coraz większa. W końcu przychodzi taki 

moment, kiedy oglądanie wody z nabrzeża przestaje zadowalać, a nuda coraz 

odważniej wkrada się do Twojego wnętrza. 

5. Cztery elementy miłości 

Według buddyzmu prawdziwa miłość ma cztery zasadnicze składniki. Są to: 

życzliwość, współczucie, zabawa i spokój. Włączenie tych aspektów w związek to 

sposób na to, aby zapanowała w nim prawdziwa miłość, która nigdy nie zawodzi. 

Każdy z tych elementów jest niezbędny. 

Życzliwość ułatwia pełne szacunku i troskliwe relacje. Współczucie buduje 

wzajemną lojalność i głębokie poczucie zaangażowania. Cierpienie jest dzielone 

między partnerami, a wraz z nim powstaje niezniszczalna więź. Z drugiej strony 

zabawa oznacza przede wszystkim poszukiwanie różnorodnych wspólnych 

doświadczeń. Spokój jest podstawą tolerancji i dobrej komunikacji. 

Jak widać prawdziwa miłość jest w zasięgu ręki każdego z nas. Wymaga od nas 

wystarczającego zainteresowania drugą osobą i chęci pielęgnowania wspólnej relacji. 

Prawdziwa miłość nie rodzi się spontanicznie, ale musi być rozwijana cierpliwie. Jej 

owoce są bardzo słodkie i dlatego są warte podjęcia tego wysiłku. 

Prawdziwa miłość to więcej niż słowa Prawdziwa miłość uzależnia, sprawia, że 

chcesz więcej, sprawia, że chcesz ją silniej poczuć, a przede wszystkim zrozumieć, co 

to znaczy naprawdę kochać. 

Źródło: https://pieknoumyslu.com/prawdziwa-milosc-wedlug-

buddyzmu/?fbclid=IwAR1XrbhMyYUn5FgROz8BUzCHBHwJlkZ2dOTd5_mOde4_

V1YYEUxhWnGmeWk  

https://pieknoumyslu.com/narcyzm-4-oznaki/
https://pieknoumyslu.com/wspolczucie-otwiera-serca/
https://pieknoumyslu.com/carl-rogers-cytaty/
https://pieknoumyslu.com/prawdziwa-milosc-wiecej-slowa/
https://pieknoumyslu.com/prawdziwa-milosc-wiecej-slowa/
https://pieknoumyslu.com/prawdziwa-milosc-wiecej-slowa/
https://pieknoumyslu.com/prawdziwa-milosc-wiecej-slowa/
https://pieknoumyslu.com/prawdziwa-milosc-wedlug-buddyzmu/?fbclid=IwAR1XrbhMyYUn5FgROz8BUzCHBHwJlkZ2dOTd5_mOde4_V1YYEUxhWnGmeWk
https://pieknoumyslu.com/prawdziwa-milosc-wedlug-buddyzmu/?fbclid=IwAR1XrbhMyYUn5FgROz8BUzCHBHwJlkZ2dOTd5_mOde4_V1YYEUxhWnGmeWk
https://pieknoumyslu.com/prawdziwa-milosc-wedlug-buddyzmu/?fbclid=IwAR1XrbhMyYUn5FgROz8BUzCHBHwJlkZ2dOTd5_mOde4_V1YYEUxhWnGmeWk
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Higiena intymna kobiet i mężczyzn 

Zasad higieny intymnej powinni przestrzegać zarówno kobiety jak 

i mężczyźni. Dbałość o okolice narządów płciowych pozwala zapobiegać 

podrażnieniom oraz groźnym infekcjom 

O myciu okolic intymnych należy pamiętać każdego dnia, choć nie należy 

przesadzać, by nie pozbawić się naturalnej bariery ochronnej. Optymalne jest 

podmywanie się woda o temperaturze 36 stopni. Najlepiej jest korzystać z prysznica.  

Najlepsze środki do mycia to żele i płyny do higieny intymnej lub zwykłe 

szare mydło, które nie wysusza skóry. 

Bardzo ważne jest też noszenie odpowiedniej bielizny, która powinna być 

przewiewna, a najlepiej  bawełniana. Ważne jest także ,aby pamiętać o codziennej 

zmianie bielizny. 

Nieprzestrzeganie zasad higieny po kontakcie płciowym może skutkować 

licznymi   konsekwencjami. Mogą to być podrażnienia lub zakażenia układu 

moczowego. 

DLATEGO MYJMY SIĘ JAK NAJCZĘŚCIEJ 

 ŻYCZĘ UDANEGO  ŚWIĘTEGO WALENTEGO! 

   plg szkolna  
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Talenty naszych uczniów cz. 1 
Przesłane przez uczennicę  

 

 

„Uciekające dusze” 

W oddali widzę ciebie 

I dążę do tego miejsca. 

Nagle okazuje się, 

Że tam nikogo nie ma. 

Może uciekłeś gdzieś 

Lecz tego niestety nie wiem. 

Co się z tobą stało powiedz mi. 

Nie wytrzymam ani 

Chwili tego cierpienia samotnie. 

Pamiętam ten moment gdy 

zauważyłam cień, 

a tam nikogo nie było. 

Szkoda że nie zauważyłeś mnie. 

Uciekasz ode mnie albo 

twoja dusza czegoś nie chce. 

Wiesz gdzie mnie znaleźć ale 

nie wiem czy ja wtedy tam będę. 

 

Fot. 8 https://uswiadomtosobie.pl/ 
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„Dwa serca”   (piosenka) 

Dwa serca biją 

Bum bum bum 

Miłość je powiąże 

Tuż tuż tuż. 

1. Ta jedna jedyna 

miłość jest 

daleko od siebie. 

Dwa serca biją 

Bum bum bum 

Miłość je powiąże 

Tuż tuż tuż. 

2. Te dwa serca 

Połączą się w 

Jedno wielkie. 

Dwa serca biją 

Bum bum bum 

Miłość je powiąże 

Tuż tuż tuż. 

3. Przez to serca 

Przypływa wielka miłość, 

Która trwa 

Bez końca. 

Dwa serca biją 

Bum bum bum 

Miłość je powiąże 

Tuż tuż tuż. 

 

 autorka ukrywająca się pod pseudonimem  „kaczka” 
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MIŁOŚĆ niejedno ma imię 

Jest wiele rodzajów miłości: miłość ojczyzny, miłość między przyjaciółmi, 

miłość pomiędzy rodzicami i dziećmi, rodzeństwem i krewnymi, miłość bliźniego, 

miłość między kobietą a mężczyzną, miłość Boga. W języku polskim na określenie 

miłości używa się w zasadzie jednego słowa. Język grecki wprowadza rozróżnienie na 

4 rodzaje miłości: STORGE (przywiązanie), PHILIA (przyjaźń), EROS (miłość 

mężczyzny i kobiety) i AGAPE (miłość opartą na wierze). To rozróżnienie 

niewątpliwie porządkuje złożoną rzeczywistość miłości. Spróbujmy opisać 

poszczególne rodzaje miłości: 

1 PRZYWIĄZANIE: Najbardziej 

rozpowszechniony przejaw miłości, 

w zakresie której nasze doznania najmniej 

się różnią od doznań zwierząt. Mówi się o 

nim zwłaszcza w relacjach matki do dzieci. 

Jednak sięga nieporównanie dalej poza 

związki osób w rodzinie. Radość wzajemnej 

zażyłości odnosi się do wielu obiektów. 

Przywiązanie jest najbardziej 

demokratyczną miłością. Nie zna przeszkody wieku, płci, sfery, wykształcenia. Ma 

ono swoje jedyne kryterium: obiekt musi być dobrze znany. Osoby, do których 

jesteśmy przywiązani, zaczynamy chwalić dopiero wówczas, gdy są nieobecne albo 

gdyśmy je utracili. Przywiązanie nie szuka swego, odżywa z łatwością po 

sprzeczkach.  

2 PRZYJAŹŃ Jej nikły związek z naturą 

polega na tym, że nie jest instynktowna, 

biologiczna ani niezbędna w życiu. Można 

przejść przez życie, nie zaznając przyjaźni. 

Istnieje wyłącznie między poszczególnymi 

osobami- nie jest gromadna. Przyjaźń 

rodzi się z koleżeństwa wówczas, gdy 

ludzie stwierdzą, że posiadają podobną 

intuicję czy zainteresowania. Przyjaźń jest 
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tym co nadaje życiu wartość. 

3 EROS Określenie charakteryzuje to co 

nazywamy powszechnie zakochaniem, relacją 

między mężczyzną i kobietą, chłopcem i 

dziewczyną. Tego rodzaju miłości nie można 

ograniczyć do jej cielesnych pierwiastków, 

ponieważ eros sprawia, że mężczyzna pragnie 

nie kobiety w ogóle, ale tej jednej jedynej, tak 

jak kobieta tego jednego jedynego. Bez eros 

żądza płciowa jak każda żądza jest faktem dotyczących nas samych, nie jest więc 

miłością.  Sam fakt zakochania jest takim zdarzeniem, że odrzucamy myśl o 

przemijalności tej miłości jako coś wprost nie do zniesienia. Jednocześnie właśnie ta 

miłość, budząca największe emocje, burząca nasz spokój- jest najbardziej zmienna. 

4 AGAPE (caritas) jest to miłość 

nadprzyrodzona w odróżnieniu od 

przywiązania, przyjaźni i eros, które są 

miłościami ziemskimi. Agape to działająca w 

człowieku Boża miłość-dar. Pozwala ona 

pokochać tych, którzy w naturalnym porządku 

rzeczy nie wzbudzają miłości: trędowatych, 

wrogów, ponuraków. Ludzie bardzo 

potrzebują tej miłości, choć woleliby być 

kochani za swoją mądrość. Piękność, 

szlachetność, uczciwość, użyteczność. Są jednak kochani z innego powodu – dlatego, 

że mieszka w nich Bóg.  

x.Dominik Augustyniak 

źródło rysunków: https://www.learnreligions.com/types-of-love-in-the-bible-700177 
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Miłość w różnych odsłonach 

Od samego początku istnienia świata człowiek zastanawiał się nad kilkoma aspektami 

swojej egzystencji:   

 Dlaczego  istnieje?  

 Skąd pochodzi?   

 Dlaczego jest inny niż pozostałe istoty na ziemi?  

 Czym  dla niego jest szczęście?   

 

Z doświadczenia wiemy, że to  miłość przynosi szczęście, jest najważniejsza w 

życiu człowieka. Pozwala mu przetrwać trudne chwile dając niewyobrażalną 

siłę  i poczucie bezpieczeństwa.   

Możemy znaleźć wiele definicji miłości. Według mnie 

najprościej sformułowana została w Encyklopedii PWN. Według tego źródła 

w filozofii miłość to uczucie, które może być  skierowane do osoby (Boga, bliźniego, 

oblubieńca, rodzica, brata czy siostry) lub przedmiotu (np. ojczyzny). Miłość sprawia, 

że osoba  kochająca  pragnie dla kogoś lub czegoś dobra, szczęścia i zachowania 

istnienia.   

Wielu filozofów zastanawiało się nad istotą miłości. Platon  uważał, że dzięki 

erosowi (miłości) dusza ludzka porusza  się w stronę dobra, piękna i prawdy, a więc 

stanowi o cnocie każdego człowieka. Doszedł  do wniosku, że nie ma jednego 

odcienia tego uczucia. Według greckiego myśliciela  mamy  trzy rodzaje 

miłości: zmysłową (cielesną), duchową (platoniczną) oraz absolutną (najwyższą).  

Według Encyklopedii PWN  w literaturze na 

tym  trójpodziale  oparte są  wzorce miłości w kulturze zachodniej. Możemy tu podać 

przykłady. Miłości zmysłowej odpowiada  miłość Don Juana, miłości duchowej - 

miłość Romea i Julii czy Tristana i Izoldy (oczywiście tylko w pewnym sensie, bo 

można tam mówić również o cielesności),  wreszcie miłości absolutnej  - 

miłość Jezusa.   

Chciałabym w swoich rozważaniach skupić się na jednocześnie na dwóch 

rodzajach tego uczucia, bo według mnie nie można ich rozdzielać tak jak duszy i ciała, 

mianowicie na miłości duchowej i cielesnej. Aby móc w pełni zrozumieć 

istotę duchowości  i cielesności  związku dwóch osób sobie 
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bliskich, pragnę  przytoczyć słowa Jana Pawła II, które mówią o miłości prawdziwej. 

Napisał je w jednej ze swoich książek „Miłość i odpowiedzialność”.  

Miłość prawdziwa, miłość wewnętrznie pełna, to ta, w której wybieramy osobę dla niej 

samej, a więc ta, w której mężczyzna wybiera kobietę, a kobieta mężczyznę nie tylko 

jako partnera życia seksualnego, ale jako osobę, której chce oddać życie (…) 

Niech ten cytat stanowi dla nas punkt wyjścia do tego, by przedstawić miłość 

w różnych odsłonach w literaturze. Wiemy, że ten opis nie tylko mówi o miłości 

małżeńskiej, choć papież pisząc tę książkę właśnie taką miłość miał na myśli. W 

literaturze mało jest o szczęśliwych małżeństwach, bo takie opisy byłyby zbyt 

monotonne. Nie o małżeństwie powinniśmy mówić tylko o miłości, wszak zbliżają się 

walentynki.   

Żeby zrozumieć jak ważna jest wzajemna relacja 

międzyludzka, która potrzebna jest nie tylko do przetrwania gatunku, czy 

zaspokojenia własnych pragnień i żądz,  należy prześledzić kilka teksów literackich. 

Ja wybrałam trzy dzieła literackie. Dwa z literatury dawnej i jedno dzieło 

współczesne. Każdy tekst pokazuje uczucie definiowane jako miłość.  

Pierwszym z nich jest fragment Biblii „Pieśń nad Pieśniami”. Doskonale 

wiemy, że  ten rozdział opowiada o miłości, nie tylko między jednostkami: kobietą 

i mężczyzną, ale także opisuje  relację Bóg - człowiek. W dosłownym 

znaczeniu przedstawiona tam Oblubienica i  Oblubieniec chwalą siebie 

nawzajem. Pieśń ta idealizuje miłość pokazuje, jaka powinna być relacja osób 

kochających się. Obraz, który wyłania się z pieśni przedstawia fragmenty wypowiedzi 

Oblubienicy, która opisuje swojego wybranka, określając jego cechy jako drogocenne, 

niepowtarzalne , a jednocześnie naturalne.  

„OBLUBIENICA  

10
 
 Miły mój śnieżnobiały i rumiany,   

znakomity spośród tysięcy.   

11 Głowa jego - najczystsze złoto,   

kędziory jego włosów jak gałązki palm,   

czarne jak kruk.   
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12 Oczy jego jak gołębice   

nad strumieniami wód.”  

 

Z kolei jej wybranek odpłaca się tym samym i prawiąc jej komplementy mówi:  

 

„OBLUBIENIEC  

4  

1 O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,   

jakże piękna!   

Oczy twe jak gołębice   

za twoją zasłoną,  

Włosy twe jak stado kóz  

falujące na górach Gileadu.   

[…]  

3 Jak wstążeczka purpury wargi twe   

i usta twe pełne wdzięku.   

Jak okrawek granatu
 
skroń twoja   

za twoją zasłoną,   

4 Szyja twoja jak wieża Dawida,   

warownie zbudowana;   

tysiąc tarcz na niej zawieszono,   

wszystką broń walecznych”  

 

Miłość w „Pieśni nad Pieśniami” nie tylko przedstawia sielankowy obraz 

wzajemnej egzystencji kochanków. Wprowadza też niepokój do relacji Oblubieńca 

i Oblubienicy.  W 4 rozdziale pieśni 5 można przeczytać o tym, że dziewczyna nie 

dopełniła obowiązku. Na czas nie otworzyła drzwi kochankowi i tamten odchodzi bez 

słowa. Ona zrozpaczona zaczyna go szukać. Nie przejmuję się tym, co jest w koło, na 

jakie niebezpieczeństwo może się narazić. Poświęca swój czas na jego szukanie.   

 

Oblubienica mówi:  

„6 Otworzyłam ukochanemu memu,   

lecz ukochany mój już odszedł i znikł;   

życie mię odeszło, iż się oddalił.   
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Szukałam go, lecz nie znalazłam,   

wołałam go, lecz nie odpowiedział.   

7 Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto,   

zbili i poranili mnie,   

płaszcz mój zdarli ze mnie   

strażnicy murów,”  

 

Ten fragment „Pieśni nad Pieśniami” świadczy o tym, że miłość to nie tylko 

patrzenie na siebie. Wymaga od nas odpowiedzialności, za swoje czyny, a w razie 

potrzeby poświęcenia się, by miłość przetrwała.  

Dość jednak o ideałach i wzorcach postępowania. Każda miłość  ma coś 

z niesamowitej przygody. Przenosi nas w świat dotąd nam nieznany. Jest źródłem 

emocji, których dotąd nie znaliśmy i warto ją przeżyć, choćby miał zawalić  się cały 

świat.  

Dlatego warto wspomnieć 

o  dramacie Szekspira 

„Romeo  i Julii”. Ta dobrze znana 

para kochanków  nie miała 

możliwości zaznać szczęścia i 

spokoju. Powiecie, że byli młodzi, 

mogli poczekać, ubłagać rodziców. 

Kto nie zaznał miłości tak może 

powiedzieć, ale kto wie, jak to jest 

zakochać się, myśleć o drugiej osobie 

i nie móc jej spotkać jawnie, przyzna 

młodym rację i powie, że inaczej 

postąpić nie mogli. Ich potajemny 

ślub świadczył o ich dojrzałości, 

mimo młodego wieku. Wyobraźcie 

sobie, że kobieta w tamtych 

czasach nie mogła sama wybrać 

sobie narzeczonego i była zmuszona 

wyjść za mąż za osobę , którą 

przeznaczyli  jej rodzice. Z drugiej 
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strony być w związku z kochankiem przed ślubem mogłoby sprowadzić na nią wiele 

innych kłopotów, przede wszystkim potępienie społeczne i przypiętą 

łatkę „latawicy”. Romeo i Julia podejmując tak pochopną  decyzję o ślubie wiedzieli, 

co robią, chcieli zaznać szczęścia Niestety okoliczności sprawiły, że bycie z ukochaną 

osobą stało się niemożliwe.  Romeo wygnany z Werony, Julia żyjąca w strachu, że 

rodzice zmuszą ją do ślubu z Parysem. Dziewczyna  bardzo pragnęła  przecież żyć ze 

swoim mężem, chciała uniknąć bigami, a nie mogła powiedzieć rodzicom po 

śmierci Tybalta, że została żoną Montekiego. Musiała zgodzić się na plan ojca 

Laurentego i wypiła środek usypiający. Zaryzykowała swoim życiem, aby połączyć 

się z ukochanym. Przypadek sprawił, że Romeo nie otrzymał informacji o tym planie. 

Przyjechał  do grobowca opłakać jej śmierć. Nie wiedział, że lada chwila się obudzi. 

Sekundy dzieliły parę od szczęścia. Romeo wypił zamówioną truciznę, 

bo  przekonany był, że Julia nie żyje. Tymczasem młoda z 

rodziny Kapuletów obudziła się i zobaczywszy ukochanego przebiła się sztyletem, bo 

to był dla niej jedyny sposób spotkania się z nim. Silne uczucie,  które połączyło 

Romea i Julię sprawiło, że umarli młodo, ale za to pamięć o nich pozostała.  

Na podstawie tego literackiego przykładu możemy zauważyć, że miłość 

bardzo związana jest z tęsknotą. Bohaterowie tego dramatu pokazują, że zakochanym 

trudno jest żyć bez siebie, gdy mają świadomość jak byłoby im dobrze razem, ile 

mogliby sobie powiedzieć. Literatura choć opisuje miłość w nieco 

nieprawdopodobnych sytuacjach, to jednak podkreśla jej znaczenie w życiu 

rzeczywistym. Nam wszystkim się wydaje, że takie historie to jakaś mrzonka, że to 

nie mogło się wydarzyć. Nie można przecież umrzeć z miłości! A jednak…?  

Ostatni przykład literacki, które chcę przedstawić, zapewne będzie 

bliższy rzeczywistości i prawdopodobny życiowo dla młodego pokolenia. 

Chciałabym omówić  książkę nie pochodzącą  z wielkiej 

literatury, mianowicie tekst Remigiusza Mroza znanego z historii kryminalnych  o 

Joannie Chyłce  zekranizowanych w postaci serialu dostępnego na 

platformie  Player. Powieść Remigiusza Mroza nosi tytuł „Listy z zza grobu”. 

Głównym bohaterem jest Seweryn Zaorski patomorfolog zajmujący 

się sekcjami zwłok. Nie to jednak chciałam podkreślić w tej powieści. Historia 

kryminalna, w której Zaorski bierze udział będzie związana z historią miłosną. 

Seweryn ma trudne życie. Wraca jednak do swojego rodzinnego 

miasteczka Żeromic  i tam spotyka licealną koleżankę Kaję Burzyńską. Oboje mają 
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swoje rodziny, ale próba wspólnego rozwiązania sprawy kryminalnej  i dawne 

fascynacje sobą sprawiają, że rodzi się między nimi miłość, w pełnym tego słowa 

znaczeniu. Nie jest to tylko miłość tylko platoniczna, również cielesna, jeśli 

posłużymy się nazewnictwem, jakie przyjął Platon. Bardzo dobrze czują się w swoim 

towarzystwie. Sytuacja jednak nie  pozwala na to, by to uczucie mogło mieć jakąś 

szczęśliwą przyszłość. Seweryn oskarżony jest o udział w grupie przestępczej, co 

prawda za pomoc  w rozwiązaniu sprawy, nie zostaje aresztowany, ale nie powinien 

przebywać w  towarzystwie Kai, policjantki, żony dawnego przyjaciela. Dla dobra obu 

rodzin, decydują się  nie kontynuować związku. Poświęcają  swoją miłość, by nie 

burzyć poczucia bezpieczeństwa swoim dzieciom (Seweryn ma dwie córki, które od 

jakiegoś czasu wychowuje sam, Kaja - syna).   

Książka ta pozwala mi na wysunięcie tezy, że człowiek w swoim życiu 

nie zawsze dokonuje dobrych wyborów, kiedy wkracza w dorosłe życie. Tak było w 

przypadku Kai i Seweryna. Miłość, która ich połączyła tak naprawdę narodziła się 

jeszcze w czasach, gdy oboje chodzili do liceum. Niestety wtedy źle wybrali, 

związując się z innymi osobami. Nie mogą podjąć decyzji o wspólnej drodze, mimo 

własnego cierpienia. Jak 

widać w rzeczywistości nic nie jest takie 

proste, a spełnienie miłosne nie takie 

oczywiste.  

Przeżycia współczesnych 

bohaterów literackich opierają się na 

wzorcach powstałych wcześniej historii 

miłosnych.  Ludzie dziś nie mają 

łatwiejszej drogi do szczęścia. Różne 

sytuacje zmuszają ich do wyborów 

niekoniecznie tych właściwych. Podobnie 

jak Romeo i Julia czy Oblubieniec  i 

Oblubienica   cierpią  i  mają kłopoty albo 

dążą do spełnienia swego uczucia, 

albo rezygnują z niego w imię jakiegoś 

wyższego celu. Jedno można 

powiedzieć: literatura o miłości nie 

zapomni nigdy. Uczucie to jest 
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podstawowym składnikiem  prawie każdego utworu literackiego. Człowiek przez cały 

czas tęskni do szczęścia, nie chce mieć problemów, choć wciąż sobie je stwarza.  

        

p. Monika Szmyd 
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