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W tym numerze: 

O czym warto porozmawiać przed 

seksem? 6 kroków wg RBDSM -  

Grupa Ponton-  edukacja seksu-

alna. 

Lęk przed seksem – skąd się bie-

rze strach przed zbliżeniem - 

przesłała Anna Kostera 

Wszyscy jesteśmy różni i to jest 

wspaniałe! - przesłała Anna Ko-

stera 

Nieheteronormatywni pisarze pol-

scy 

 

Myśl od Kawki - przesłała p. 

J  Sajkowska 

 

Wilki i Kobieta: legenda plemienia 

Dakotów - przesłała p. Joanna Saj-

kowska 

 

Eurowizja Junior. - przesłał Kon-

rad Pawlak (II E BS) 

 

Mistrzostwa Świata w Darcie 2022 

– autor Sebastian Nowak  

 

Niepełnosprawność a seks  Grupa 

Ponton edukacja seksualna. 

 

Samobadanie jąder - Grupa Pon-

ton edukacja seksualna. 

 

 

 

https://ponton.org.pl/relacje/o-czym-warto-porozmawiac-przed-seksem-6-krokow-wg-rbdsm/
https://ponton.org.pl/relacje/o-czym-warto-porozmawiac-przed-seksem-6-krokow-wg-rbdsm/
https://ponton.org.pl/seks/niepelnosprawnosc-a-seks/
https://ponton.org.pl/zdrowie/samobadanie-jader/
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O czym warto porozmawiać przed seksem?  

6 kroków wg RBDSM  

 

O czym warto porozmawiać przed seksem? Oto jest pytanie! Wychodzę mu naprzeciw 

z krótką, łatwą do zapamiętania i przyjemną propozycją modelu rozmowy, który skry-

wa w sobie najważniejsze pytania i tematy do poruszenia. To rozwiązanie uniwersalne 

– sprawdzi się zarówno na pierwszej randce, jak i w trwającej bliskiej relacji, zarówno 

dla pary, jak i dla większej grupy osób. 

Model, o którym mowa, to RBDSM conversation (rozmowa RBDSM), ale uwaga – 

wcale nie mam na myśli kinkowych praktyk seksualnych*, choć być może i ten temat 

pojawi się w Waszych rozmowach. Inspirację zaczerpnęłam z międzynarodowej spo-

łeczności The International School of Temple Arts (ISTA), w której z powodzeniem 

korzysta się z tego modelu rozmowy. Jej etapy prezentują się następująco:  

https://ponton.org.pl/relacje/o-czym-warto-porozmawiac-przed-seksem-6-krokow-wg-rbdsm/
https://ponton.org.pl/relacje/o-czym-warto-porozmawiac-przed-seksem-6-krokow-wg-rbdsm/
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Rozmowa RBDSM krok po kroku: 

R – relationships – relacje, w których jesteś 

Na początek – nasze inne relacje. To temat zbyt 

często pomijany i traktowany jako coś oczywiste-

go. Różne obecne czy przeszłe relacje mogą od-

działywać na tę konkretną interakcję z osobą, z 

którą rozmawiasz, i wpływać na nasze samopo-

czucie, granice, pragnienia czy swobodę. Wśród 

nas jest również wiele osób, które prowadzą niemonogamiczne bądź poliamoryczne 

życie. Warto więc porzucić domyślne założenia i porozmawiać o tym, czy jesteś obec-

nie w jakiejś relacji. Jeśli tak, to w jakiego rodzaju związkach jesteś obecnie? Jakie 

ustalenia i granice masz w swoich pozostałych relacjach, które będą miały wpływ na 

naszą dzisiejszą interakcję? 

Jeśli macie na to ochotę, jest to też dobra okazja do porozmawiania o tym, co jest 

między Wami, na jaką relacje między sobą jesteście chętne i gotowi, jakie dostrzega-

cie możliwości i perspektywy dla siebie.  

B –  boundaries  – granice 

Fundamentem satysfakcji jest świadoma 

i entuzjastyczna zgoda na seks. Porozmawiajcie 

o tym, jakie są Wasze granice. Czy są jakieś części 

ciała, których nie chcesz mieć dotykanych? Może 

są aktywności, za którymi nie przepadasz, albo w 

tym konkretnym dniu / z tą osobą nie chcesz czegoś 

robić lub nie jesteś gotowy/gotowa? Może są jakieś 

słowa, których nie cierpisz słyszeć i wygaszają Twoje podniecenie? 



       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 

   
 

 5   
 

Warto też poruszyć kwestię tego, w jaki sposób chcecie na bieżąco sobie komuniko-

wać swoje granice w trakcie wspólnego doświadczenia. Przecież niektórych rzeczy 

dowiadujemy się w trakcie danej aktywności albo po prostu możemy zmienić zdanie. 

Jednym z najczęstszych sposobów jest powiedzenie klasycznego „stop” bądź ustale-

nie hasła bezpieczeństwa, np. „czerwony” (natychmiastowe przerwanie danej aktyw-

ności) i „żółty” (w przypadku gdy nie chcesz, aby dana czynność była silniej-

sza/mocniejsza, ale nie chcesz jej całkowicie przerywać).   

D – desires – pragnienia 

Czas na rozmowę o przyjemności, czyli o pragnieniach i fantazjach (oczywiście 

w granicach Twojego komfortu)! 

Zastanów się i opowiedz o tym, jakie są Twoje pragnienia. Czego chciałbyś/chciałabyś 

doświadczyć ogólnie lub konkretnie z tą osobą? Na co masz ochotę? Jaką stymulację 

i jakie pieszczoty lubisz szczególnie? Może jest coś, czego chcesz spróbować? Czy 

są jakieś fantazje seksualne, które chcesz spełnić wspólnie z drugą osobą (oczywiście 

gdy ona również będzie miała na to ochotę)? 

Pamiętajcie, że sama rozmowa o pragnieniach nie zobo-

wiązuje do ich realizacji. Każda osoba na dowolnym etapie 

relacji czy aktywności seksualnej ma prawo zmienić zdanie 

czy przerwać daną aktywność, nawet jeśli wcześniej wyrazi-

ła nią zainteresowanie. Świadoma zgoda jest najważniej-

sza! Warto pamiętać, że z pragnieniami i fantazjami bywa 

różnie – czasem okazuje się, że praktyka różni się od na-

szych wyobrażeń, zmieniają się nasze potrzeby albo po prostu wolimy o czymś tylko 

pomarzyć. 
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S – Safer Engagement Practice/STIs – bezpieczniejszy seks / za-

każenia przenoszone drogą seksualną i zdrowie seksualne 

Istotne jest również, aby zadbać o bezpieczniejszy seks. W tej części porozmawiajcie 

o swoim zdrowiu seksualnym: czy i kiedy ostatnio się badałaś/badałeś oraz w  kierun-

ku jakich chorób? Czy miałaś/miałeś ostatnio ryzykowne sytuacje seksualne? Jak się 

czujesz? Jeśli przechodzisz w danym momencie infekcję intymną, masz niepokojące 

objawy (choć niektóre choroby mogą przebiegać bezobjawowo, stąd tak ważna jest 

profilaktyka i dbanie o bezpieczniejszy seks) lub jesteś w trakcie leczenia, warto o tym 

otwarcie powiedzieć. Dolegliwości intymne nie są niczym wstydliwym ani nie muszą 

być przeciwskazaniem do zaniechania wszelkich aktywności seksualnych (poza tym 

istnieje przecież całe spektrum przy-

jemności takich jak czułostki, przytu-

lanie czy pocałunki). 

To także dobry moment, aby poroz-

mawiać o tym, jaką antykoncepcję 

stosujecie albo chcecie zastosować, 

jeśli będziecie decydować się na 

wspólną aktywność seksualną. Jeśli 

macie na to ochotę, możecie omówić 

również awaryjny plan działania, na 

wypadek gdyby zastosowana anty-

koncepcja zawiodła i doszło do nie-

chcianej ciąży.   

Pamiętajcie, że każda niezabezpieczona aktywność seksualna (seks waginalny, oral-

ny, analny, rimming, pieszczoty manualne) niesie ze sobą ryzyko zakażenia. Prezer-

watywy (na penisa i te waginalne) to jedyna metoda antykoncepcji, która równocze-
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śnie chroni zarówno przed infekcjami przenoszonymi drogą seksualną, jak 

i niechcianą ciążą. Do seksu oralnego dla osób z wulwami można zastosować gotowe 

chusteczki lateksowe lub wykonane z prezerwatywy męskiej. 

Więcej o antykoncepcji i infekcjach przenoszonych drogą płciową przeczytacie 

w  broszurach (antykoncepcja | STI). 

M – meaning – znaczenie 

W tej części rozmowy chodzi o tzw. uwspólnienie znaczeń. Ta sama aktywność może 

znaczyć i przywoływać zupełnie inne skojarzenia dla różnych osób. Weźmy na przy-

kład pieszczotliwe zwracanie się do siebie „kochanie” – niektóre osoby zdecydują się 

na to wyłącznie z osobą, z którą są w bliskiej romantycznej relacji, natomiast dla ko-

goś innego naturalnym będzie używanie czułych słówek z nowo poznanymi osobami 

czy przyjaciółmi/przyjaciółkami. 

Jak się masz w naszym kontakcie/ relacji z …? Co dla Ciebie znaczy…? 

… nocowanie u siebie i spanie razem w łóżku? Wysyłanie sobie nudesów? Trzymanie 

się za ręce? Spędzanie całego dnia razem? Całowanie się? Mówienie sobie „kocham 

Cię”? Mówienie do siebie „kotku”? Pisanie ze sobą codziennie? Oznaczanie siebie 

nawzajem w relacji na Instagramie? … 

+ A – aftercare – troska po wspólnym doświadczeniu seksual-

nym 
Rozmowy są wartościowe na każdym etapie inte-

rakcji seksualnej – zarówno przed, w trakcie, jak i 

po, oczywiście jeśli tylko macie na to ochotę 

i gotowość do takiej  konwersacji. Ostatnia, do-

datkowa literka to możliwość porozmawiania 

o tym, jak chcielibyście/chciałybyście, aby wyglą-
https://www.sextalkwithjordan.com/ar
ticles/aftercare 

https://ponton.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/15.01.2020_antykoncepcja_.pdf
https://ponton.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/ToSi%C4%99LeczyInfekcjePrzenoszoneDrog%C4%85P%C5%82ciow%C4%85.pdf
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dał Wasz kontakt po wspólnym doświadczeniu seksualnym, czyli czego potrzebujesz, 

czego pragniesz, gdy już zakończymy nasz seks? Jak byś chciała/chciał, aby wyglą-

dała nasza relacja / wspólny czas po tym doświadczeniu? Część osób będzie wolała 

zostać sama, inne mogą potrzebować poprzytulać się wspólnie albo wysłać sobie 

miłego smsa na drugi dzień. Jeśli porozmawiacie o tym z wyprzedzeniem, możecie 

ustrzec się przed rozczarowaniami i nieporozumieniami wynikającymi z niedopowie-

dzeń bądź sprzecznych pragnień. 

Dodatkowe informacje: 

Jak przeprowadzić rozmowę RBDSM? 

Wszystko zależy oczywiście od Was. Model jest jedynie podpowiedzią i sugestią. 

Optymalny wydaje się dialog i podążanie za literkami w rytmie: najpierw o konkretnym 

temacie (np. R – relacje) opowiada jedna osoba, następnie druga i w ten sposób 

przechodzicie przez kolejne literki RBDSM. 

O co warto zadbać przed odbyciem rozmowy? 

Z pewnością o komfortowe warunki i prywatność. Sprawdźcie ze sobą, na ile możecie 

dzielić się usłyszanymi informacjami na zewnątrz. A może wolicie, aby ta rozmowa 

została tylko między Wami? 

Jakie korzyści płyną z korzystania komunikacji RBDSM? 

Zapewniam Was, liczne! Oto niektóre z nich: 

Poznawanie siebie i drugiej osoby 

Budowanie bliskości, zaufania i poczucia bezpieczeństwa 
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Ddbanie o consent, czyli świadomą i entuzjastyczną zgodę, dzięki poznaniu 

granic i pragnień  

Przyjemniejszy seks – znając swoje preferencje i pragnienia, umożliwiamy 

sobie otrzymanie w seksie tego, czego potrzebujemy i co lubimy, a szczera 

rozmowa przed zbliżeniem oswaja z bezpośrednią komunikacją w trakcie seksu 

Klarowność, jakie tematy poruszyć, czego warto się dowiedzieć i co ustalić 

Możliwość wcześniejszego przemyślenia i przygotowania się do rozmowy 

Sexy doświadczenie samo w sobie – bezpośrednia rozmowa, m.in. 

o pragnieniach i fantazjach, może być świetną i nakręcającą zabawą! 

 *Kinkowe praktyki seksualne / BDSM: Bondage – związanie, Domination – dominacja, Submission – ule-
głość lub Sadism – sadyzm i Masochism – masochizm. Więcej na ten temat tutaj.  

Autorka tekstu: Sofia Wasilenko 

Źródło:  https://ponton.org.pl/relacje/o-czym-warto-porozmawiac-przed-seksem-6-krokow-wg-rbdsm/   

Lęk przed seksem – skąd się bierze strach przed  

zbliżeniem 

Lęk przed seksem negatywnie wpływa na życie seksualne. Przyczyną lęku 

może być obawa przed niechcianą ciąża, przed zarażeniem chorobą przenoszoną 

drogą płciową czy brak akceptacji dla swojego ciała. Kobiety dość często unikają 

seksu z powodu kompleksów i braku akceptacji dla własnego ciała. Mężczyźni cza-

sem boją się, że nie sprostają wymaganiom partnerki lub lek dotyczy porównania z 

innymi partnerami. 

https://ponton.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/Chc%C4%99NieChc%C4%99OZgodzieNaSeks.pdf
https://ponton.org.pl/seks/kink/
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Strach przed seksem – dlaczego boimy się zbliżenia? 

Lęk przed seksem wpływa negatywnie na życie seksualne i może zaważyć 

na trwałości związku. Strach przed seksem może być przyczyną utrwalania zaburzeń 

seksualnych, co u mężczyzn może manifestować się jako problemy z erekcją czy 

problemy z wytryskiem. U kobiet różne stany lękowe prowadzą między innymi do pro-

blemów z osiąganiem orgazmu. Umiejętne pokonanie strachu może pomóc wyelimi-

nować wiele problemów życia seksualnego. 

Fakt zbliżenia może napawać obawą przed wieloma aspektami współżycia. Kochan-

kowie obawiają się najczęściej czy sprostają wymaganiom partnera, czy odpowiednio 

opanowali sztukę miłosną. Drugą najczęściej występującą przyczyną lęku przed zbli-

żeniem płciowym jest niechciana ciążą, to odbiera chęć na seks wielu parom, szcze-

gólnie wtedy, gdy w danym momencie nie mogą skorzystać z jakiejkolwiek formy za-

bezpieczenia. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku ryzyka zarażenia cho-

robą przenoszoną drogą płciową. Lęk przed seksem pojawia się także wówczas, gdy 

któryś z partnerów odczuwa ból w czasie stosunku. Część kobiet po porodzie i w cza-

sie karmienia piersią unika partnera i boi się zbliżenia. 

Dlaczego KOBIETY boją się seksu? 

Kobiety przede wszystkim boją się, że nie sprostają 

wymaganiom stawianym przez partnerów. Cierpią często z 

powodu kompleksów. Dążąc do ideałów kreowanych przez 

media odczuwają wstyd z rzekomo za dużej wagi czy zbyt 

smukłej sylwetki. 
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Innymi przyczynami lęku przed seksem u kobiet mogą być: 

 brak akceptacji do swojej fizjonomii, np. z powodu zbyt dużych warg sromo-

wych, małych czy niesymetrycznych piersi, nadmierne owłosienie, 

 wady anatomiczne dróg rodnych (często skutkują bólem w czasie stosunku), 

 ból pojawiający się w czasie penetracji lub po stosunku, 

 wspomnienia dotyczące przemocy o podłożu seksualnym, 

 niechciana ciąża, 

 okres po porodzie i w trakcie karmienia piersią, 

 nieprzyjemny zapach z pochwy, 

 trudności w osiągnięciu orgazmu, 

 suchość pochwy, 

 stan po operacjach ginekologicznych 

Dlaczego MĘŻCZYZNA boi się seksu? 

 Panowie nie wyobrażają sobie z kolei, że nie byliby w stanie osiągnąć erekcji. Młodzi, 

niedoświadczeni mężczyźni odczuwają lęk przed przedwczesnym wytryskiem. Innymi 

przyczynami lęku przed seksem u mężczyzn mogą być: 

 brak akceptacji dla swojej fizjonomii. np. 

penis za krótki, za gruby, 

 otyłość, przerost gruczołów piersiowych, 

 przebyte incydenty sercowe, np. zawał 

mięśnia serca, 

 obawy przed tym, że partnerka jest zbyt 

wymagająca, 

Fot. South_agency/E+/Getty 
Images / Getty Images 

https://wylecz.to/ginekologia/nieprzyjemny-zapach-z-pochwy/
https://wylecz.to/ginekologia/suchosc-pochwy/
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 problemy z osiągnięciem erekcji i utrzymaniem erekcji, 

 problemy z wytryskiem – wytrysk wczesny, późny lub wsteczny, 

 niechciana ciąża, 

 choroby przenoszone drogą płciową, 

 skrzywienie prącia, 

 problem z założeniem prezerwatywy, 

 ból towarzyszący erekcji, 

 złe doświadczenia z seksem w okresie dojrzewania i inicjacji seksualnej. 

Niektóre z tych obaw są jak najbardziej uzasadnione. Na przykład, nastolatek, który 

rozpoczyna życie seksualne bez zabezpieczeń zdecydowanie powinien obawiać się 

o (znaczne) ryzyko, na które się naraża. Jednak większość z wymienionych tu obaw 

nie ma racjonalnych podstaw. I, co najważniejsze, obawy te zwykle jeszcze bardziej 

pogarszają jakość życia seksualnego. 

Brak ochoty na seks spowodowany strachem 

Pojawienie się lęku przed seksem sprawia, że organizm uwalnia do krwio-

biegu tzw. hormony strachu. Należy do nich adrenalina produkowana przez nadnercza 

Większości osób adrenalina kojarzy się z pozytywną reakcją, ponieważ hormon ten 

mobilizuje organizm do większej wydolności w obliczu stresu, co najwyraźniej widać 

przy współzawodnictwie sportowym. Jeśli jednak chodzi o seks, hormony strachu nie 

wpływają korzystnie na reakcje seksualne. U mężczyzn mogą powodować utratę 

erekcji, trudności z jej utrzymaniem w trakcie zakładania prezerwatywy czy przed-

wczesny wytrysk. U kobiet natomiast hormony strachu mogą powodować zaciśnięcie 

mięśni pochwy, niemożność zrelaksowania się i skupienia na przyjemnych dozna-

niach, trudności z osiągnięciem orgazmu. 

https://wylecz.to/uklad-moczowo-plciowy/skrzywienie-penisa/
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Warto wspomnieć, że leki przeciwlękowe i antydepresyjne nie wpływają korzystnie na 

funkcje seksualne. Wymieniane są jako jedna z przyczyn obniżonego libido i zaburzeń 

erekcji. 

Istnieje szereg psychologicznych metody radzenia sobie ze strachem, jak psychotera-

pia czy techniki antystresowe, które pomogą skutecznie pozbyć się lęków i cieszyć się 

coraz bardziej satysfakcjonującym życiem seksualnym. Najlepszym lekarstwem jest 

jednak czas i zdobycie doświadczenia z zaufanym partnerem. 

Źródło: https://wylecz.to/zaburzenia-seksualne/lek-przed-seksem/  
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Wszyscy jesteśmy różni i to jest wspaniałe! 

 

✓ Orientacja psychoseksualna – określa to, w osobach jakiej płci się zakochuje-

my, kto nam się podoba albo z kim mamy bliską, romantyczną i/lub seksualną rela-

cję. 

 

✓ Heteroseksualność – orientacja seksualna określająca osoby, którym podobają 

się osoby przeciwnej płci – czują do nich pociąg romantyczny i/lub seksualny. 

 

✓ Homoseksualność – orientacja seksualna określająca osoby, którym podobają 

się osoby tej samej płci – czują do nich pociąg seksualny i/lub romantyczny. 

 

✓ Biseksualność – orientacja seksualna określająca osoby, którym podobają się 

osoby tej samej lub innej płci – czują do nich pociąg seksualny i/lub romantyczny. 

 

✓ Aseksualność – orientacja seksualna określająca osoby, które nie odczuwają 

pociągu seksualnego do innych osób – mogą one odczuwać inne rodzaje pociągu 

(m.in. romantyczny, sensualny, estetyczny). 

 

✓ Panseksualność – orientacja seksualna określająca osoby, które mogą tworzyć 

związki emocjonalne, romantyczne i/lub seksualne z osobami niezależnie od ich płci 

czy tożsamości płciowej. 

 

✓ Tożsamość płciowa – określa to, jak odczuwasz swoją płeć, czyli to, czy czu-

jesz się kobietą, mężczyzną, czy osobą niebinarną. Poczucie płci może, ale nie 

musi, korespondować z płcią przypisaną przy urodzeniu. 
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✓ Transpłciowość – szerokie i ogólne pojęcie określające wszystkie osoby, któ-

rych tożsamość płciowa różni się od płci nadanej przy urodzeniu. 

 

✓ Trans kobiety – kobiety, które urodziły się jako kobiety o błędnym oznaczeniu 

płci w akcie urodzenia. 

 

✓ Trans mężczyźni – mężczyźni, którzy urodzili się jako mężczyźni o błędnym 

oznaczeniu płci w akcie urodzenia. 

 

✓ Niebinarność – określa osoby, które nie mieszczą się w koncepcji dualizmu 

płciowego zakładającego, że istnieją dwie płcie: męska i żeńska. 

 

✓ Misgendering – używanie niewłaściwych zaimków względem osób transpłcio-

wych i niebinarnych. 

 

✓ Interpłciowość – dotyczy osób, które rodzą się z ciałem niewpisującym się w 

społeczne i medyczne oczekiwania dotyczące wyglądu i funkcjonowania typowych 

ciał kobiecych i męskich. 

 

✓ Queer – pojęcie określające osoby, które nie odnajdują się w tradycyjnych kate-

goriach płci czy orientacji seksualnej. 

 

✓ LGBT – skrót od słów: lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. 

 

✓ LGBTQIAP – skrót od słów: lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, qu-

eer, interpłciowe, aseksualne i panseksualne. 
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✓ LGBT+ – skrót od słów: lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe, gdzie + 

oznacza inne osoby niehetronormatywne, które nie mieszczą się w czterech pierw-

szych literach skrótu.  

 

✓ Każdy akronim jest właściwy, jeśli trafnie odnosi się do osób i grup, o których 

mówimy. 

✓ Przed akronimami dodajmy określenie „osoby” lub „społeczność”. 

✓ Unikajmy określeń „środowisko/środowiska LGBT”. 

 

Mówmy: 

✓ Homoseksualność i biseksualność – nie: homoseksualizm i biseksualizm. 

✓ Osoby homoseksualne i osoby biseksualne – nie: homoseksualiści i biseksu-

aliści. 

✓ Osoba transpłciowa – nie: transseksualista. 

✓ Korekta płci – nie: zmiana płci. 

 

Nie mówmy: 

✓ Mniejszości seksualne – określenie to sprowadza osoby LGBT do seksualności 

pomijając inne cechy składające się na tożsamość tej grupy. 

✓ Geje zamiast osoby LGBT – geje to tylko jedna z grup tworzących społeczność 

LGBT. 

✓ Kochający inaczej – osoby LGBT kochają tak samo jak np. osoby heteroseksu-

alne. 

✓ Zalegalizować związki osób tej samej płci – wyrażenie sugeruje, że związki 
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takie są dziś nielegalne, a tak oczywiście nie jest. 

✓ Homozwiązki, homomałżeństwa, homorodziny – przedrostek sugeruje, że są 

inne niż pozostałe związki, małżeństwa, rodziny. 

✓ Ideologia LGBT – taka ideologia nie istnieje, LGBT to ludzie. 

 

Słuchaj i szanuj 

Używanie odpowiedniego słownictwa to pierwszy krok w kierunku tworzenia materia-

łów medialnych opartych na szacunku do osób, których one dotyczą. Dlatego tak 

ważne jest, aby pisząc artykuł lub przeprowadzając wywiad na wizji, dbać o język, 

który stosuje się do opisania społeczności LGBT. Błędy zdarzają się każdemu, tak jak 

np. misgendering polegający na użyciu niewłaściwych zaimków względem osób nie-

binarnych. Ważne jest, by w sytuacji, gdy zdarzy nam się popełnić gafę, przyjąć kryty-

kę, przeprosić i w następnym pytaniu lub tekście użyć właściwych słów.  

WIĘCEJ NA STRONIE: https://etykajezyka.pl/jak-pisac-o-osobach-lgbt/   

 

 

REKOMENDOWANE STRONY: 

Dowiedz się „Jak to się stało, że tęcza jest symbolem ruchu LGBTQ” 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1792466,1,jak-to-sie-stalo-ze-

tecza-jest-symbolem-ruchu-lgbtq.read 

 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1792466,1,jak-to-sie-stalo-ze-tecza-jest-symbolem-ruchu-lgbtq.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1792466,1,jak-to-sie-stalo-ze-tecza-jest-symbolem-ruchu-lgbtq.read


       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 

   
 

 18   
 

Dlaczego będąc hetero powinieneś wspierać osoby LGBT? 

,,Jak skomentujesz fakt, że opowiadanie w Polsce np. za tolerancją wobec mniejszo-

ści seksualnych (...)'' 

+W jaki sposób można wspierać środowiska LGBT? 

Nie pozostawać obojętnym. Wspierać kampanie organizacji. Nie krzyczeć. Rozma-

wiać. Zadawać sobie pytania. Nie trzeba być aktywistą, żeby stanąć w czyjejś obronie. 

Nie trzeba piętnować tych, którzy sami nie do końca wiedzą skąd w nich tyle nienawi-

ści. Czasem trochę empatii i ciepełka zadziała lepiej. Zamiast ciosów przytulasy. 

https://www.vice.com/pl/article/3bkw88/dlaczego-wspieram-osoby-lgbt  

 

Nieheteronormatywni pisarze polscy 

Czerwiec to Pride Mouth, czyli Miesiąc Dumy – coroczne święto społeczności 

LGBTQ. Niestety nadal wielu ludzi uważa, że jest to nowe, nieznane wcześniej 

zjawisko. Dlatego warto wiedzieć, którzy wielcy polscy pisarze byli niehetero-

normatywni. 

Zachowania nieheteronormatywne nie są niczym nowym. Związki dwóch 

mężczyzn lub dwóch kobiet istniały już w starożytności. Niestety przez wieki homo-

seksualizm był ukrywany, potępiany i stygmatyzowany. Odmienną orientację seksual-

ną uznawano za chorobę psychiczną i zboczenie. Ludzie nieheteronormatywni musieli 

się ukrywać, często cierpieli z tego powodu. 

https://www.vice.com/pl/article/3bkw88/dlaczego-wspieram-osoby-lgbt
https://www.elleman.pl/artykul/pride-month-2020-dlaczego-czerwiec-jest-okreslany-jako-miesiac-dumy-lgbtq
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Mimo zmian w podejściu do homoseksualizmu, w Polsce nadal rzadko mówi 

się o odmiennej orientacji seksualnej twórców literackich. Na przełomie XIX i XX wieku 

temat ten był zakazany. Nie pisano wprost o homoseksualizmie, a jeśli takie wątki 

pojawiały się w prozie, dziennikach czy listach, były szyfrowane. Nieheteronormatywni 

często musieli się ukrywać. 

Homoseksualna Matka Polka 

Jej relacja z Marią Dulębianką – malarką 

jeszcze kilka lat temu wzbudzała sporo emocji. 

Jedni przekonywali, że Konopnicka z pewnością 

nie mogła być homoseksualistką, inni mówili, że nie 

ma to znaczenia. Wątpliwości pojawiają się głównie 

dlatego, że nic nie wiemy o ich życiu erotycznym. 

Czy jednak bardzo młoda kobieta poświęciła by 

swoje życie dla osoby dużo starszej, gdyby ta była 

tylko przyjaciółką?  Nie wydaje mi się. 

Nie wiadomo, kiedy kobiety spotkały się po raz 

pierwszy. Przypuszcza się, że nastąpiło to najpóź-

niej w 1886 roku, a trzy lata później nazwisko ma-

larki pojawia się w liście Konopnickiej. Od tego czasu kobiety stały się nierozłączne. 

Razem podróżowały, następnie razem zamieszkały, razem dzieliły obowiązkami. My-

ślę, że darzyły się miłością. 

Piotr Odmieniec Włast, czyli Maria Komornicka 

Fot. 1 www.wikipedia.pl 

https://kulturalnemedia.pl/?s=literatura
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Piotr Odmieniec Włast to jeden z najważniejszych 

pisarzy okresu Młodej Polski. Jest to postać o tyle 

niezwykła, że swoje największe dzieło opublikowała 

będąc kobietą. Mowa tu oczywiście o Forpocztach – 

jednego z najważniejszych manifestów zapowiadają-

cych przyjście nowej ery i o Marii Komornickiej. 

Piotr funkcjonował jako kobieta przez ponad 

30 lat swojego życia i to wtedy odniósł największe 

sukcesy pisarskie. W 1898 roku poślubił nawet Jana 

Lemańskiego. Nie było to małżeństwo udane. Ich 

związek był właściwie skandaliczny – doszło nawet 

do strzelaniny z zazdrości. 

Najważniejszą datą w życiu Własta był rok 1907. To właśnie wtedy postanowił przyjąć 

swą męską tożsamość. Miało to miejsce w poznańskim hotelu Bazar, w trakcie podró-

ży z matką do Kołobrzegu. Piotr spalił wszystkie kobiece ubrania, obciął włosy, 

a nawet pozbył się wszystkich zębów, żeby uzyskać nowy wyraz twarzy. 

Niestety wtedy rozpoczęła się tułaczka po zakładach dla obłąkanych i innych miej-

scach odosobnienia. Piotr Odmieniec Włast, który – jak sam twierdził – był nowym 

wcieleniem Piotra Własta, założyciela rodu Dunin-Wąsowiczów, został uznany za 

obłąkanego. 

Dramat Piotra Własta polegał na tym, że odważył się otwarcie powiedzieć, iż urodził 

się w złej płci. Na przełomie XIX i XX wieku równało się to jedynie z chorobą psy-

chiczną. 

Fot. 2 www.wikipedia.pl 

https://kulturalnemedia.pl/wp-content/uploads/2020/06/Komornicka.jpg
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Nieheteronormatywni małżonkowie 

Jarosław Iwaszkiewicz to jedna z najważniejszych postaci literackich XX wieku, ale 

też jeden z najbardziej świadomych homoseksualistów. O jego orientacji wiedziało 

całe środowisko literackie. On sam chętnie pokazywał się ze swymi kochankami, wątki 

homoseksualne pojawiały się również w jego utworach. 

Iwaszkiewicz już w wieku 17 lat był świadomy swojej orientacji. W dzienniku opisywał 

swoje homoseksualne doświadczenia. Z jednej strony go to przerażało, z drugiej było 

powodem do namysłu nad naturą. Ostatecznie swoją orientację zaakceptował przy 

pomocy starszego dalekiego krewnego – kompozytora Karola Szymanowskiego. Ich 

związek nie trwał długo, ale z pewnością był przełomowy. 

O Iwaszkiewiczu krążyły jednak różne, często dziwne plotki. W pewnym momencie 

pisarz postanowił się ożenić. 

Chciał w ten sposób uciąć złośli-

we komentarze. Jego wybranką 

była Anna Lilpop, oboje doczekali 

się dwóch córek. Kobieta dosko-

nale wiedziała 

o homoseksualizmie i zdradach 

męża, ich związek przeszedł 

przez to dwa kryzysy. Po drugim 

kryzysie, Iwaszkiewicz postanowił 

jawnie romansować 

z mężczyznami, a Anna…wspierała go! Anna była wierna mężowi, Iwaszkiewicz stale 

podkreślał, że była to jedyna kobieta w jego życiu.  

Fot. 3 https://ursynoteka.pl/index.php/wydarzenie/anna-i-
jaroslaw-iwaszkiewicz/ 
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Jednak ich małżeństwo jest wyjątkowe jeszcze z jednego powodu. Anna zakochała 

się bowiem w Marii Morskiej, polskiej aktorce. Z początku Anna nie chciała przyjąć do 

wiadomości, że ma skłonności do osób tej samej płci, a kiedy w końcu się przed sobą 

przyznała – zerwała znajomość z ukochaną. I bardzo z tego powodu cierpiała. 

Biseksualny geniusz 

Witold Gombrowicz to niewątpliwie genialny pisarz, który potrafił stworzyć własną 

formę. Jednak o swojej fascynacji osobami tej samej płci mówił niechętnie. A jednak 

pomimo to – chętnie pokazywał się z mężczyznami. 

 Gombrowicz często mówił, że “homoseksualistą się 

bywa”. Raz stwierdził, że każdy mężczyzna czasem 

jest homoseksualistą. Niechętnie odpowiadał też na 

pytania o wątki homoseksualne w jego powieściach. 

To wszystko wyglądało tak, jakby nie chciał się 

przyznawać do swojej orientacji. 

Swoją żonę, Ritę, poznał na dwa lata przed śmier-

cią. Wielu ludzi podchodziło do tego związku z re-

zerwą, niewielu wierzyło w wielką miłość. Niektórzy 

mieli podobno żal, że pisarz wypiera się swojego 

homoseksualizmu. Rita jednak broniła męża, pod-

kreślała jego czułość i oddanie. 

Źródło: https://kulturalnemedia.pl/literatura/nieheteronormatywni/   

 

 

Fot. 4 
https://mm.pwn.pl/ency/jpg/583/1e
/d11i0037.jpg 
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Myśl od Kawki 

W wieku 40 lat Franz Kafka (1883-1924), który nigdy się nie ożenił i nie miał 

dzieci, przeszedł przez park w Berlinie, gdy spotkał dziewczynę, która płakała, ponie-

waż straciła swoją ulubioną lalkę. Ona i Kafka szukali lalki bezskutecznie. 

Kafka powiedział jej, żeby spotkała się z nim następnego dnia, a oni wrócą, aby jej 

poszukać. 

Następnego dnia, gdy jeszcze nie znaleźli lalki, 

Kafka dał dziewczynie list „napisany” przez lalkę, 

w którym mówi „proszę nie płacz. Wybrałem się 

na wycieczkę, aby zobaczyć świat. Napiszę Wam 

o moich przygodach. " 

Tak rozpoczęła się historia, która trwała do końca 

życia Kafki. 

Podczas spotkań Kafka czytała dokładnie napi-

sane listy lalki z przygodami i rozmowami, które 

dziewczynka uznała za urocze. 

W końcu Kafka przywrócił lalkę (kupił taką), która 

wróciła do Berlina. 

"Wcale nie wygląda jak moja lalka", powiedziała 

dziewczynka. 

Kafka wręczył jej kolejny list, w którym lalka napisała: „moje podróże mnie zmieniły." 

mała dziewczynka przytuliła nową lalkę i przyniosła jej szczęśliwy dom. 

Rok później zmarł Kafka. 

Wiele lat później dorosła dziewczynka znalazła list w lalce. W małym liście 

podpisanym przez Kafkę napisano: 

"Wszystko, co kochasz, prawdopodobnie zostanie stracone, ale ostatecznie miłość 

powróci w inny sposób. " 
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"- A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. - 

Co wtedy? 

- Nic wielkiego. - zapewnił go Puchatek. - Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. 

Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika." 

Alan Alexander Milne, Kubuś Puchatek 
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Wilki i Kobieta: legenda plemienia Dakotów 

Ta legenda Dakotów mówi nam o wpływie miłości i braku miłości w życiu. Pod-

czas gdy brak uczucia ze strony innych prowadzi nas do bierności w obliczu 

przeznaczenia, miłość daje nam siłę i godność.  

 

Wilki za dawnych czasów były bardzo szanowane. Zwłaszcza wśród ple-

mion Indian Ameryki Północnej z rodziny Dakotów. Były przedmiotem wielu histo-

rii i legend. 

Ta stara legenda plemienia Dakotów opowiada o pięknej młodej kobiecie żyjącej 

w indiańskiej wiosce. Sąsiedzi jej nie szanowali. Była bardzo strachliwa i posłusz-

na wobec wszystkich. Próbowała zdobyć szacunek otoczenia niczego nie kwe-

stionując i nikomu się nie przeciwstawiając.  
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Pewnego dnia młodzieniec z jej plemienia przemówił do niej uprzejmie. Była ba r-

dzo zaskoczona takim traktowaniem, ponieważ nigdy wcześniej nie doświadczyła 

czegoś takiego. Była również oczarowana tym chłopakiem.  

Z upływem czasu zakochali się w sobie i ostatecznie mężczyzna oświadczył 

się jej. Ojciec młodej kobiety nie zwrócił na tę prośbę najmniejszej uwagi 

i zatwierdził ich związek, nie zastanawiając się nad tym zbyt wiele.  

Młody człowiek obiecał zawsze traktować ją z życzliwością i szacunkiem. Powie-

dział też, że będzie ją kochał przez resztę życia i zapewni jej szczęście. Jednak 

wkrótce po ślubie mężczyzna zaczął traktować swoją nową żonę w bardzo zły 

sposób. 

Legenda głosi, że poniżał ją swoimi słowami i bił. Nikt w plemieniu nie śpie-

szył jej z pomocą, więc postanowiła uciec i uratować się przed swoim smutnym 

życiem. 
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Nowy dom  

Młoda kobieta wędrowała przez pola i lasy. Chciała uciec jak najdalej od męża, 

zanim zauważy jej nieobecność i zacznie ją szukać. Chodziła tak sobie przez 

kilka dni, aż znalazła się wyczerpana w jakimś  odległym miejscu.  

Dziewczyna zasnęła. Nagle usłyszała jakiś dźwięk i obudziła się. Zobaczyła przed 

sobą dużego groźnego wilka. Słyszała o nim: ludzie mówili, że jest dziki 

i bezlitosny. Jednak lider watahy po prostu na nią spojrzał, a potem powoli 

podszedł bliżej. Powiedział jej, że może żyć z jego stadem, jeśli chce.  

Dziewczyna zawahała się, ale coś w jej sercu powiedziało jej, że mo-

że zaufać temu wilkowi. Postanowiła udać się z nim tam, gdzie czekały inne wilki. 

Przyjęły ją z dobrocią i szacunkiem. Legenda mówi, że nikt nigdy nie traktował 

jej tak dobrze. 

Siła miłości, którą obdarzyły ją wilki 

Zgodnie z legendą plemienia Dakotów, przywódca wilków zapytał ją, co lubi 

jeść. Odpowiedziała, że jej ulubionym jedzeniem jest bawół. Wysłał więc inne 

wilki upolować bawoła, aby miała co jeść. Kilka godzin później wilki wróciły 

z dużą ilością jedzenia. 

Przywódca watahy wilków zapytał ją, jak ona je mięso. Powiedziała mu, że trzeba 

go ugotować. Wszystkie wilki zaczęły szukać rzeczy, których potrzebowała do 

gotowania mięsa i wreszcie znalazły potrzebne narzędzia.  

Z czasem młoda kobieta przestała się bać i czuć się niepewnie. Wilki trakto-

wały ją z tak dużym szacunkiem i miłością, że potrafiła nauczyć się również 

kochać siebie i szanować. Czuła się jak w domu i stała się nowym członkiem 

watahy. 
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Pewnego dnia przywódca wilków zwrócił się do niej ponownie. Powiedział jej, że 

ludzie przygotowują się do polowania na bawoły.  

Powiedział, że jeśli wataha wilków wejdzie im w drogę, ludzie na pewno je zabiją. 

Legenda mówi, że lider wilków poprosił młodą kobietę o pomoc, aby uniknąć 

niebezpieczeństwa. 

Siła miłości 

Młoda kobieta doszła do wniosku, że będzie musiała pogadać z ludźmi 

w imieniu wilków. Obudziła się o świcie i wyruszyła w drogę powrotną do swoje-

go plemienia. 

Dotarła na szczyt wzgórza i zobaczyła grupę łowców, którzy tropili bawoła. Rów-

nież oni ją zobaczyli i podeszli bliżej. Jeden z mężczyzn rozpoznał ją i powiedział 

o tym innym. 

Minęło dużo czasu, ponad trzy lata. Matka i ojciec młodej kobiety ucieszyli się 

z tej wiadomości. Tęsknili za córką. Nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo ją 

kochają, dopóki jej nie stracili. Młoda kobieta poprosiła grupę, aby przestali 

prześladować wilki i na nie polować. 

Aby ich przekonać, powiedziała im, co one dla niej zrobiły. Poprosiła także myśl i-

wych, by zostawili wilkom część tego co upolują. Zgodzili się.  

Legenda plemienia Dakotó mówi, że po kilku dniach polowania wojownicy wrócili 

z częścią tego, co zabili. Młoda kobieta wspięła się na szczyt wzgórza i  zawyła, 

zupełnie jak prawdziwe wilki. Gdy skończyła, odeszła od zdobyczy.  
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Tysiące wilków przyszło zjeść jedzenie zostawione dla  nich przez lu-

dzi. Dziewczyna wróciła do domu i wszyscy ujrzeli, że nie jest już tą prze-

straszoną dziewczyną, którą kiedyś znali. 

przesłała p. Joanna Sajkowska 

https://pieknoumyslu.com/kobieta-i-wilki-legenda-dakotow/ 

Eurowizja Junior 

Sara James – kim jest reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2021? 

Sara James z drużyny Tom-

sona i Barona wiosną wygra-

ła „The Voice Kids 4”, a teraz 

w specjalnej edycji programu 

„Szansa na sukces” wywal-

czyła prawo reprezentowa-

nia Polski w tegorocznym 

Konkursie Piosenki Eurowizji 

dla Dzieci w Paryżu! Kim 

jest? Ile ma lat, jaki ma nick na 

Instagramie, czy ma konto na 

Tik Toku i YouTube? Sprawdźcie koniecznie! 

Kim jest Sara James, której niepowtarzalny głos i umiejętność interpretacji utworów 

zachwyciły trenerów i publiczność? Jeśli jesteście ciekawi, koniecznie musicie prze-

czytać ten artykuł! Sprawdzamy, ile ma lat, skąd pochodzi, kim są jej rodzice i po kim 

odziedziczyła talent Sara James. 

Fot. 5https://junioreurovision.tv/mediacentre/gallery/sara-
james-poland-2021 
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Sara James – wiek, szkoła, występy 

Na etapie Przesłuchań w Ciemno „The Voice Kids” Sara James zachwyciła wszyst-

kich swoim wykonaniem poruszającej ballady „Anyone” z repertuaru Demi Lovato. Po 

występie Cleo porównała dziewczynę do młodej Whitney Houston. Od tego mo-

mentu było już praktycznie przesądzone, że nastolatka zajdzie naprawdę daleko. 

Przepustką do ścisłego finału było wykonanie przeboju „Husavik (My Home Town)” ze 

ścieżki dźwiękowej do filmu „Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga”. W 

ostatnim odcinku show 12-latka zaśpiewała dwa superhity - „Greatest Love Of All” i 

„Czas nas uczy pogody”. To one zapewniły jej zwycięstwo. Wszystkie dotychczasowe 

występy Sary wyświetlono w serwisie YouTube już kilka milionów razy. 

Wielu może zatem szokować fakt, że ma dopiero 13 lat i jest uczennicą szkoły 

podstawowej. 

Sara Egwu-James urodziła się 10 czerwca 2008 roku w Słubicach. Obecnie 

uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Ośnie (woj. lubuskie) oraz do Państwowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach, gdzie uczy się m.in. gry na pianinie. Do-

datkowo, umiejętności wokalne ćwiczy w słubickim Miejskim Ośrodku Kultury 

SMOK. 

Sara James – kariera, rodzice, rodzeństwo 

Na oficjalnej stronie programy czytamy, że przygoda Sary z muzyką rozpoczęła się na 

„poważnie” w wieku sześciu lat od wygranej w konkursie wokalnym. Był to Festiwal 

Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinku.  

Od tego momentu jeździmy na ten festiwal co roku. Od trzech lat jest on organi-

zowany w Krakowie. Sara zawsze wraca stamtąd z jakąś nagrodą lub wyróżnie-
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niem. Udział w tym konkursie to już taka nasza coroczna tradycja – powiedziała 

portalowi iloveslubice mama Sary, Arleta Dancewicz. 

Sara James – YouTube, TikTok, Instagram 

Na Instagramie Sara James prowadzi swoje konto jako @sara_james_music. Licz-

ba jej fanów w serwisie społecznościowym rośnie tak naprawdę z godziny na godzinę 

– obecnie nastolatkę śledzi już przeszło 114 tysięcy użytkowników serwisu. 

Na Tik Toku i YouTubie Sara James ma obecnie tylko fanpage. Nie możemy się więc 

doczekać jej oficjalnych kanałów! 

Oprócz śpiewu Sara James uwielbia kulinarne eksperymenty - podobno jest mistrzy-

nią pancake'ów. Od niedawna pasjonuje się także dekoracją wnętrz. Na razie próbuje 

swoich sił, zmieniając aranżacje swojego pokoju. 

Zobacz występ Sary James z piosenką „Somebody”, którą zaśpiewa na Eurowi-

zji Junior 2021 w Paryżu. 

Sara Egwu-James to zwyciężczyni ostatniej edycji programu The Voice Kids! Uważa-

na jest za jedno z największych objawień na polskiej scenie muzycznej w ciągu ostat-

nich lat. Jej głos porównywany jest do Whitney Houston. Kim jest? Więcej na temat 

dziewczynki przeczytajcie poniżej! 

Sara Egwu-James - wiek, wzrost, piosenki, rodzina, The Voice Kids 4, Instagram, 

TikTok, YouTube. Kim jest niezwykle utalentowana dziewczynka, która wygrała 4. 

edycję The Voice Kids? Wciąż wszyscy wspominają jej niesamowite Przesłuchanie w 

ciemno, podczas którego wykonała przebój Anyone od Demi Lovato i swoim wykona-

niem wprawiła trenerów w osłupienie. 

https://www.instagram.com/sara_james_music/
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Dziewczynka natychmiastowo po swoim występie została porównana z samą Whitney 

Houston! Nazwisko Sary było na niemalże każdym nagłówku wszystkich serwisów 

muzycznych i z tego też tytułu postanowiliśmy przybliżyć wam postać 12-latki. Kim 

jest Sara Egwu-James i co wiemy na jej temat? Wszystkie najważniejsze informacje 

o wokalistce, które udało się nam zebrać znajdziecie poniżej! 

Eurowizja Junior 2021: wyniki konkursu 

Jak co roku o wynikach Eurowizji Junior po rów-

no decydowała punktacja profesjonalnych juro-

rów i widzów konkursu, którzy na swoich fawory-

tów mogli głosować online. W każdym kraju pię-

cioosobowa komisja, złożona z trójki dorosłych i 

dwójki dzieci, oceniła propozycje wszystkich 

pozostałych krajów, układając je od najlepszej do 

najsłabszej. Specjalny algorytm ustalił ważoną 

średnią rankingów każdego jurora i przyznał 

dziesiątce najwyżej ocenionych propozycji punk-

ty w eurowizyjnej skali 1-8, 10 i 12 punktów. 

Zwycięzcą głosowania jury z sumą 120 punktów 

został Enzo z Francji. Drugie miejsca zajęła Sara 

James z Polski z wynikiem 116 punków, a po-

dium zamknęła Malena z Armenii z sumą 115 

punktów. 

Z kolei głosowanie online trwało od piątkowego wieczoru do początku transmisji Eu-

rowizji Junior oraz przez 15 minut po ostatnim występie konkursu. Punktacja publicz-

ności została wydzielona proporcjonalnie do oddanych na daną propozycję głosów. 

Fot. 6https://junioreurovision.tv/story/a-
moment-with-georgia-spain-and-poland 
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Jurorzy przyznali łącznie 1102 punkty i to od tej sumy rozdzielano również punkty 

widzów – np. dla piosenki, która zdobyła 10% głosów, przypadłoby 10% punktów, czyli 

110. Zwyciężczynią tego głosowania była reprezentantka Armenii z wynikiem 109 

punktów. To oznacza, że zdobyła ona ok. 9,6% wszystkich głosów, czyli 425 tysięcy 

na 4,3 mln głosów oddanych. Polska zajęła również drugie miejsce z dorobkiem 102 

punktów, co znaczy że do Armenii straciliśmy około 27 tysięcy głosów. Trzecia w gło-

sowaniu widzów, ku zaskoczeniu wielu osób, Portugalia reprezentowana przez Simao 

Oliveirę – zdobyła 92 punkty. 

Najlepsze i najgorsze rezultaty 

Ostatecznie z sumą 224 punktów wygrała Armenia, drugie miejsce z dorobkiem 218 

punktów zajęła Polska, a podium zamknęli gospodarze z Francji, którzy zebrali 187 

punktów. To drugie złoto Ormian oraz pierwsze srebro dla Polski i brąz dla Francji. 

Najlepsze wyniki w historii, obok Armenii, odnotowały Azerbejdżan, Portugalia i Niem-

cy, a najgorsze – Kazachstan, Hiszpania (której najgorszym wynikiem dotąd było 4. 

miejsce w 2006 roku), Irlandia oraz Holandia, która wzięła udział we wszystkich edy-

cjach w historii i aż do tego roku nigdy nie zajęła ostatniego miejsca. 

Utwór Somebody w wykonaniu Sary James jako jedyny zdobył punkty od wszystkich 

państw. Po raz drugi w historii startów w Eurowizji Junior polska propozycja zajęła to 

samo miejsce w głosowaniu jurorów i telewidzów, jednocześnie od tych pierwszych 

dostając większą liczbę punktów. Polska otrzymała następujące noty od jury: 

https://eurowizja.org/eurowizja-junior-2021-kto-wygral-sara-james/
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 12 punktów – Niemcy, Irlandia 

 10 punktów – Malta, Ukraina, Holandia 

 8 punktów – Włochy, Hiszpania, Portugalia 

 7 punktów – Serbia 

 6 punktów – Bułgaria 

 5 punktów – Kazachstan, Macedonia Północna 

 4 punkty – Gruzja, Albania 

 3 punkty – Azerbejdżan 

 2 punkty – Francja 

 1 punkt – Rosja, Armenia 

 

Kim jest Malena – zwyciężczyni Eurowizji Junior? 

Malena ma 14 lat i to jej drugie podejście do 

konkursu. Spełnieniem marzeń miała być dla 

niej Eurowizja Junior 2020, jednak nadawca 

z Armenii wycofał się ze startu w związku z 

konfliktem z Azerbejdżanem o Górski Kara-

bach i niestabilną sytuacją wewnętrzną. 

Piosenkę dla Maleny ponownie stworzył 

producent Tokio9, znany fanom Eurowizji ze 

startu w selekcjach do dorosłej Eurowizji 

w 2020 roku. Z kolei słowa napisał m.in. 

Dawid Tserunian, szef delegacji Armenii na 

konkursy EBU. Malena wygrała Eurowizję 

Junior 2021 z wynikiem 224 punktów, otrzymując najwięcej punktów od telewidzów. 

Fot. 7 Andres Putting/jesc.tv 

https://www.instagram.com/malenamalenah/
https://eurowizja.org/malena-fox-why-armenia/
https://eurowizja.org/eurowizja-junior-2021-armenia-reprezentant/
https://www.youtube.com/watch?v=IEqRlYCxPHw
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 Mistrzostwa Świata w Darcie 2022 

 

 

 

 

 

 

Czym jest Dart? 

Dart to gra w której zawodnicy rzucają do tarczy 3 lotkami, zawodnicy muszą zejść 

z liczby 501 do 0 kończąc podwójna wartością. Na tarczy znajduje się 5 

pól. Zewnętrzny krąg punktowany podwójnie, wewnętrzny krąg punktowany potrój-

nie, zewnętrzny i wewnętrzny środek punktowane po 25 i 50 oraz po-

la odpowiadające punktom od 1 do 20 

Historia Turnieju 

Mistrzostwa Świata w Darcie które odbywają się na przełomie 2021 i 2022 są 

29 turniejem tej rangi w federacji PDC. Tegoroczny czempionat nie zmienił miejsca 

rozegrania i niezmiennie od 2008 odbędzie się w Alexandra Palace w Londynie. 

Obrońcą Tytułu jest Gerwyn Price zaś sponsorem tytularnym mistrzostw są zakłady 

bukmacherskie William Hill. 
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System rozgrywek 

Obecnie w Mistrzostwach udział bierze 96 zawodników. Najlepsza 32 rankingu PDC 

jest rozstawiona i zaczyna od 2 rundy. Pozostała 64 rozgrywa swoje mecze w pierw-

szej rundzie.  

 

Żeby dostać się na czempionat są 3 drogi. Skończenie roku w TOP32 rankingu PDC 

Order of Merit, Bycie w TOP32 rankingu PDC Pro Tour (poza byciem w TOP32 

PDC OoM) lub wygranie regionalnych kwalifikacji i innych rozgrywek z pod ramienia 

PDC. 
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Kraje reprezentowane oraz notki o uczestnikach 

Anglia  

Anglicy mają najwięcej reprezentantów na tegorocznych mistrzostwach jest ich aż 35 

są nimi kolejno: James Wade,Michael Smith, Nathan Aspinall, Rob Cross, Joe Cullen, 

Dave Chisnall, Ryan Searle, Stephen Bunting, Luke Humphries, Mervyn King, Glen 

Durrant, Ian White, Chris Dobey, Callan Rydz, Ross Smith, Ryan Joyce, Adrian Lewis, 

Scott Mitchell, Ritchie Edhouse, Luke Woodhouse, Jamie Hughes, Steve Beaton, Ricky 

Evans, Jason Heaver, Joe Murnan, Ryan Meikle, Chas Barstow, Ted Evetts, Adam 

Hunt, Jason Lowe, Lisa Ashton, Bradley Brooks, Fallon Sherrock, James Wilson oraz 

Peter Hudson 
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Holandia  

Drugą pod względem przedstawicieli nacją jest Holandia. Kraj tulipanów reprezentuje 

10 Darterów: Michael Van Gerwen, Dirk Van Duijvenbode, Danny Noppert, Vincent 

Van Der Voort, Raymond Van Barneveld, Martijn Kleermaker, Maik Kuivenhoven, Ron 

Meulenkamp, Jermaine Wattimena oraz Chris Landman 
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Australia  

Australia jest następna gdyż w tym roku reprezentuje ją aż 5 darterów: Simon Whi-

tlock, Damon Heta, Gordon Mathers, Raymond Smith oraz jego syn KY Smith. 

 

 

 

 

 

 

 

Walia  

Walię reprezentują chociażby: Gerwyn Price, Jonny Clayton, Lewis Wil-

liams, Jim Williams oraz Nick Kenny 
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Niemcy  

Naszym zachodnich sąsiadów reprezentują: Gabriel Clemens, Florian Hempel, Martin 

Schindler oraz Fabian Schmutzler 

 

Szkocja  

Szkocja jak i Niemcy ma tylko 4 zawodników: Peter Wright, Gary Anderson, Alan Sou-

tar oraz William Borland (który już na MŚ w tym roku rzucił 9 lotkę) 
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 Singapur 

 

 Polska 
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Do reszty nacji i ich przedstawicieli należą:  

 Belgia(Dimitri Van Den Bergh, Kim Huybrechts, Mike De Decker) 

 Austria(Mensur Suljović, Rowby-John Rodriguez, Rusty-Jake Rodriguez) 

 Kanada(Jeff Smith, Matt Campbell, John Norman Jnr) 

 Irlandia(William O'Connor, Steve Lennon, Keane Barry) 

 Irlandia Północna(Daryl Gurney, Brendan Dolan) 

 Japonia(Toyokazu Shibata i Yuki Yamada) 

 Portugalia(Jose De Sousa)  

 RPA(Devon Petersen)  

 Brazylia(Diogo Portela)  

 Chorwacja(Boric Krcmar)  

 Czechy(Roman Benecky)  

 Grecja(John Michael)  

 Hong Kong(Royden Lam)  

 Indie(Nitin Kumar) 

  Łotwa(Madars Razma)  

 Litwa(Darius Labanauskas)  

 Nowa Zelandia(Ben Robb)  

 Filipiny(Lourence Ilagan)  

 Rosja(Boris Koltsov) 

 Szwecja(Daniel Larsson)  

 Stany Zjednoczone(Danny Lauby Jr.)  
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Mam nadzieję że przybliżyłem sylwetki bohaterów tegorocznych Mistrzostwa Świata 

w Darcie. 

 Dziękuje za uwagę 

Autor: Bartłomiej Nowak 3OS 

W artykule wykorzystano prezentację multimedialną wykonaną przez ucznia na zajęcia wychowania 

fizycznego. 
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Niepełnosprawność a seks  

Postrzeganie osób z niepełnosprawnością 

Jeszcze kilkanaście lat temu inaczej myśleliśmy o niepełnosprawnościach. Uważali-

śmy (a często nadal uważamy) osoby z niepełnosprawnością za niezdolne 

i wykluczone społecznie. 

Infantylizowanie osób 

z niepełnosprawnością zarówno fizyczną, 

jak i intelektualną odbija się na ich samo-

dzielności i funkcjonowaniu społecz-

nym. Osobom z niepełnosprawnością 

trudno odnaleźć się w społeczeństwie, 

głównie z powodu ciążących na nich ste-

reotypach i sposobu traktowania, który 

obowiązywał przez lata. Niektóre postawy 

pokutują w obecnej rzeczywistości. 

W żadnej z nic nie ma miejsca na seksu-

alność, która jest przecież wrodzona i niezbywalna. 

Osoby z niepełnosprawnością wiążą się w pary, uprawiają seks i mają dzieci, 

jednak w Polsce unika się tego tematu. Głównie z powodu braku odpowiedniej eduka-

cji seksualnej w szkołach niepełnosprawność kojarzona jest z wykluczeniem także ze 

strefy seksualności. Tabu panuje też wśród lekarzy i rehabilitantów. Edukacja i reha-

bilitacja są w stanie znacząco podnieść jakość życia – także seksualnego. Nie-

stety z powodu braku odpowiednich kompetencji łatwo można ją także obniżyć i osią-

gnąć odwrotny efekt. 

https://ponton.org.pl/seks/niepelnosprawnosc-a-seks/
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Seksualność osób z niepełnosprawnością 

Każdy człowiek rodzi się z pociągiem seksualnym, który w jakiś sposób reali-

zuje i kontroluje (wyjątkiem są osoby aseksualne, które stanowią 0,6-5,5% wszystkich 

ludzi na świecie). Seksualność osób z niepełnosprawnością jest taka sama jak u 

osób pełnosprawnych, ale sposób jej realizowania czasem się różni. U osób z 

niepełnosprawnością ruchową pojawiają się na przykład obszary erogenne na ciele, 

które umożliwiają osiągnięcie satysfakcji seksualnej bez penetracji. Fragmenty ciała, 

które zachowały czucie, mogą się stać wrażliwe na bodźce seksualne. 

W zależności od rodzaju relacji intymnych (np. seks z drugą osobą lub ma-

sturbacja) techniki umożliwiające zaspokojenie potrzeb będą inne – mogą to być po-

zycje dostosowane do niepełnosprawności fizycznej, aranżowanie spotkań z pracow-

nicami/kami seksualnymi oraz indywidualne treningi masturbacji. 

W zależności od rodzaju niepełnosprawności pomóc mogą nowe pozycje sek-

sualne skupiające się na obszarach, które nie wywołują bólu, a dają przyjemność. 

Jeśli problemem jest wzmożona aktywność, można pomyśleć o mniej wymagających 

pozycjach i wprowadzić gadżety. Warto zadbać również o rozluźnienie – często po-

mocne mogą okazać się ciepłe kąpiele lub kompresy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, 

powinno się pamiętać o wypróżnieniu przed stosunkiem oraz o zabezpieczeniu cewni-

ka. Kolejną sprawą jest odpowiednie nawilżenie, które często jest kłopotliwe dla osób 

z urazami m.in. kręgosłupa. W takim przypadku warto sięgnąć po lubrykant. 

W zaburzeniach erekcji pomocne mogą być z kolei pompki erekcyjne, ale przed sko-

rzystaniem z tego typu gadżetów warto skonsultować się z urologiem. Samodzielne 

ich stosowanie bez konsultacji z lekarzem może grozić urazami. 

Źródła: 
https://www.poradnikzdrowie.pl/seks/problemy-z-seksem/niepelnosprawni-tez-uprawiaja-seks-
aa-XV5n-f4aQ-mznw.html 
https://rampa.net.pl/seksualnosc-osob-niepelnosprawnych/ 

https://www.poradnikzdrowie.pl/seks/problemy-z-seksem/niepelnosprawni-tez-uprawiaja-seks-aa-XV5n-f4aQ-mznw.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/seks/problemy-z-seksem/niepelnosprawni-tez-uprawiaja-seks-aa-XV5n-f4aQ-mznw.html
https://rampa.net.pl/seksualnosc-osob-niepelnosprawnych/
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Samobadanie jąder  

Profilaktyczne samobadanie jąder pozwala szybko wykryć choroby i leczyć je. Rak 

jądra jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u młodych osób, dlatego 

tak istotne jest regularne wykonywanie samobadania! Jeżeli będziesz regularnie 

(przynajmniej raz w miesiącu) badać swoje jądra, masz większą szansę zareagować 

na niepokojące objawy. Samobadanie jąder jest proste i szybkie! 

Jak to zrobić? 

Samobadanie najlepiej wykonać pod prysznicem, podczas ciepłej kąpieli lub od razu 

po niej. Wtedy moszna jest rozluźniona, a jądra osadzone są swobodnie. Pomocnym 

narzędziem będzie lustro, w którym można dokładnie przyjrzeć się wszelkim odkształ-

ceniom lub nierównościom. 

Użyj obu rąk i sprawdź każde z jąder osobno. Chwyć jądro pomiędzy kciuk i palec 

wskazujący. Przesuwaj powoli jądro w palcach, spróbuj też zapamiętać, jaki mają 

kształt, rozmiar i ciężar. Te informacje okażą się przydatne przy kolejnym samobada-

niu. Dzięki temu dostrzeżesz ewentualne zmiany. 

Na co zwrócić uwagę? 

Zdrowe jądra są gładkie, miękkie i elastyczne, o jajowatym kształcie. W czasie samo-

badania szukaj wszelkich zgrubień lub guzków. Innymi objawami zmian chorobowych 

mogą być uczucie ciężaru w kroczu, nadwrażliwość na dotyk jąder lub ból podbrzu-

sza. 

https://ponton.org.pl/zdrowie/samobadanie-jader/
https://ponton.org.pl/zdrowie/rak-jadra/
https://ponton.org.pl/zdrowie/rak-jadra/
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Różnica w wielkości jąder jest całkowicie normalna! Normalne jest również to, że 

jedno jądro znajduje się trochę niżej od drugiego – dzięki temu się nie ocierają. Nie-

wielkie zgrubienie na tylnej ścianie połączone z jądrem to najądrze. To również nic 

alarmującego. 

A co jeśli… 

Jeżeli wyczujesz jakiekolwiek zmiany, jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem. Nie 

każda zmiana w strukturze jąder musi oznaczać nowotwór, jednak czekanie, aż obja-

wy same miną, nie jest dobrym pomysłem! Czas odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. 

Źródła: 
http://www.testicularcancersociety.org/testicular-self-exam.html 
https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1048/5442/Im_szybciej__tym_lepiej/ 
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