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28 lutego
Dyskoteka Walentynkowa

24-26 lutego
Rekolekcje wielkopostne

22-28 lutego
Akcja „Mleko dla bobasa”

w którą włączyła sie społeczność naszej 
szkoły.

26 lutego
Rozpoczęcie działalności 
szkolnego koła „Caritas”

pierwsza akcja w której brali udział 
członkowie naszej szkoły.

4-5 marca
I akcja szkolnego koła „Caritas”
zbieranie produktów spożywczych

25 lutego
IV Intearaktywny Konkurs 
Matematyczny dla uczniów 

klas szóstych
W tym roku w konkursie 

uczestniczyło 48 uczniów z 10 szkół.

25 stycznia
Wyniki konkursu

Z dumą informujemy, że uczennice 
naszego gimnazjum:
Weronika Pytlewska
Ada Pawłowska
Zuzanna Okulska-Bożek
uzyskały tytuł finalisty w kuratoryj-
nym konkursie przedmiotowym z ję-
zyka polskiego.

28 stycznia
Gość z Danii

Naszą szkołę odwiedził student z Da-
nii, Rafael Robert Szymański, który 
przedstawił nam prezentację o moż-
liwościach i warunkach studiowania 
w Danii. Było bardzo ciekawie :)

9 stycznia
Studniówka

Było... minęło... 

2016
23 marca

8.00 – Msza św.
9.00-10.00 – spotkania w klasach
10.15 – Przedstawienie pasyjne w 
ORATORIUM

21 marca
Wywiadówka

24-29 marca
Przerwa świąteczna

10 kwietnia
Dzień otwarty szkoły

30 marca

Co niesie 
przyszłość?
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p. Iwona 
Tataryn-Jagielska

Jak zamierza pani spę-
dzić Walentynki? Czy ma 
pani już jakieś plany?

Co roku coraz później 
zaczynam myśleć o Walen-

tynkach i przychodzi taki 
moment, że tak naprawdę za-
skakuje mnie ten dzień. Myślę, 
że będzie to wspólna kolacja 
z mężem i z dziećmi.

Kiedy i gdzie poznała 
pani swoją pierwszą miłość?

Tak naprawdę moją 
pierwszą miłością był mój 
mąż. Jesteśmy już długo mał-
żeństwem. Poznaliśmy się, jak 
chodziłam do liceum w niety-
powy sposób – przez telefon. 
Nigdy wcześniej mnie nie 
widział. Zadzwonił do mnie 
do domu i umówiliśmy się na 
randkę.

Gdzie spędziła pani 
swoją pierwszą randkę ze 
swoim mężem?

Po prostu wyszliśmy na 
spacer do miasta.

Jak wyglądały pani za-
ręczyny i gdzie się odbyły?

p. Ilona Kozubek
Jak zamierza pani spę-

dzić Walentynki?
Na pewno bardzo in-

tensywnie, bo przypadają na 
koniec ferii i trzeba będzie się 
przygotować do następnego 
miesiąca pracy.

Kiedy i gdzie poznała 
pani swoja pierwszą miłość?

Moją pierwszą, jedyną 
i nieustającą miłością jest mój 
mąż. Poznaliśmy się na kursie 
prawa jazdy. Mieliśmy wtedy 
po 17 lat.

Gdzie spędziła pani 
pierwszą randkę ze swoim 
mężem?

To był bardzo piękny, 
pełen emocji spacer. Miłych 
wspomnień mam zresztą całe 
mnóstwo.

Jak wyglądały pani zarę-
czyny i gdzie się odbyły?

Zaręczyliśmy się w Lubli-
nie, gdzie studiowaliśmy. Pew-
nego dnia mój chłopak odwie-
dził mnie na stancji.  Przyszedł 
z ogromnym bukietem róż 
i z pierścionkiem, który sobie 
wcześniej wybrałam, żeby był 
taki, jaki mi się podobał. Klęk-
nął i oświadczył  się. Wiem, 
że  wcześniej rozmawiał z mo-
imi rodzicami, choć ja o tym 
nie miałam pojęcia.

Co myśli pani o Walen-
tynkach?

Zaręczyny odbyły się 
w  moim domu rodzinnym. 
Mój mąż przyszedł ze swoimi 
rodzicami, z kwiatami i pier-
ścionkiem zaręczynowym. 
Mieliśmy wspólny obiad 
i wtedy poprosił mnie o rękę, 
zapytał o zgodę moją mamę, 
bo tata już wtedy nie żył. Było 
bardzo uroczyście.

Co myśli pani o Walen-
tynkach?

Jest to oczywiście jedno 
ze świąt przeniesionych z tra-
dycji anglosaskiej do naszego 
klimatu, do Polski. Powinni-
śmy je obchodzić jako święto 
miłości, okazywania uczuć, 
radości, tego, że nie zapomi-
namy o innych i że kochamy 
się wszyscy. Nie mam nic 
przeciwko temu.

Jak według pani powinna 
wyglądać pierwsza randka?

To powinien być taki 
dzień czy taki wieczór, kiedy 
wydarzy się coś nietypowego 
dla nas albo ktoś nas zabierze 
w miejsce niezwyczajne, takie 
niestandardowe. Nie mówię, 
że to ma być kosztowna inwe-
stycja, ale coś takiego wyjąt-
kowego, czego byśmy się nie 
spodziewali. Ja poszłabym na 
randkę z chłopakiem, który 
zaproponowałby coś bardziej 
oryginalnego, niż kino i po-
pcorn. 

Jaka była pani naj-
śmieszniejsza przygoda na 
randce?

Zdarzało się, że niesto-
sownie się ubrałam, bo nie 
wiedziałam, gdzie pójdziemy 
na randkę, założyłam szpilki, 
a okazało się, że idziemy na 
długi spacer. 

Lekcja miłości

Nie lubię przeszczepia-
nia na siłę tradycji, które nie 
należą do naszej kultury. Ani 
ja, ani mój mąż nie świętuje-
my Walentynek. Denerwuje 
mnie ten cały blichtr handlo-
wy związany z Walentynkami, 
te serduszka. Dużo bardziej 
cenię sobie momenty, kiedy 
świętujemy we dwoje nasze 
rocznice, nasze tradycyjne 
święta. Natomiast dziwię się, 
że w naszej kulturze w święto 
zakochanych nie przerodziła 
się najkrótsza noc w roku, któ-
ra przypada na św. Jana. Ja oso-
biście za świętem walentynek 
nie przepadam, aczkolwiek 
miłe gesty w postaci kwiatów 
są jak najbardziej przeze mnie 
akceptowane.

Jak według pani powin-
na wyglądać pierwsza rand-
ka?

Nie dam nikomu recep-
ty na pierwszą randkę. Za 
każdym razem będzie inna, 
bo każdy z nas będzie się do 

niej inaczej przygotowywał, 
miał inne nadzieje, będzie 
robił inne plany. Natomiast 
na pewno powinna być, jak 
zawsze podkreślam wam na 
lekcjach wychowania do ży-
cia w  rodzinie, pełna wza-
jemnego szacunku i takiej 
nadziei poznawania siebie, 
a gdzie będzie, czy to będzie 
kino, czy spacer w lesie albo 
rozmowa w małej cichej 
kawiarni, bo wydaje mi się, 
że  pierwsza randka nie po-
winna być w  dzikim tłumie, 
to jest inwencja twórcza osób 
zainteresowanych.

Jaka była pani naj-
śmieszniejsza przygoda na 
randce?

Na pewno zabawne było 
to, jak kiedyś na wspólnym 
wyjeździe w górskim poto-
ku prałam mojemu chłopa-
kowi spodnie na kamieniu, 
co jest nawet uwiecznione  
na zdjęciu.

Miłości nie nauczymy się od innych, nawet jeśli są bardzo 
doświadczeni i charyzmatyczni. Tytułu tego wywiadu nie należy 
zatem traktować arcypoważnie. Niemniej jednak nasi nauczy-
ciele nieczęsto opowiadają nam o randkach, dlatego poczujmy 
się jak na wyjątkowej lekcji. Warto wiedzieć, co w kwestii mi-

łosnej mają do powiedzenia Ci, którzy na co dzień katują nas 
sprawdzianami, przeciągają nas za uszy do następnej klasy, 
sprawiają, że nawet na chwilę nie zapominamy o naszym mier-
nym statusie i krytycznym położeniu.
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p. Małgorzata  
Chmielewska

Jak i gdzie poznała się 
pani ze swoim mężem? 

Na lotnisku. Latałam za 
nim. Był ode mnie starszy i la-

Czy wiesz, że…

p. Artur Jagiełło
Jak i gdzie poznał się 

pan ze swoją żoną? 
W szkole. To była moja 

koleżanka z klasy, ale kiedy 
chodziliśmy do szkoły, nie 
byliśmy parą. Dopiero po 
maturze poczuliśmy, że nam 
siebie brakuje i zaczęliśmy się 
spotykać, no i jesteśmy dzisiaj 
małżeństwem. 

Jak wyglądała pana 
pierwsza randka?

p. Bartek 
Mazurkiewicz

Jak zamierza pan spę-
dzić Walentynki?

Na kolacji z moją żoną.
Kiedy i gdzie poznał 

pan swoja pierwszą miłość?
Na obozie żeglarskim na 

Mazurach.

tał lepiej na szybowcach. Był 
taki jeden dzień, kiedy cały 
czas za nim latałam. Nie za 
facetem, tylko za kimś, kto 
doskonale latał i chciałam 
się nauczyć, jak on to robi, 
że unosi się w powietrzu naj-
dłużej ze wszystkich. 

Jak wyglądała pani 
pierwsza randka?

Nie pamiętam. 
Czy pani mąż był pani 

pierwszą miłością? 
Tak i jedyną. 
Czy małżeństwo 

wprowadziło w pani życie 
wiele zmian? 

Wyszłam za mąż, jak 
miałam 20 lat i mój mąż 
też miał 20 lat. Wszystko 
się zmieniło, ponieważ za-
częliśmy razem żyć, razem 
mieszkać, razem pracować. 
Wszystko się zmieniło.  

Gdzie spędził pan pierw-
szą randkę ze swoją żoną?

Również na obozie że-
glarskim, bo tam poznałem 
moją żonę.

Co myśli pan o Walen-
tynkach?

Myślę, że jest to fajne 
święto, przy okazji którego 
możemy mówić otwarcie 
o  uczuciach i pokazać, kto 
kogo lubi ponad miarę.

Jaka była pana naj-
śmieszniejsza przygoda na 
randce?

Jak byłem studentem 
i poszedłem ze swoją dziew-
czyną na randkę, zamówiłem 
jej sok z wyciskanych owo-
ców. Okazało się niestety, 
że kosztował masę pieniędzy 
i nie miałem czym zapłacić.

Nie wiem, nie pamiętam. 
Czy pana żona była 

pana pierwszą miłością? 
W podstawówce są ta-

kie miłości niedojrzałe, kie-
dy komuś podoba się jakaś 
dziewczyna. Podobała mi 
się wtedy jedna i wydawało 
mi się, że jestem w niej za-
kochany, ale to była miłość 
bez wzajemności. Po krót-
kich cierpieniach wróciłem 
do siebie. 

Czy małżeństwo wpro-
wadziło w pana życie wiele 
zmian? 

Tak, to jest zupełna re-
wolucja w życiu, bo przed 
małżeństwem jest się same-
mu, o wszystkim się decyduje 
samemu, a potem trzeba kon-
sultować i brać pod uwagę do-
bro innych, tych, za których 
czujemy się odpowiedzial-
ni. Na początku jest to żona, 
a potem także dzieci. 

Rozmawiali uczniowie klas drugich gimnazjum

Powiedzeniu Stara miłość nie rdzewieje dał początek 
najsłynniejszy grecki poeta Horacy.

Para z najstarszym stażem małżeńskim w 2011 roku 
obchodziła 90 rocznicę ślubu.

Najdłuższy welon ślubny- 3358 metrów. Najstarsza druhna na ślubie miała 105 lat i 171 dni.

Najstarsza para młoda w momencie zawarcia ślubu miała łącznie 191 lat i 126 dni. Narzeczona miała wtedy 94 lata i 201 
dni, a narzeczony 96 lat i 290 dni.

Inna ciekawa para młoda to Rose Pollard i Forrest Lunsway. Para poznała się w 1983 roku na tańcach i spotykała się, po-
mimo dzielącej ich odległości 60 kilometrów. W 2001 roku Forrest oświadczył się, ale Rose odpowiedziała, iż wyjdzie za niego, 
gdy on skończy 100 lat. Rose musiała dotrzymać obietnicy i ślub odbył się 19 marca 2011 roku, w dniu setnych urodzin Forresta. 
90-letnia panna młoda pewnie nie przypuszczała, że Forrest Lunsway będzie pamiętał o jej obietnicy, a tym bardziej, że dożyje 
do „setki”.
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Perspektywa randki – 
szczególnie tej pierwszej – 
często wywołuje stres. Bywa, 
że chęć pokazania się od jak 
najlepszej strony paraliżu-
je. W jaki sposób uniknąć 
niezręcznych sytuacji, jakie 
mogą się nam przytrafić 
podczas randki? Jak zapre-
zentować się od tej najlep-
szej strony i nie zasłużyć na 
miano osoby źle wychowa-
nej? 

Spóźnienia i odwoły-
wanie spotkania

Na każdą randkę – 
a  szczególnie na tę pierwszą 

– należy przychodzić punktu-
alnie. Spóźnianie się to ozna-
ka braku szacunku do osoby, 
z którą się umawiamy. Lepiej 
pojawić się na miejscu wcze-
śniej (i chwilę poczekać), niż 
ryzykować już na początku 
utratę dobrej opinii, jaką ma 
na nasz temat druga strona. 
Jeżeli jednak coś się nam po 
drodze przytrafi (np. uliczny 
korek), to niezwłocznie skon-
taktujmy się z czekającą na 
nas osobą telefonicznie i po-
informujmy ją o spóźnieniu – 
w takiej sytuacji nigdy nie re-
zygnujmy jednak ze spotkania. 
Nie wypada również w innych 
sytuacjach odwoływać randki 
w ostatniej chwili – np. kilka 
godzin przed umówionym 
terminem. 

Krytyka miejsca randki
Krytykując miejsce spo-

tkania, krytykujemy w spo-
sób pośredni osobę, która je 
zaproponowała lub wybrała. 
Nie wszystkie kawiarnie i  re-
stauracje przypadną nam do 
gustu. Nie każdego ucieszy 

perspektywa spotkania w ple-
nerze (np. w parku) czy na im-
prezie o określonym charakte-
rze (m.in. na festynie, meczu, 
koncercie). Takie sytuacje nie 
upoważniają nas jednak do 
tego, aby w sposób otwarty 
wyrażać negatywne opinie 
o miejscu, które wybrała to-
warzysząca nam osoba. Przy 
okazji wspomnijmy o pewnej 
ważnej zasadzie: otóż warto 
być ostrożnym proponując 
pierwszą randkę osobie, któ-
rej upodobań jeszcze nie zna-
my: lepsze od niespodzianek 
i niekonwencjonalnych pro-
pozycji (które niekoniecznie 
ucieszą) są pewne i tradycyj-
ne rozwiązania. 

Miejsce, w którym nie 
można porozmawiać

Randkową wpadką może 
być również wybór miejsca, 
w  którym nie można spokoj-
nie porozmawiać. Hałaśliwa 
dyskoteka czy bar pełen gło-
śno rozmawiających ludzi 

to złe miejsca na pierwsze 
spotkanie. Podczas randki 
powinniśmy mieć możliwość 
poznać drugą osobę – m.in. 
jej zainteresowania, poglą-
dy, upodobania i np. poczu-
cie humoru: taką możliwość 
stwarza jedynie rozmowa 
w spokojnym miejscu.

Niewygodne tematy
Podczas pierwszych ran-

dek nie poruszajmy tematów, 
które mogą wprowadzić ko-
goś w zakłopotanie. Zamiast 
pytać o trudne sprawy, ini-
cjujmy konwersacje o  spra-
wach wywołujących miłe 
skojarzenia: np. o pasjach i za-
interesowaniach, sposobach 
spędzania wolnego czasu, wy-
darzeniach kulturalnych, kuli-
nariach, podróżach itp. 

Niestaranny ubiór
Grzechem niektórych 

osób wybierających się na 
różne spotkania (nie tylko 
na randki) jest brak dbałości 

Randkowe wpadki, czyli sytuacje, 
jakich należy się wystrzegać podczas spotkania we dwoje

o  strój. Pamiętajmy, że ubie-
rając się schludnie i staran-
nie, okazujemy drugiej osobie 
szacunek oraz pokazujemy, 
że zależy nam na niej. 

Odbieranie telefonu 
komórkowego 

Używanie komórki pod-
czas spotkania we dwoje to 
nietakt i niewybaczalny błąd! 
Na randce najlepiej wyciszyć 
albo po prostu wyłączyć te-
lefon. Odbieranie komórki 
i  prowadzenie rozmów za jej 
pośrednictwem wprawia dru-
gą osobę w zakłopotanie i po-
woduje, że nie wie ona, jak się 
zachować: czy wyjść w tym 
momencie do toalety, udawać, 
że nie słucha, a może spoglą-
dać gdzieś w bok. Pamiętajmy, 
że odbierając telefon czy wy-
syłając SMS-y podczas rand-
ki w nieświadomy sposób 
sygnalizujemy towarzyszącej 
nam osobie, że istnieją spra-
wy o wiele ważniejsze niż ona.

red.

Speed dating to proces randkowy, w którym zachęca się ludzi, by mogli poznać dużo nowych osób w kilka minut. Co 
3-8 minut mężczyźni i kobiety wymieniają się między sobą, żeby poznać się na „krótkich randkach”. Po 3-8 minutach or-
ganizator daje znak dzwonkiem, sygnalizując uczestnikom, by iść dalej na następną randkę. Na koniec wszystkich spotkań, 
uczestnicy oddają listę osób, z którymi by chcieli nawiązać dalszy kontakt. Jeśli okaże się, że dani uczestnicy wpisali siebie 

nawzajem na listę (zostało to odwzajemnione) to następuje wymiana kontaktów.
Według statystyki z festiwalu naukowego pod tytułem „Speed dating w Edinburgh”, większości kobiet wystarczy 30 sekund spo-

tkania z mężczyzną, by twierdzić, czy jest on kandydatem na chłopaka czy też męża.
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Wywiady z parami z Katolika
To był przypadek. Na 

początku Przemek nie chciał 
mi powiedzieć, że mu się po-
dobam, więc Piotrek Zieliński 
wziął jego telefon i napisał do 
mnie to wszystko, w bardzo 
bezpośredni sposób. Ja to po-
traktowałam jako żart. Potem 
się okazało, że to jednak praw-
da. Później samo się potoczyło. 
(Asia)

Na jakich wartościach 
budujecie wasz związek, 
aby się nie rozpadł? 

Staramy się 
opierać go na 
zaufaniu, miło-
ści, a szczególnie 
przyjaźni.

A co 
z  przyjaciół-
mi? Czy przez 
wasz związek 
nie zerwaliście 
z nimi więzi?

Był słabszy 
czas, ale już jest 
dobrze. (Prze-
mek)

Obok mnie 
jest mój najlep-
szy przyjaciel… 
Nikt mnie nie 
rozumie tak jak 

on. (Asia)
Czy kłócicie się ze 

sobą?
Raczej się nie kłócimy. 

(Asia i Przemek)
Jak spędzicie Walen-

tynki?
Mamy plan, żeby iść do 

American Dream, kupić dwa 
największe burgery i frytki, 
jakie tam są. No i oczywiście 
wspólnie je zjeść.

Rozmawiali uczniowie 
klas drugich gimnazjum

Dla niektórych nie jeste-
śmy obecni tak jak wcześniej, 
mają z tym problem, że nie je-
steśmy dla nich zawsze. Jakoś 
ten czas trzeba podzielić i to 
jest ciężka sprawa, szczegól-
nie dla tych osób, które czują 
się zostawione na pastwę losu. 
(Karolina)

Po prostu oboje uważamy, 
że relacja z każdym człowie-
kiem jest w stanie nas rozwi-
jać, dlatego nie ograniczamy 
się tylko do siebie. Uważamy, 

że każda więź z innym czło-
wiekiem uczy nas czegoś do-
brego i staramy się to wykorzy-
stać pielęgnując nasz związek. 
(Piotr)

Czy kłócicie się ze 
sobą?

Staramy się ze sobą roz-
mawiać, nie mamy cichych 
dni. Nie gniewamy się na sie-
bie, czasem tylko nie zgadza-
my się w różnych sprawach, 
ale zawsze dochodzimy do po-
rozumienia.

Asia Alberska
i Przemek Sulima

Od kiedy jesteście 
parą?

Od pierwszej gimnazjum. 
(Przemek)

Prawie trzy lata, z krótką 
przerwą. (Asia)

W jaki sposób rozpo-
czął się was związek?

Monika Maciejczyk 
i Mateusz Gutkowski

Od kiedy jesteście 
parą?

Od siódmego stycznia 
2016 roku.

W jaki sposób rozpo-
czął się was związek?

Pierwszego paździer-
nia 2015 roku minęliśmy się 
w sklepiku szkolnym. Od razu 
się zakochałem. Wiedzia-
łem, że oddam 
jej moje serce i 
zrobię dla niej 
wszystko.  Za-
kochałem się w 
jej oczach. Kilka 
dni później wra-
całem do domu i 
zobaczyłem ni-
ską dziewczynę, 
która była za-
czepiana przez 
grupkę chłopa-
ków, więc posta-
nowiłem jej po-
móc. Stanąłem 
w jej obronie.  
Gdy sie odwróci-
ła, rozpoznałem 
w niej dziewczy-
nę ze sklepiku. 
Odprowadziłem ją pod dom, 
żeby mieć pewność, że jest 
bezpieczna. Ale ta kaleka, kie-
dy otwierała drzwi, złamała 
klucz, więc zaproponowałem, 
żeby poszła do mnie. Dzięki 
temu bliżej się poznaliśmy, 
zamówiliśmy pizzę i ogladali-
smy film. Po tym, jak odebrali 
ją rodzice, nie mogłem o niej 
przestać myśleć. (Mateusz)

Zobaczylam go, kie-
dy schodziłam do sklepiku. 
Uśmiechnął się do mnie, a ja 
to odwzajemniłam. Mijaliśmy 
się kilka razy w szkole, ale nie 
było kiedy zagadać, więc tylko 
się do siebie uśmiechaliśmy. 
Lepiej poznaliśmy się po nie-
miłym incydencie z ,,moimi 
kolegami”. (Monika)

Na jakich wartościach 
budujecie wasz związek, 
aby się nie rozpadł? 

Na wartościach, które 
wynieśliśmy z domu. Bardzo 

ważną rolę w moim życiu od-
grywają zasady, których na-
uczył mnie tata. (Mateusz)

Na zaufaniu, przyjaźni 
i szczerości. (Monika)

A co z przyjaciółmi? 
Czy przez wasz związek nie 
zerwaliście z nimi więzi?

Moi przyjaciele są nasta-
wieni bardzo pozytywnie, ale 
jej koledzy i koleżanki chyba 
mnie nie tolerują. Oczywiście 
mamy też wspólnych znajo-
mych, którzy nas wspierają 

i  miło z nimi spędzamy czas. 
(Mateusz)

Karolina Bińkowska 
i Piotr Chęć

Od kiedy jesteście 
parą?

Jesteśmy razem od 9 paź-
dziernika 2015 roku.

W jaki sposób rozpo-
czął się was związek?

Poznaliśmy się na oazie, 
więc można to uznać po pro-
stu jako znak Boży, że jesteśmy 
dla siebie stworzeni. Nasza 
znajomość rozwijała się bar-
dzo szybko, ale opornie.

Na jakich wartościach 
budujecie wasz związek, 
aby się nie rozpadł? 

Na zaufaniu, poświęce-
niu i akceptacji wad drugiej 
osoby.

A co z przyjaciółmi? 
Czy przez wasz związek nie 
zerwaliście z nimi więzi?

Patronem ko-
jarzenia dobrych 

małżeństw jest św. Józef. Jego 
niezwykłe małżeństwo było 
tak świetnie dobrane. Miał 
szczęście mieć za żonę naj-
wspanialszą kobietę świata.



6 KLON — marzec 2016 — http://www.klo.radom.pl

Ze złamanym sercem 
u specjalisty

Dlaczego człowiek czuje 
potrzebę kochania innych?

Człowiek rodzi się z mi-
łości kobiety i mężczyzny, jest 
owocem najbardziej intymnego 
związku i więzi, które w  spo-
sób najpełniejszy realizują się 
w małżeństwie. Dlatego już od 
początku swego istnienia natura 
człowieka jest ukierunkowana na 
relacje z innymi, na  odkrywanie 
i  budowanie swojej tożsamości. 
Tylko dając miłość drugiemu 
człowiekowi, możemy spełniać 
swoje zadania w  świecie, odkry-
wać prawdziwy cel i  sens życia. 
Świadomość, że  jestem kochany, 
potrzebny innym, że mogę na 
nich liczyć, uzdolnia do podej-
mowania wszelkich wyzwań, ja-
kie przynosi codzienność. Mo-
żemy więc śmiało powiedzieć, 
że  pokochanie innych – ta naj-
bardziej niezwykła i zaskakująca 
potrzeba w  człowieku –  jest je-
dyną drogą do pełnego człowie-
czeństwa i szczęścia.

Czym różni się miłość od 
zakochania?

Może zacznijmy od zako-
chania, bo stanowi ono jeden 
z elementów na drodze bu-
dowania prawdziwej miłości. 
Przychodzi taka chwila w życiu 
młodego człowieka, gdy budzi 
się silna potrzeba uznania, pra-
gnienia, aby znalazł się ktoś, kto 
dostrzeże moje atuty, zachwyci 
się moją osobowością, wejdzie 
w świat moich oczekiwań. Nie-
cierpliwie szukamy osoby, która 
dostrzeże  i odpowie na skrywa-
ne w sercu wizje i marzenia. To 

rodzaj szczegól-
nych emocji, które 
kierują nas na dru-
giego człowieka 

i jego tajemnicę. Kiedy więc spo-
tykamy tego, który nas zauważa 
i zaczyna odpowiadać naszym 
wyobrażeniom, doświadcza-
my stanu zakochania. Docho-
dzą wtedy do głosu pragnienia 
szczególnego rodzaju bliskości, 
która przejawia się w czułych 
spojrzeniach, gestach,  słowach, 
podarunkach. Chcemy wtedy 
jak najczęściej i jak najdłużej 
być razem, często kosztem in-
nych zadań i codziennych obo-
wiązków. To wspaniałe uczucia, 
ale ten etap nie może trwać 
wiecznie. Wcześniej czy później 
przyjdzie jednak rozczarowa-
nie, zaczniemy odkrywać nie 
tylko zalety, ale i wady, słabości 
drugiego. Dlatego możemy do-
świadczyć cierpienia i wszystko 
może się szybko skończyć. Aby 
z tej relacji zbudować miłość, 
trzeba jeszcze wiele czasu i wy-
siłku z obu stron. Miłość zatem 
jest decyzją, że pomimo twoich 
braków, mimo doznanych zawo-
dów, chcę właśnie z tobą dalej 
iść przez życie. To troska  o do-
bro drugiego, kosztem rezygna-
cji czasem z własnych planów 
i  przyjemności. Decyzję podej-
muje cały człowiek, a nie tylko 
jego ciało, popędy, emocjonal-
ność. Takiej miłości trzeba się 
uczyć dzień po dniu.

Dlaczego ładna dziewczy-
na z gimnazjum/liceum nie ma 
chłopaka?

Można odpowiedzieć krót-
ko – wszystko w swoim czasie. 
Lubię to określenie, że człowiek 
jest tajemnicą. Każdy z nas kry-

je w swoim sercu różne pragnie-
nia, oczekiwania. Nie zawsze 
jednak zrealizują się one w pla-
nowanym przez nas momencie. 
Okres gimnazjum/liceum to 
czas intensywnego dojrzewania, 
które jest bardzo indywidualne 
dla każdej młodej osoby. W tym 
okresie budzi się silna potrzeba 
bycia zauważonym, docenio-
nym, zaakceptowanym przez 
rówieśników. Dlatego właśnie 
jedni intensywnie szukają kon-
taktów, szybko otwierają się 
na relacje z drugimi, u innych 
dominuje uczucie wstydu, nie-
śmiałości czy wręcz wycofania. 
Są osoby, które w  tym okresie 
stawiają bardziej na  zdoby-
wanie wiedzy, osiągnięcia na-
ukowe, sportową rywalizację. 
Jednym słowem potrzebujemy 
czasu, aby poznać najpierw sa-
mego siebie, swoje potrzeby, 
możliwości, zainteresowania, 
swoją wartość. Szukanie na siłę 
chłopaka, po to tylko, żeby ko-
goś mieć, albo nie być gorszą 
od koleżanki, jest nieodpowie-
dzialne i zupełnie niepotrzebne. 
Prawdziwa miłość przychodzi 
często niepostrzeżenie i roz-
wija się według swego planu. 
Uczmy się po prostu cierpliwie  
czekać.

Czy w związku nie prze-
szkadza różnica wieku? 

Wszystko zależy od doj-
rzałości oraz od tego, czy ma się 
wspólne cele, podobne wartości. 
Jeśli dostrzegamy podobień-
stwa, potrafimy rozwijać się 
wzajemnie,  pomagamy sobie 
w zrozumieniu swoich potrzeb 
to oczywiście różnica wieku nie 
ma większego znaczenia. Trze-
ba jednak zaznaczyć, że  u na-

stolatków różnica 2, 4 lat mię-
dzy sobą, wydaje się poważna. 
Inaczej po prostu odbieramy 
ten czas ze względu na okres 
dojrzewania, silnych przeżyć 
emocjonalnych. Dlatego jeśli 
już decydujemy się na chodze-
nie ze starszym chłopakiem, to 
dobrze jeśli połączą nas wspól-
ne zainteresowania, jakieś dzia-
łanie, wspólnota. Najważniejsze 
jest, aby pamiętać, że od star-
szych wymaga się też większej 
odpowiedzialności. Nie można 
więc wykorzystywać przewagi, 
jaką jest wiek, aby sobie kogoś 
podporządkować, urobić, zmu-
sić do uległości.

Czy rozstania muszą bo-
leć?

W każdym związku, nawet 
najszczęśliwszym i długotrwałym, 
będą pojawiać się nieporozumie-
nia, konflikty. Na etapie budowa-
nia relacji, a  więc w okresie mło-
dości, kiedy dziewczyna i chłopak 
dopiero uczą się rozpoznawać 
swoje emocje, wzajemne reakcje, 
tych trudności może być więcej.

Mamy prawo się pomy-
lić, źle wybrać, nieodpowiednio 
ulokować uczucia. Rozczarowa-
nie drugim człowiekiem, bo jest 
niedoskonały, ma  słaby charak-
ter, nie realizuje naszych marzeń, 
a więc rozstanie z kimś, na kim 
mi przecież zależało, komu tak 
wiele ofiarowałem z siebie – za-
wsze boli. Ale nie można na siłę 
zatrzymywać kogoś, kto tego 
nie chce, kto też nie podejmuje 
pracy nad sobą, nad wspólnym 
związkiem. Przeżycie cierpienia 
z powodu rozstania może pomóc 
zrozumieć prawdę, że  miłość to 
nie tylko same uniesienia, ale cią-
gle zmieniający się proces więzi 

W naszym wieku permanentnie szukamy sympatii. Niestety z różnym skut-
kiem. Bywa, że nie rozumiemy się nawzajem, nie umiemy się zachować. Randki 
są miłe, ale nie zawsze się udają. Związki młodych ludzi to pasmo niedomówień 
i emocjonalna huśtawka. Złamane serce goi się długo, a rana niekiedy się jątrzy. 
Czasem po złym doświadczeniu nie umiemy się zaangażować w nowy związek. 
Na szczęście mamy w szkole chirurga od złamanych serc. Pani Bożena Sałek, 
nauczyciel zajęć Wychowanie do życia w rodzinie, udzieliła specjalnie dla nas 
terapeutycznego wywiadu. Z serca dziękujemy za cenne rady!
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Zakochać się na wiosnę

Chciałabym mieć kogoś, z kim mogłabym/mógłbym 
dzielić...
—	 moją	miłość	do	zwierząt,
—	 tajemnice,	przeżycia	czy	też	codzienne	sprawy,
—	 codzienne	życie,
—	 chciałabym	mieć	kogoś,	kto	potrafi	mnie	rozbawić	do	łez	i	z	kim	

mogę	porozmawiać	o	poważnych	rzeczach.

Czy jest jakiś temat, o którym twoim zdaniem nigdy nie 
należy żartować?
—	 nie	powinno	się	żartować	z	Boga,
—	 ze	starań	partnerki,
—	 na	temat	choroby	czy	cierpienia,
—	 jestem	zdania,	że	nie	należy	śmiać	się	z	czyichś	uczuć,	nie	jest	to	

temat	do	żartów,	takie	zachowanie	może	sprawić	komuś	bardzo	
wielką	przykrość,

Gdybyś miała/miał zaprzyjaźnić się ze swoim partnerem/
partnerką, co powinna/powinien jeszcze o tobie wiedzieć?
—	 że	chcę	zachować	czystość	przed	ślubem,
—	 wie	o	mnie	wszystko,
—	 powinien	wiedzieć,	ze	jestem	zazdrośnicą,
—	 jestem	bardzo	zaborcza,
—	 jaka	jest	moja	ulubiona	pizza	-	to	jest	niezbędna	wiedza,
—	 że	kocham	muzykę

dwojga ludzi. Wszystko, co jest 
piękne i wartościowe, wiąże się 
bardzo często z trudem i wyrze-
czeniem.

Jak pielęgnować związek?
Nic nie zrobi się samo – mi-

łość trzeba pielęgnować. Z  pew-
nością ważne są czułe słowa, gesty, 
miłe sms-y, drobne podarunki, 
kwiaty. Warto pamiętać o  rocz-
nicach, ważnych dniach, ulubio-
nych zajęciach.  Trzeba umieć 
planować randkę, przemyśleć, 
co  będziemy robić - może wyj-
ście do kina, kawiarni, na koncert, 
wspólny spacer. A może zrobimy 
razem coś dla innych, ugotujemy 
obiad, poświęcimy czas, aby ko-
muś pomóc. Wspólne działanie, 

podejmowanie wyzwań, rozwi-
janie wspólnych pasji i zainte-
resowań pomoże w  umocnieniu 
więzi. Największym błędem jest 
dzisiaj brak rozmowy, spotyka-
nie się tylko z nudów, często dla 
swojej przyjemności – nie licząc 
się z potrzebami drugiego. Ła-
two wtedy o znużenie i pretensje. 
Podstawą każdej relacji powinien 
być wzajemny szacunek, zaufa-
nie, szczerość.

Czego w związku 
oczekuje chłopak, a czego  
dziewczyna?

Psychologia podaje, że  ko-
biety żyją bardziej w  świecie 
osób, a mężczyźni – w świecie 
rzeczy. Natura kobiety skiero-

wana jest na wnętrze człowieka, 
czyli uczucia, a mężczyzny na 
zewnątrz, stąd jego racjonal-
ność. Dlatego dziewczyna cho-
dząc z chłopakiem podchodzi do 
tego bardziej emocjonalnie, a on 
bardziej zmysłowo. Chłopak wi-
dzi swoją wartość w kategoriach 
siły, sprawności, intelektu. Dla-
tego lubi, kiedy jest chwalony, 
doceniany za wiedzę, wyczyny 
sportowe, zaradność. Dla niego 
ważny jest szacunek, rozumiany 
jako pewien rodzaj dumy kobiety, 
że ma takiego mężczyznę, że on 
to i to potrafi, że jest taki „mę-
ski”. Dziewczęta mają silną po-
trzebę uznania, oczekują przede 
wszystkim akceptacji, czułego 

gestu, słowa podziwu, ciepłego 
uśmiechu, opiekuńczości i troski. 
Chłopcy nie zawsze prawidłowo 
odczytują te pragnienia. Czę-
sto wręcz sądzą, że jest to przy-
zwolenie do bardziej intymnych 
działań. Dla nich to czas gwał-
townych zmian hormonalnych 
i  trzeba go przejść świadomie 
i  odpowiedzialnie.  Dlatego tak 
potrzebna jest właściwa komu-
nikacja, szczera rozmowa, któ-
rej dziś tak wielu brakuje. Myślę 
również, że dla  każdej osoby 
w  związku ważna jest wierność, 
lojalność i prawda.

Bożena Sałek – nauczy-
ciel zajęć „Wychowanie do życia 
w rodzinie”.

Pewien psycholog zaprosił do laboratorium pary nieznajomych, 
poprosił je, żeby w ciągu 90 minut odpowiedziały sobie nawzajem na 
36 coraz bardziej osobistych pytań ze specjalnie skonstruowanej listy, 
a następnie patrzyły sobie w oczy przez cztery minuty. Jedna z par nie 
tylko – zgodnie z hipotezą – zakochała się, ale nawet wzięła ślub. 

Hasło „miłości od pierwszego wejrzenia” okazuje się naukowo 
uprawnione: według niektórych badań wystarczy już dwie minuty, 
żeby wzbudzić lub pogłębić uczucie. Badane pary nieznających się 
wcześniej studentów po takich dwóch minutach przyznawały, że wy-
tworzyła się między nimi namiętność, a nawet miłość. Niedaleko stąd 
do wniosku, że to właśnie patrzenie głęboko w oczy wywołuje uczu-
cie, a nie odwrotnie. Taki „eksperyment” można obejrzeć na YouTube. 
Film ma już ponad cztery miliony wyświetleń. Poniżej zamieszczamy 
kilka pytań z listy, na które odpowiedzi udzielili uczniowie i absolwen-
ci Katolika. Spróbujcie poeksperymentować z ukochanym/ukochaną ;)

Powiedz partnerowi/partnerce coś, co ci się w nim/niej 
podoba. Bądź bardzo szczery/szczera - mów rzeczy, których 
się zwykle nie mówi świeżo poznanej osobie.
—	 masz	super	charakter	złośnicy,	dajesz	mi	tyle,	że	czuję	się	przy	

tobie	milionerem,
—	 lubię	patrzeć	tobie	w	oczy,	są	takie	piękne,
—	 podoba	mi	się	twoja	ambicja	i	upór.	I	naprawdę	podziwiam	two-

ją	szczerość,
—	 twój	piękny	 śpiew,	masz	piękne	oczy,	bardzo	podobają	mi	 się	

twoje	blond	włosy,
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Pierwszy polski list miłosny
Panno ma najmilejsza!
Gdy chciałem na służbę od ciebie jechać precz, przyjąłem do domu twego, ciebie żegnając. Dziwne rzeczy, w miłości będąc, poczęły się między 
nami, toć jest, abyś mnie nie zapomniała, barzo ciem twej miłości począł prosić, a twa miłość na mą prośbę ślubiła to uczynić. A tako z tobą się 
rozstając, serce me jęło barzo płakać, a ja takoż ślubując twej miłości nie zapominać, ale wszędzie cześć i lubość czynić. Wiedz, moja najmilejsza 
panno, iże, aczkoliciem ja od ciebie daleko, a wszakoż nie była ani będzie nad cię inna miła, jedno ty sama, panno milejsza ma! Niedawno mię 
rzecz była potkała, abych barzo krasną pannę miłował, ale, gdym na cię wspomionął, tegom uczynić nie chciał. A o ty wszyćki rzeczy – proszę 
twej miłości, aby były tajemny między mną a między tobą, a proszę twej miłości, abyś się mej matuchnie pokłoniła.

Język zakochanych

Jakie jest twoje najpiękniejsze wspomnienie?
—	 kiedy	 po	 raz	 pierwszy	 zobaczyłam	 swoją	 młodszą	

siostrę	na	rękach	mojej	mamy	w	okienku	szpitalnym,
—	 pierwszy	pocałunek,
—	 moim	 najpiękniejszym	wspomnieniem	 jest	 końców-

ka	wakacji	ubiegłego	roku.	To	właśnie	wtedy,	na	kon-
cercie,	poznałam	bardzo	bliską	mi	osobę,

—	 pokonanie	lęku	wysokości,
—	 z	 takich	odległych	wspomnień	 to	bal	 szóstoklasisty,	

na	 który	 bardzo	 nie	 chciałam	 iść	 i	 aż	 do	 ostatniej	
chwili	odmawiałam	wzięcia	w	nim	udziału.	Okazało	
się,	że	to	było	kilka	najlepszych	godzin	w	moim	ży-
ciu!	No	i	dostałam	darmową	pizze!

Kiedy ostatnio rozpłakałaś/rozpłakałeś się przy kimś? A kiedy 
w samotności?
—	 przy	kimś	bardzo	dawno	temu,	nawet		już	nie	pamiętam,	a	w	samotności	

zdarza	mi	się	to	bardzo	często	ostatnio,
—	 staram	się	nie	płakać	przy	innych,	nie	chcę,	żeby	dopytywali,	co	się	stało.	

Zdecydowanie	wolę	płakać	w	samotności,	co	zdarza	mi	się	dosyć	często,
—	 jak	 podniosłam	 na	mamę	 głos	 i	miałam	wyrzuty	 sumienia.	 Ogólnie	 to	

dużo	płaczę,	ale	tylko	przy	bliskich.	Przy	innych	staram	się	powstrzymy-
wać	od	takich	uczuć,

—	 na	szczęście	nie	mam	przy	kim	płakać	(czy	rzeczywiście	na	szczęście?).	
Raczej	 staram	się	ukrywać	 łzy.	W	samotności	płaczę	dość	często,	wolę	
radzić	sobie	sama	ze	swoimi	problemami,	co	nie	zawsze	wychodzi	mi	na	
dobre.

 „Miłowanka”
S jak siła , którą mi dajesz 
E jak energia , której bez Ciebie brak 
R jak radość , którą się dzielisz 
C jak cisza , którą niesiesz podczas burzy 
E jak euforia , którą wzbudzasz we mnie 

M jak miłość , którą Cię darzę
O jak odwaga , kiedy jesteś przy mnie 
J jak jutro, tylko z Tobą 
E jak emocje , gdy stoisz obok 
 … SERCE MOJE – ZAWSZE DLA CIEBIE! 
 Maja Konarska 

Mamy tendencję do spotykania się i pobierania z tymi osobami, 
które odzwierciedlają nasza osobowość, wartości czy wygląd fizycz-
ny. Jednak te cechy tylko pokazują, co sprawia, że związek się udaje. 
To, co jest również ważne, to sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy.

Komunikacja niewerbalna jest nieodłącznym składnikiem flir-
tu czyli zachowań polegających na prowadzeniu rozmów w sposób 
zalotny i kokieteryjny. W skład tych zachowań wchodzą specyficzne 
gesty jak np. okazjonalny dotyk, dotykanie włosów. Poza tym oso-
by flirtujące często mrugają oczami czy przyjmują postawę otwar-
tą. W odczytywaniu „mowy ciała” zdecydowanie lepsze są kobiety! 
W ich mózgu znajduje się aż 14–16 obszarów służących do oceny za-

chowania innych (w męskim mózgu jest ich trzy razy mniej). Kobiety są mistrzyniami 
w odgadywaniu komunikatów niewerbalnych, a wiele z nich uważa nawet, że są w sta-
nie „czytać z oczu innych ludzi”. A co kryje się w oczach osoby zakochanej? 

Zakochani robią wielkie oczy
Pod wpływem podekscytowania rozszerzają się nasze źrenice. Za zmianę ich 

średnicy odpowiadają mięśnie autonomiczne, nad którymi nie mamy świadomej kon-
troli. Kiedy patrzymy na kogoś, kto nam się podoba, nasze źrenice mogą być nawet 
cztery razy większe. 

Zakochani robią maślane oczy
Dlaczego zakochane oczy są maślane? Silne emocje powodują, że powierzchnia 

oczu pokrywa się wydzieliną z gruczołów łzowych. Gdy jesteśmy kimś oczarowani, na-
sze oczy wilgotnieją, przez co wydają się bardziej błyszczące i promienne.

Wielu z nas z pewnością zaskoczy, jak wielkie jest bogactwo 
określeń tej jedynej w swoim rodzaju choroby, czyli miłości.

Nazywając miłość od pierwszego wejrzenia we Francji można 
powiedzieć Un coupe de foudre, co dosłownie oznacza „uderzenie 
pioruna”. W niderlandzkim raczej „padniemy jak kloc”, w serbsko-

-chorwackim „wywąchamy się nawzajem”, w indonezyjskim po pro-
stu będziemy „pijani miłością”. 

Kiedy uczucie przetrwa, przychodzi czas na deklaracje 
i  oświadczyny. Hiszpanie powiedzą „wielbię cię”, Rosjanie podzię-
kują za to, że jesteś, Japończycy zaklinają „mógłbym umrzeć dla 
Ciebie”  (bo tak kiedyś jeden z ich tłumaczy przełożył „kocham Cię” 
z „Anny Kareniny”" Tołstoja).

Najprzyjemniejsze są jednak czułe słówka, zwłaszcza gdy uko-
chanego nazwiemy po hiszpańsku "ciachem", a po duńsku „skar-
bem”. Czesi powiedzą „złoto”, a Rosjanie – „gołąbeczka”.
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Słaba płeć?

Kobieta kurą domową? Zapomnij!

8 marca - Dzień Kobiet 
- zapewne każdy z Was zna tę 
datę, ale czy wiecie, co  ozna-
cza? Dzień ten został ustano-
wiony dla upamiętnienia walki 
sufrażystek o  równouprawnie-
nie, a dokładnie jest rocznicą 
strajku kilkunastu tysięcy ko-
biet, pracownic jednej z nowo-
jorskich fabryk. 8 marca 1908 
roku walczyły one o prawa wy-
borcze i poprawę warunków 
pracy.  Zostały  „zamknięte” 
w  fabryce przez właścicie-
la, który chciał wyciszyć całą 
sprawę. Wybuchł pożar. Zgi-
nęło 129 kobiet.

 W 1910 roku z inicjatywy 
Klary Zetkin, na zjeździe w Ko-
penhadze ustanowiono święto 
wszystkich kobiet, które po raz 
pierwszy oficjalnie obchodzono 
w 1911 roku. Jednak już 28 lute-
go 1909 roku w USA odbyły się 
pierwsze nieoficjalne obchody 
Dnia Kobiet. 

Jeśli ktoś powie: „Nigdy nie 
zrozumiem kobiet”,to dlatego, 
że wszystkie są takie nieprzecięt-
ne. Przedstawiamy Wam kilka 
portretów znanych reprezentan-
tek płci pięknej, które odegrały 
ważną role i zajmują wyjątkowe 
miejsce w historii świata.

Walentina Tierieszkowa 
to radziecka kosmonautka i in-
żynier wielokrotnie odznaczana 
za swoje zasługi. Jest pierw-
szą kobietą, która znalazła się 
w przestrzeni kosmicznej – 16 
czerwca 1963 roku rozpoczęła 
lot na statku Wostok 6. Trwał on 
2 doby 22 godziny 50 minut i 8 
sekund. Jako dziesiąta odpyła po-
dróż w kosmosie, była szóstym 
radzieckim astronautą. Kolejna 
kobieta poleciała w kosmos do-
piero 19 lat później. Podczas ob-
chodów swoich 70-tych urodzin 
w 2007 roku oświadczyła, że chce 
umrzeć na Marsie.

Janinia Ochojska – pol-
ska działaczka społeczna na 
rzecz potrzebujących i założy-
cielka fundacji PAH – Polskiej 
Akcji Humanitarnej. Od zawsze 
była aktywnym społecznikiem. 
Swoje powołanie i chęć poma-
gania innym odkryła będąc we 
Francji. Zetknęła się tam z orga-
nizacją charytatywną EquiLibre. 
Pracowała jako wolontariusz-
ka i zajmowała się organizacją 
francuskiej pomocy dla pol-
skich szpitali. Później założy-
ła polski oddział tej fundacji. 
Wykorzystując doświadczenie 
założyła Polską Akcję Humani-

tarną. Zorganizowała pierwszą 
polską misję pomocy w Koso-
wie, potem w Czeczenii, Iraku, 
Iranie, Libanie, na Sri Lance, 
w  Afganistanie, Sudanie, Dar-
furze i Autonomii Palestyńskiej. 
Janinia Ochojska jest lauleratką 
wielu prestiżowych nagród i od-
znaczeń m. in. Krzyża Koman-
dorskiego Orderu Odrodzenia 
Polski.

Maria Skłodowska-Cu-
rie - polska uczona, dwukrot-
na laureatka Nagrody Nobla. 
Po raz pierwszy w roku 1903 
w  dziedzinie fizyki wraz z mę-
żem i Henrim Becquerelem za 
przeprowadzone badania nad 
odkrytym przez nich zjawiskiem 
promieniotwórczości i po raz 
drugi w 1911 roku w dziedzinie 
chemii za otrzymanie nowego 
pierwiastka – radu – i badanie 
właściwości chemicznych pier-
wiastków promieniotwórczych. 
Jest jedyną kobietą, która otrzy-
mała tę nagrodę dwukrotnie, 
a  także jedynym uczonym w hi-
storii uhonorowanym Nagrodą 
Nobla w dwóch różnych dzie-
dzinach nauk przyrodniczych. 
Jej badania przyczyniły się bez-
pośrednio do przeprowadzania 
pierwszych badań nad lecze-
niem nowotworów za pomocą 
promieniotwórczości. Po otrzy-
maniu drugiej nagrody utwo-

rzyła Instytut Radowy, w którym 
przeprowadzano badania z za-
kresu chemii, fizyki i medycy-
ny. W  czasie I  wojny światowej 
z  jej inicjatywy powstały samo-
chody tzw. „małe Curie”, które 
umożliwiały wykonywanie zdjęć 
rentgenowskich w polowych 
warunkach. Wraz ze swoją córką 

- Irène - szkoliła na froncie radio-
logów.  Maria Skłodowska-Curie 
zmarła tam 4 lipca 1934 roku na 
skutek choroby popromiennej 
i  złośliwej anemii. Jako jedyna 
kobieta spoczęła w paryskim 
Panteonie w dowód uznania za-
sług na polu naukowym.

 Sufrażystki (łac. suffra-
gium – głos wyborczy) 

– aktywistki działające 
w Wielkiej Brytanii 

i  Stanach Zjednoczonych walczą-
ce o prawa wyborcze dla kobiet 
w  końcu XIX i na początku XX 
wieku, zwłaszcza przed rozpoczę-
ciem I wojny światowej. Nazywa-
no tak członkinie założonej 
w  roku 1903 w Wielkiej Brytanii 
organizacji Women’s Social and 
Political Union. Celem ruchu su-
frażystek było przyznanie pełnych 
lub częściowych praw wybor-
czych kobietom. Ruch sufrażystek 
był częścią pierwszej fali femini-
zmu, która kończy się wraz z re-
alizacją postulatów ruchu.

Maciej Romaniuk 

W poprzednich epokach 
kobiety nie mogły być trakto-
wane na równi z mężczyznami, 
były uznawane za gorszy typ 
człowieka. Skoro pojawiały się 
tego typu insynuacje, nie można 
było pozwolić na to, by kobieta 

miała prawo decydować o sobie. 
Musiała być całkowicie oddana 
swojemu mężowi, słuchać się 
go i być na jego łasce, ponie-
waż sama nie mogła pracować 
zawodowo. Jedynymi zajęciami, 
do których była stworzona, były 

obowiązki domowe, rodzenie 
dzieci oraz pielęgnowanie ogni-
ska domowego. 

Pomimo jej codziennego, 
ogromnego wysiłku i tak nie była 
doceniana, ponieważ uważano, że 
praca w domu to nie praca, przez 
to była wystawiona na drwiny 
w męskim gronie. Jednak i tak 
nie miała wyboru, ponieważ na 
uniwersytetach mogli uczyć się 
tylko panowie, panie nie miały 
tam wstępu. Były uznawane za 
głupsze i niegodne stanowisk, na 
które, według filozofii mężczyzn, 
zasługiwali tylko oni. Na szczęście 
pojawiły się silne i niezależne pa-
nie, które postanowiły zawalczyć 
o  swoje prawa i teraz sytuacja 
kobiet w społeczeństwie wygląda 
zupełnie inaczej. 

Współcześnie kobieta 
uchodzi za jednostkę wybitną 
i niezależną. Często zajmuje 
wysokie stanowiska w biurach 
i korporacjach. Nadal obser-
wujemy delikatną dominację 
mężczyzn, ale wzrost znaczenia 
kobiety w społeczeństwie zmie-
nił się diametralnie. Można by 
nawet powiedzieć, że coraz czę-
ściej występują rodziny, w  któ-
rych podział obowiązków  jest 
równy, a czasem mężczyźni 
zajmują się rzeczami, którymi 
kiedyś zajmowały się kobiety. 
Gotowanie i sprzątanie nadal 
będzie się nam kojarzyło z ko-
bietą, ale pomału ten stereotyp 
zanika.

Magdalena Sołśnia
i Michał Pierściński
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W zdrowym ciele zdrowe cielę

Hmm... Jak zaczęła się moja przygoda z bieganiem? Tudno to określić. Może dlatego, 
że  mój tata zaczął trenować. Zainteresowałam się tym sportem w ostatnie wakacje. Zdażały 
się pojedyncze niesystematyczne wyjścia. Chyba niestety byłam zbyt leniwa. Dopiero w roku 
szkolnym zaczęłam się starać. Wszystko dzięki mojemu wuefiście – panu Bartkowi Mazurkie-
wiczowi. To on dostrzegł moje możliwości i zaszatażował, że jak nie przyjdę na biegowe przy-
gotowanie do zawodów, to mnie udusi :). Zastanawiałam się, czy poświęcić swoje wtorkowe 
popołudnie na rzecz treningu. W końcu zdecydowałam, że pójdę. Bardzo mi się spodobało, 
ponieważ nie biegłam sama, tylko razem z osobami, które mają pasję. Postanowiłam, że wezmę 
udział w zawodach przełajowych, dlatego przykładałam się do tego i ćwiczyłam najlepiej jak 
mogłam. W dniu zawodów bardzo się stresowałam, myślałam, że nie podołam temu zadaniu. 
Jednak miałam mocny start i w efekcie zajęłam piąte miejsce. Byłam bardzo zadowolona, że da-
łam radę. Tydzień po tym pojechaliśmy na grupowe przełaje. Mimo, że nie zajęliśmy najlepsze-
go miejsca, była to świetna zabawa. Dlatego każdy, bez wyjątku, może biegać. Niekoniecznie 
w grupie, niekoniecznie szybko. Sport daje dużo radości i pomaga się odstresować. Myślę, że to właśnie dlatego wiele 
osób z Katolika propaguje bieganie, lub biega tak po prostu – dla siebie. Jeśli więc chcesz zacząć biegać, nie zrażaj się tym, 
że na początku cały czas będziesz czuł zmęczenie. To całkowicie normalne. Pamiętaj, że to trening czyni mistrza. Niedłu-
go kolejne zawody. Mam nadzieję, że mimo długiej przerwy dam radę. To dzięki wsparciu przyjaciół, rodziców i innych 
osób nie tracę nadziei i wierzę w sukces! :)

Magdalena Kowalczyk

Może się to wydawać trochę dziwne, ale kiedy byłam mała, nie umiałam kompletnie pływać 
i krztusiłam się przy każdym kontakcie z wodą. Zaczęło się w Kozienicach. Jeździłam tam z tatą, 
który mnie do wszystkiego zachęcił. To była u nas rodzinna tradycja. Na zawody jeździła moja 
strasza siostra, a wcześniej brat cioteczny. Na pierwsze zawody pojechałam w pierwszej klasie 
podstawówki, co prawda nic nie zajęłam, ale było to dla mnie duże wydarzenie, bo odbywały się 
daleko od Radomia. Jeździłam także i wciąż uczestniczę w zawodach radomskich, międzyszkol-
nych. Zajmuję rożne lokaty, najwięszym osiągnięciem było drugie miesce na ogólnopolskich za-

wodach szkół STO. Uczęszczałam do klubu pływackiego „PERŁA”, wcześniej do szkolnej sekcji pływackiej w szkole podstawo-
wej, a teraz chodzę tylko na sekcję organizowaną przez Katolika. Ciężko jest połączyć obowiązki szkolne i sport, ale na zajęcia 
staram się przychodzić zawsze, kiedy mogę. Myślę, że nigdy nie zrezygnuję z pływania, bo bardzo lubię ten sport i zachęcam 
do niego wszystkich, bo nie trzeba uprawiać go wyczynowo i jeździć na zawody, ale jest to też dobry sposób na odprężenie.

Julia Świątek

Moja przygoda z karate Oyama zaczęła się, gdy miałam 10 lat. W szat-
ni szkoły podstawowej, do której chodziłam, zobaczylam ogłoszenie o tre-
ningach karate. Zawsze lubiłam oglądać filmy o sztukach walki z Bruc-
cem Lee czy Jackie Chanem. Poczytałam więc trochę o tym i poszłam na 
pierwszy trening. Bardzo mi się tam spodobało i zostałam 2 lata. Początki 
nie były łatwe. Jednak dzięki systematyczności i zaangażowaniu szybko 
nauczyłam się podstawowych form fizycznych – uderzeń pięścią, kopnięć, 
bloków, przyjmowania określonych pozycji i poruszania się w nich, obro-
tów ciała, uników itp. Później było już tylko łatwiej. Treningi zaczęły mi 
sprawieć przyjemność. Ćwiczylam nie tylko w dojo ale i w domu, zwłasz-
cza przed egzaminami na stopnie uczniowskie. Te ostatnie odbywały się 
2-3 razy w roku. Największym sukcesem dla mnie było zdobycie pierwszego pagonu na białym pasie. To dodało mi pewności 
siebie, której mi ciągle brakowało. Potem, kiedy zaczęłam lepiej poznawać techniki kihon i układy kata były jeszcze 2 pagony. 
Dwa razy uczestniczyłam w pokazach karate, w tym raz w PSP 34, do której chodziłam. Rodzice byli bardzo zadowoleni z mo-
jego wyboru. Trenując karate musiałam ściśle przestrzegać etykiety dojo. Nikt nie może stać ponad zasadami zachowania się 
w niej ustalonymi. Np. do trenera nie wolno mówić po imieniu ale używając tytułu w języku japońskim. W moim przypadku 
był to „sensei”. Przed i po każdej rozmowie z trenerem należy ukłonić się z użyciem słowa „Us”. Podobnie przed i po każdym 
ćwiczeniu. Raz zdarzyło mi się spóźnić na zajęcia. Musiałam wtedy siedzieć w pozycji „seize” twarzą do ściany, przy wejściu 
i czekać na decyzję trenera. 

Karate oprócz wzmocnienia ciała i poprawienia szybkości, siły i koordynacji, zwiększa czujność i samodzielność. Uczy za-
ufania do samego siebie, wiary we własne siły i zdolności. Wbrew ogólnej opinii uważam, że karate powinny trenować w szcze-
gólności kobiety, bo posiadanie umiejętności samoobrony daje im poczucie większego bezpieczeństwa. 

Ja nie sądziłam, że będę musiała rozstać się z tą dyscypliną sportu. Była moją pasją.
Martyna Wajs
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Było bardzo rano, a ja wła-
śnie szykowałam się do szkoły. 
Nie mogłam oderwać wzroku 
od parującej kawy, której słodki 
zapach sprawiał, że było mi cie-
plej na sercu. Cały czas myślałam 
o jutrzejszych Walentynkach. Nie-
nawidziłam ich. Był to dla mnie 
najgorszy dzień w całym roku. Nie, 
no dobra, pierwsze miejsce zaj-
mowały wizyty w szpitalu. Ughh... 
Na samą myśl o tym miejscu prze-
chodziły mi ciarki po całym ciele. 
A wracając do Walentynek. Jak 
już mówiłam, były one dla mnie 
torturami. Nie zmieniło się to od 
wielu lat i myślę, że już nigdy do 
nich nie przywyknę. Nagle 
usłyszałam jak ktoś zbiega 
po schodach i moje myśli 
zeszły na zupełnie inny tor.

— Cześć Słońce! 
— Tata z promiennym 
uśmiechem wszedł do 
kuchni i  od razu zauwa-
żyłam cienie pod oczami. 
Kurczę... Pewnie znowu 
nie przespał nocy. Od 
wypadku często się mu to 
zdarzało. Bardzo martwi-
łam się o niego, ponieważ 
chciałam, aby był szczę-
śliwy. 

— Hej tato, znowu 
nie spałeś w nocy?

— Tak, ale to nie 
przez to, o czym myślisz. 
Jutro mam bardzo ważną 
rozprawę w sądzie i całą 
noc przeglądałem akta. 
Wiesz, jak bardzo mi zależy na 
wygranej. W końcu chodzi o mo-
jego przyjaciela.

— Doskonale wiem, że  bro-
nisz kolegi, ale nie możesz zary-
wać nocy!

— Słońce, nie martw się 
o  mnie. Dam sobie radę, przy-
sięgam, że dzisiaj to odeśpię. — 
Uśmiechnął się i dokończył jeść 
śniadanie. Wstawił w pośpiechu 
naczynia do zmywarki i pod-
szedł do mnie. — Muszę lecieć do 
pracy. Trzymaj się. — Pocałował 
mnie w czoło i za chwilę usłysza-
łam zamykające się drzwi.

Skończyłam pić moją kawę 
i niedługo po tym wyszłam 
z  domu. Kiedy szłam do szkoły, 
byłam nieco zdenerwowana, po-

nieważ nauczyciele zawalali nas 
testami i pracami domowymi, 
a ja chociaż cały weekend po-
święciłam na naukę, to i tak nie 
zdążyłam z kilkoma rzeczami. 
Szykowało się szybkie uczenie na 
przerwie przed lekcją. Super. By-
łam tym wszystkim sfrustrowa-
na, więc włożyłam słuchawki do 
uszu i włączyłam ulubioną sta-
cję. Leciał właśnie kawałek AC/
DC „Got Some Rock And Roll 
Thunder” i zaczęłam sobie go nu-
cić. Nie byłam jakąś wielką fanką 
rocka, ale można by powiedzieć, 
że ta piosenka troszeczkę po-
lepszyła mi humor. W szkole jak 

zawsze od samego wejścia było 
słychać głośne krzyki. Dobrze, że 
zagłuszała je muzyka w słuchaw-
kach. Kiedy tylko przekroczyłam 
próg, stanęłam jak wryta. Cały 
korytarz był udekorowany czer-
wonymi serduszkami i  wszędzie 
były porozwieszane plakaty in-
formujące o imprezie walentyn-
kowej w domu przewodniczącej. 
Zemdliło mnie na widok tej ca-
łej „miłości”, którą reklamowano 
jakby była lekiem na raka. Za-
trzymałam się przy swojej szafce 
i zaczęłam wyjmować potrzebne 
mi książki. Nagle za sobą usły-
szałam piskliwy głos.

— Hejka Rachel! — Zamknę-
łam szafkę, zmusiłam się  do 
uśmiechu i odwróciłam się.

— Cześć Alice, co tam?
— Świetnie! Słuchaj, Bruno 

zaprosił mnie jutro na kolację do 
tej nowej restauracji meksykań-
skiej! — Zaczęła piszczeć pod-
ekscytowana. — Już nie mogę się 
doczekać. On jest taki boski!

— No to fajnie. Cieszę się. — 
Powiedziałam i zaczęłam iść z nią 
w stronę sali. Kochałam ją jak 
siostrę, ale czasami chciałam ją 
udusić, ponieważ za często traciła 
głowę dla chłopaków. Dajcie spo-
kój... Co tydzień mówiła o kimś 
nowym. Ja nawet nie wiem, skąd 
ona ich brała! 

— Tak czy inaczej mam za-

miar założyć tę nową, czerwoną, 
koronkową sukienkę, którą kupi-
łam ostatnio na wyprzedaży. Jak 
sądzisz? Włosy mam upiąć czy 
rozpuścić?

Naprawdę nie chciało mi się 
rozmawiać na temat jej jutrzejszej 
randki, ale nie miałam wyboru, 
w końcu była moją przyjaciółką. 
Tak więc temat Bruna ciągnął się 
do końca wszystkich lekcji. Wró-
ciłam zmęczona do domu i  cały 
czas rozmyślałam o pytaniu Ali-
ce. Była ciekawa, jakie mam plany 
na Walentynki, ale w odpowiedzi 
otrzymała ode mnie tylko kpią-
ce spojrzenie. Dobrze wiedziała, 
że  pewnie spędzę je w piżamie 
przed telewizorem. Zasmucała 
mnie myśl, że wszyscy moi znajo-

mi szli na imprezę lub na randki. 
Jednak jakoś nie miałam ochoty 
na tę domówkę. Miałam nadzieję, 
że  jutro zamówię sobie pizzę, ku-
pię pudełko lodów i wypożyczę 
jakieś horrory. O tak, to byłby ide-
alny wieczór walentynkowy. 

Tata wrócił do domu stosun-
kowo wcześnie i poszłam do kuch-
ni zrobić mu kolacje. Widziałam, 
że był bardzo zmęczony i poszłam 
się do niego przytulić. Chciałam 
chyba w ten sposób zdjąć z niego 
ten cały stres i zmęczenie. Tata 
z  uśmiechem pocałował mnie 
w głowę i zjadł kolację. Zaczął ze 
mnie żartować, że powinnam iść 

do Master Chefa, bo moje 
jajka sadzone wymiatają 
i sam Gordon Ramsay jest 
przy mnie na poziomie 
przedszkolaka. Kochałam 
go za te jego żarty o moich 
umiejętnościach kulinar-
nych. Zawsze mówił jakiś 
przy każdym posiłku, który 
dla niego robiłam. Nagle 
z zamyślenia wyrwał mnie 
jego smutny ton.

— Rachel, mam do 
ciebie prośbę. — Zaczął 
niepewnie — Jutro idę 
z kolegami na mecz i synek 
Toma – Dennis – nie ma 
z  kim zostać. Powiedzia-
łem mu, że zapytam ciebie, 
czy mogłabyś go przypilno-
wać. Słońce, wiem, że pew-
nie masz jakieś plany, bo są 
Walentynki, ale proszę, czy 

mogłabyś się nim zaopiekować? 
— No i z moich idealnych planów 
nici. Nie mogę też odmówić tacie. 

— Nie, nie mam żadnych pla-
nów. Mogę z nim zostać. — Od-
parłam i zmusiłam się do uśmie-
chu. I tak właśnie oto spędzę 
wieczór, który miał być idealny, 
jako niania jakiegoś małego po-
tworka. Świetnie. Żyć nie umierać.

— Dziękuję Rachel, zadzwo-
nię potem do Toma i dam ci jego 
adres, a i jeszcze jedno. Musisz 
u  nich nocować, bo nikogo nie 
będzie w domu, więc spakuj sobie 
kilka potrzebnych ci rzeczy. 

* * *
Wytrzymanie całego dnia 

w szkole było dla mnie niczym 
przebiegnięcie maratonu, wyja-

Brat mojego podopiecznego
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śniając przy tym, że męczy mnie 
wejście po schodach. Każdy roz-
mawiał tylko i wyłącznie o Wa-
lentynkach. Alice przyszła ubrana 
od stóp do głów na czerwono. No 
tak, czerwony to kolor miłości, 
jakie to obrzydliwie romantyczne. 
Nie chciałam popsuć jej cudow-
nego humoru. Znowu cały dzień 
wysłuchiwałam, jaki to Bruno jest 
świetny i kiedy zadzwonił ostatni 
dzwonek, mało co nie popłaka-
łam się ze szczęścia. Do domu 
wróciłam zmarnowana i napraw-
dę nie chciało mi się iść później 
do Toma pilnować jego syna. No 
cóż. Musiałam. 

Punkt szósta zadzwoni-
łam dzwonkiem do jego drzwi. 
Otworzył mi chłopak mniej wię-
cej w moim wieku, który wyglą-
dał na zniesmaczonego moim 
widokiem.

— W czym mogę pomóc? — 
Zapytał niskim gardłowym gło-
sem, a ja nie mogłam oderwać 
od niego oczu. Miał nieziemskie 
orzechowo-karmelowe oczy i bu-
rzę jasnych loków. Nie dało się 
zaprzeczyć-był przystojny. Mimo 
to zachowałam zimną krew i nie 
pozwoliłam sobie na zrobienie ja-
kiejś głupoty.

— Przyszłam zaopiekować 
się Dennisem. 

— Aaa tak, to ty jesteś tą 
niańką. — Że co proszę? Widać, 
że wychowanie pierwsza klasa. 
Zdenerwował mnie jeszcze bar-
dziej, kiedy zaczął mnie mierzyć 
wzrokiem. — Wejdź. — Burknął. 
To było niemiłe i już zaczynał 
mnie denerwować.

— Dzięki. — Powiedziałam 
z promiennym uśmiechem, żeby 
nie dać mu za wygraną. Nie za-
gnie mnie tak łatwo.

W domu było ciepło i  od 
razu poczułam przyjemny wani-
liowy aromat ze świec zapacho-
wych. Chłopak zawołał swojego 
tatę i po chwili dołączył do nas 
Tom. Z uśmiechem mnie przywi-
tał i podziękował, że zgodziłam 
się przyjść. Następne pięć minut 
tłumaczył mi, gdzie co jest w ra-
zie potrzeby. Powiedział, że po-
tworek, którym miałam się zająć, 
jest w swoim pokoju na górze. 
Po danych mi instrukcjach wy-
szedł szybko z domu. Znudzona 
poszłam do pokoju mojego pod-
opiecznego. Okazało się, że ma-
lec jest bardzo podobny do chło-

paka, który otworzył mi drzwi. 
Zakładałam, że są braćmi, więc 
dlaczego to ja musiałam z nim 
zostać?

— Cześć, jestem Rachel. 
Będę cię dzisiaj pilnowała. — Po-
wiedziałam z prawie nieuda-
wanym uśmiechem, ponieważ 
chłopczyk był uroczy. Miał może 
z 4 lub 5 lat i wyglądał jak mały 
aniołek.

— Ceść, mam na imię Den-
nis. Chces się ze mną pobawic? 

— Wyseplenił słodkim głosikiem. 
Muszę przyznać, że mi serce 
zmiękło. Do ósmej bawiłam się 
z nim klockami LEGO i potem 
zrobiłam mu kolację. Następnie 
położyłam go spać. Niańczenie 
dziecka wcale nie było takie trud-
ne i muszę przyznać, że nie było 
wiele gorsze od samotnego wie-
czoru. Zeszłam na dół do salonu 
przed telewizor. Włączyłam sobie 
pierwszy lepszy film sensacyjny 
i próbowałam się na nim skupić. 
Z zamyślenia wyrwał mnie czyjś 
głos.

— Jak tam? Nie zamęczył 
cię mój brat? — Odwróciłam się 
i znowu zobaczyłam parę cudow-
nych, orzechowych oczu. O  mat-
ko, nawet nie zauważyłam, że on 
tu był. Usiadł koło mnie na ka-
napie zanim zdążyłam odpowie-
dzieć.

— Nie, no co ty. Fajnie się 
z nim bawiło. Nawet uważam, że 
jest uroczy. — Uśmiechnęłam się 
na wspomnienie zabawy z mal-
cem. Nagle on zaczął się śmiać.

— Uważasz tak, bo z  nim 
nie mieszkasz. Nawet nie wiesz, 
jak on potrafi dać w kość. — Po-
wiedział rozbawiony. Właśnie 
sobie o czymś przypomniałam. 
Nawet nie wiedziałam jak ma na 
imię, ale zanim go o to zapytałam, 
uprzedził mnie.

— Nie zdążyliśmy się so-
bie jeszcze przedstawić. Jestem 
Lucas, a ty? — Wyciągnął rękę 
w moją stronę i czekał, aż ją uści-
snę.

— Rachel. — Wydukałam 
tylko i podałam mu dłoń.

— Przepraszam za wcześniej, 
nie chciałem być niemiły. 

— Nie ma sprawy. — Zmie-
niłam temat — Wybierasz się 
gdzieś?- Spojrzałam na niego 
i  zobaczyłam, że jest dość ele-
gancko ubrany. Dopiero wtedy 
poczułam jego perfumy. Mmm 

boskie... Ej stop! Co ja robię? Mój 
umysł zaczął wariować. Nie, nie, 
nie. Nie są boskie. Są zwyczajne.

— Tak. Idę na tą domówkę 
do Kylie. Czemu ty nie idziesz?

Wskazałam pilotem na górę.
— Aaaa, no tak! Ale mały te-

raz śpi, więc spokojnie możesz iść.
— Nie zostawię go samego 

w domu! — Oburzona spojrzałam 
na niego, jakby był kosmitą, bo 
kto normalny zostawia pięciolet-
nie dziecko samo w domu?

— Daj spokój, przecież nic 
mu się nie stanie.

— Nie, dzięki. Wolę tutaj zo-
stać, poza tym nie lubię Walenty-
nek, więc ta impreza nie jest dla 
mnie.

— Co? — Teraz to on patrzył 
na mnie jak na kosmitę. — Jak 
możesz nie lubić Walentynek? Po 
pierwsze, jesteś dziewczyną, a po 
drugie, wszyscy je kochają.

— No to patrz, ja jestem wy-
jątkiem. Mam swoje powody. — 
Ściszyłam głos, bo przypomniały 
mi się te wszystkie okropne  rzeczy.

— A mogę się spytać jakie? — 
Wydawał się, rzeczywiście zainte-
resowany, a ja nie miałam nic do 
stracenia.

— To długa i nudna opo-
wieść. — Zaczęłam. — Naprawdę 
chcesz to usłyszeć?

Pokiwał głową.
— No dobra. Więc kiedy 

byłam mała, razem z rodzica-
mi wracaliśmy z wakacji i  mie-
liśmy wypadek. — Przełknęłam 
gulę w gardle. — Zginęła wtedy 
moja mama. — Przerwałam na 
chwilę, bo wspomnienia wróci-
ły. — Ona bardzo kochała Wa-
lentynki, z  tego, co opowiadał 
mi tata i  zawsze spędzali je ra-
zem. Teraz, kiedy jej już nie ma, 
tata bardzo przeżywa ten dzień. 
Zawsze jest bardziej smutny niż 
zwykle, bo mu jej brakuje. Mnie 
zresztą też i dlatego nie lubię 
Walentynek. Przypominają mi 
o mamie, której już ze mną nie 
ma. – Dopiero teraz zauważy-
łam, że bawię się naszyjnikiem, 
który od niej dostałam właśnie 
w Walentynki. Bardzo go lubi-
łam i prawie nigdy nie zdejmo-
wałam. To tak jakbym nosiła 
cząstkę mamy ze sobą.

— Wow... — Przeczesał ręką 
włosy — Nie sądziłem, że to bę-
dzie coś takiego. Nie wiem, co po-
wiedzieć. Przykro mi.

— Dzięki. — Uśmiechnęłam 
się słabo.

— Co leci w telewizji? -Szyb-
ko zmienił temat, bo atmosfera 
się popsuła.

— Chyba Mad Max. — Od-
powiedziałam, po czym spraw-
dziłam, aby się upewnić.

Komentowaliśmy film i  po-
tem rozmawialiśmy na różne 
tematy. Zaczęło się robić późno, 
a on nadal nie wyszedł na impre-
zę. Zastanawiałam się, czy on ma 
w ogóle zamiar tam iść. Nie, żeby 
mi się z nim fajnie nie gadało, bo 
rozmawiało nam się naprawdę 
dobrze. Był zabawny i czasami 
czarujący.

— Wiesz co, chyba nie pój-
dę na tę imprezę. Fajnie mi się 
tutaj z tobą rozmawia, a poza 
tym, za chwilę zaczyna się moja 
ulubiona część z  Bonda – Casi-
no Royale.

Kiedy powiedział, że zostaje, 
w moim brzuchu poczułam mo-
tylki. Długo jeszcze rozmawiali-
śmy i coraz bardziej go lubiłam. 
Był przystojny i do tego zabawny. 
Kiedy zrobiło się bardzo późno, 
poczuliśmy się zmęczeni. 

— W końcu zostałem 
w  domu, więc nie musiałaś zo-
stawać na noc, ale jest już póź-
no, więc lepiej zostań tutaj do 
rana.

— Dzięki, że ze mną zostałeś. 
Naprawdę miło się rozmawiało. 

— Uśmiechnęłam się ciepło do 
niego.

— Wzajemnie. Cieszę się, 
że nie poszedłem. Fajna z ciebie 
dziewczyna. — Odwzajemnił 
uśmiech, pokazując swoje śnież-
nobiałe zęby. — Liczę na powtór-
kę z dzisiaj w przyszłości. 

Na te słowa moje serce przy-
spieszyło i poczułam rumieniec 
na twarzy. Zgodnie pokiwałam 
głową i nieśmiało się uśmiechnę-
łam.

— No dobra, a teraz idę już 
spać, więc dobranoc. — Powie-
dział zadowolony.

— Branoc. — Odpowiedzia-
łam, licząc, że nie zauważył nuty 
podekscytowania w moim głosie.

Ciągle myślałam o tym, jak 
się śmialiśmy i miałam „bana-
na” na twarzy, dopóki nie za-
snęłam. Moją ostatnią myślą 
było to, że może jednak polubię  
Walentynki.

Nina Chodyń
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Obsydian, pierwsza część 
niesamowitej serii Lux, autor-
stwa Jennifer L. Armentrout jest 
istną esencją tego powiedzenia. 

Życie siedemnastoletniej 
Katy Swartz ulega diametralnej 
zmianie, kiedy w wakacje prze-
prowadza się do Zachodniej 
Wirginii. Musi przyzwyczaić się 
do nowego otoczenia i do tego, 
że nuda nie jest tam niczym 
nadzwyczajnym. Niedługo po 
przeprowadzce poznaje swoje-
go sąsiada - boskiego Daemona 
Blacka i jego siostrę bliźniaczkę 
Dee. Jego nienaturalne, ale za-
razem niebiańskie, zielone oczy 

wywracają wszystko w życiu 
Katy do góry nogami. Nasto-
latkowie początkowo się nie lu-
bią, ale bohaterka zaprzyjaźnia 
się z  jego siostrą, która pragnie, 
aby  to się zmieniło. Grubiań-
skie zachowanie chłopaka nie 
pozwalało na to Katy. Ku jej 
zdziwieniu Daemon zabrania jej 
przyjaźni z Dee. Bliźniaki mają 
jakiś sekret, którego bardzo 
uważnie strzegą. Przez niego 
Katy wpada w poważne tarapaty 
i jedyną szansą na wyjście z nich 
jest właśnie Daemon. Czy boha-
terka da radę trzymać się blisko 
niego? Co z tego wyniknie? 

Gwarantuję, że ta książ-
ka cię pochłonie i nie będziesz 
mógł się od niej oderwać. 
Lekki i zarazem świetny styl 
pisania autorki, niesamowite 
dialogi sprawią, że po prze-
czytaniu jej będziesz chciał 
więcej i pierwsze co zrobisz, 
to kupisz następną część. Ja 
tak właśnie zrobiłam i w kil-
ka dni przeczytałam całą sagę. 
Szkoda, że ma ona tylko 5 to-
mów, ale zakończenie ostat-
niego jest niesamowite i nie-
zapomniane. Gorąco polecam 
tę książkę!

Nina Chodyń

Kto się czubi, ten się lubi

Moc znowu jest z nami

Bernadetta

W grudniu 2015 roku do 
kin weszła najnowsza, siódma 
część sagi Gwiezdne wojny. Cały 
świat z zapartym tchem czekał na 
kontynuację tej niezwykłej opo-
wieści o odwiecznej walce dobra 
ze złem. Gwiezdne wojny VII. 
Przebudzenie mocy, to spektaku-
larny powrót mocy – film który 
zapiera dech w piersiach. 

Akcja siódmej części roz-
grywa się 30 lat po Powrocie Jedi. 
Imperium, na czele którego stał 
Imperator Palpatine, zostaje zastą-
pione przez Nowy Porządek. Luke 
Skywalker jest ostatnim żyjącym 
rycerzem Jedi, przez co musi ukry-
wać się przed złą stroną mocy. Na 
szczęście w galaktyce potajemnie 
działa Ruch Oporu, którym zarzą-
dza Księżniczka Leia. 

Młoda zbieraczka złomu 
Rey ratuje droida BB-8, co sta-

je się początkiem jej nowego 
życia. Jeden ze szturmowców 
Finn, pomaga uciec schwytane-
mu przez żołnierzy Imperium 
rebeliantowi. Podczas ucieczki 
zdarzył się wypadek, po któ-
rym Finn musi stawić czoła 
swoim dawnym lękom. Kylo 
Ren posiada wielką moc, nad 
którą jeszcze nie do końca pa-
nuje. Szkolony na rycerza Jedi 
ulega i przechodzi na ciemną 
stronę mocy. Zostaje koman-
dorem Najwyższego porządku. 
Losy tych bohaterów krzyżują 
się w  pewnym momencie, gdy 
odkrywają swoją moc…

Przebudzenie mocy to nie-
wątpliwie jedna z najlepszych 
części sagi. Według mnie film 

przypomina swoim klimatem 
najstarsze odcinki, nakręco-
ne w  latach 70-tych i 80-tych. 
Główny nacisk kładzie się tu na 
grę aktorską, a efekty specjal-
ne pozostają w odpowiedniej 
dawce nieco w tle. Wartka akcja 
i fabuła jest bardzo dobrze skon-
struowana i trzyma widza w na-
pięciu aż do końca. 

Bardzo mocną stroną fil-
mu jest według mnie obsada, 
a  zwłaszcza obecność aktorów 
występujących w poprzed-
nich częściach. Dzięki temu 
zachowana została harmonia 
z całą serią, chociaż ekraniza-
cja skupia się przede wszyst-
kim na losach trzech nowych  
bohaterów. 

 Nie mogę doczekać się już 
ósmej części Gwiezdnych wojen, 
których premiera odbędzie się 15 
grudnia 2017 roku. Niech moc 
będzie z Wami! 

Kasia Koba

Bernadetta	 to	 jeden	 z	 nie-
licznych	 chrześcijańskich	 filmów,	
które	możemy	obejrzeć	na	dużym	
ekranie.	Mimo	że	daleko	mu,	pod	
względem	 fabuły	 i	 	 akcji,	 do	 ta-
kich	produkcji	jak	Ludzie Boga,	to	
dzieło	 Jeana	 Sagols’a	 jest	 warte	
uwagi.

Prostolinijna,	 uboga	 dziew-
czyna	 staje	 się	 prześladowana	
przez	organy	władzy	państwowej	
po	tym,	jak	opowiada	o	spotkaniu	
z	 Matką	 Boską.	 Komisarz	 Jaco-
met	 próbuje	 wmówić	 dziewczy-
nie	 kłamstwo,	 posądza	 ją	 nawet	
o	 chorobę	 psychiczną.	 Bernadet-
ta	 	 jednak	 dzięki	 wsparciu	 rodzi-
ny	 nie	 poddaje	 się.	 Stajemy	 się	

świadkami	 rozwoju	 kultu	 Matki	
Boskiej,	 która	 karze	mówić	 o	 so-
bie:		Jestem Niepokalane Poczęcie.

Film	 zaskakuje	 prostotą	
przekazu	 połączoną	 ze	 wspaniałą	
grą	 aktorów,	 zwłaszcza	 debiutują-
cej	na	ekranie	Katii	Miran.	Moim	
zdaniem	została	ona	bardzo	dobrze	
dobrana	 do	 roli	 	 Bernadetty	 i	wy-
wiązała	się	z	zadania	znakomicie.

Szczególną	 uwagę	 należy	
zwrócić	 na	 przedstawienie	 posta-
ci	Matki	Bożej	w	filmie.	Mimo,	iż	
reżyser	daje	nam	możliwość	ujrze-
nia	zarysu	jej	postaci,	to	bliższych	
szczegółów	 dowiadujemy	 się	 od	
samej	Bernadetty,	która	w	sposób	
prosty,	 ale	 dokładny	 opisuje	 wy-
gląd	Maryi.	Ten	zabieg	daje	nam	
możliwość,	abyśmy	sami	wyobra-
zili	sobie	jej	piękno.

W	 filmie	 	 poruszony	 jest	
również	ciekawy	wątek	związany	
z	dziennikarzem	Prevotem	i	lekce-
ważącym,	 prześmiewczym	wręcz	
stosunkiem	mediów	do	dziewczy-
ny.	Dziennikarz	ma	bowiem	pole-
cenie	 zgromadzenia	 	 materiałów	
kompromitujących	 dziewczynkę.	
Prevot	jednak	zafascynowany	kul-
tem	Matki	Bożej,	próbuje	jedynie	
zrozumieć	jego	fenomen.

Polecam	 Bernadettę	 tym,	
którzy	 poszukują	 odskoczni	 od	
nowoczesnych	 filmów	 o	 niczym,	
potrzebują	 wzmocnienia	 swojej	
wiary.	 Jest	 to	 wartościowy	 film,	
pokazujący	nam	moc	Boga	w	kon-
frontacji	z	ludzką	pychą	i	niewiarą.	
Bo	 jak	 inaczej	wytłumaczyć	 fakt,	
że	 biedna,	 niewinna	 dziewczyna	
z	 nizin	 społecznych	 przekonuje	

do	siebie	ludzi	wszystkich	stanów	
i	rozmaitego	wykształcenia?

Grzgorz	Niemkiewicz
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Serce, 
serduszko

Duże serce i małe ser-
duszko. Kordula i Maszeńka. Dwie 

dziewczyny o rożnych charakterach i po-
glądach na życie. To bohaterki najnowszego 

filmu, Jana Jakuba Kolskiego. 
Maszeńka jest młodą dziewczynką, która ko-

cha balet. Opiekuje się ludźmi, również własnym 
ojcem, który nie może zająć się ani sobą, ani córką. 
Przez swoje problemy skazuje Maszeńkę na życie 
w sierocińcu. Co dziwne, ona nie ma mu tego za 
złe. Choć spotkało ją tak dużo przykrych doświad-
czeń – nadal jest radosna. Optymistycznie patrzy 
na świat, a to udziela się innym. 

Kordula jest inna. Inna niż wszyscy. 
Ubiera się specyficznie, ma tatuaże i sprawia 

wrażenie bardzo niezadowolonej. Nie tylko 
z jej obecnej sytuacji, ale i z całego ży-

cia. Podobnie jak młoda dziewczynka, 
miała trudne dzieciństwo. Koniec 

końców uciekła z domu i bar-
dzo niechętnie poszukiwa-

ła pracy. Choć jej refe-
rencje nie wróżyły 

niczego dobre-
go, zyskała 

posadę w 
s i e r o -

c i ń -

cu, w 
którym mieszkała 

Maszeńka. Tam się poznały. 
Kordula nie miała zamiaru wiązać 

się z nowymi ludźmi i uśmiechać się, 
zostało to na niej wręcz wymuszone. 

W gruncie rzeczy bardzo się od siebie róż-
nią. Pasja Maszeńki jest spoiwem, które je łą-
czy. Podróż przez prawie całą Polskę, podczas 
której uciekają przed światem, zbliża je do sie-
bie. Są jak siostry. Zależy im nawzajem na swo-
im bezpieczeństwie oraz szczęściu. Rozumieją 
się i ufają sobie. 

„Serce, serduszko” jest fantastyczną pro-
pozycją filmu familijnego, który niesie ze 
sobą przekaz i ważne wartości. Niezależnie 
od wieku widz ma możliwość odnalezienia 
w nim czegoś dla siebie.

 Przyjaźń Korduli i Maszeńki jest 
niesamowitym przykładem na to, że 
wystarczy chcieć i wszystkie ma-
rzenia, nawet te z pozoru ab-
surdalne, mogą się urze-
czywistnić.

Natalia 
Noga

Film ukazuje nam, jak ważni powinni być dla nas rodzice i to, że bez 
nich byłoby nam cieżko. 

Mówi on o 
pokonaniu 

własnych lęków i  sła-
bości oraz o tym, że kie-
dy naprawdę się czegoś 
pragnie, to można dla tego 
wiele poświęcić i nie zważać 
na przeciwności losu. Uświa-
damia nam także, że dla ko-
chanej osoby można znieść 
wiele cierpień.

Niesamowity był zapał bo-
haterek, kiedy przemie-

rzały setki kilometrów, żeby 
dotrzeć na egzamin do szkoły 
baletowej. Dla nich nie liczy-
ły się pieniądze, tylko miłość, 
wolność i spełnianie swo-
ich marzeń.

Oglądając go poczułam 
wzruszenie i czasami smu-

tek. Były też radosne momenty, 
w których się śmiałam. Wzru-
szyła mnie postać Korduli, któ-
ra pod wpływem Maszeńki bar-

dzo się zmienia. Zimna, 
mroczna dziew-

czyna staje 
się po-

g o d -
na. 

Film pt: „Serce serduszko” jest 
poruszający, a zarazem za-

bawny. Miłość dziewczynki do 
tańca i jej poświęcenie nauczyły 
mnie, że nie warto się poddawać, 
ale spełniać swoje marzenia. 

Cieszę się, że obejrza-
łam ten film.

Film 
Jana 

J a k u b a 
Kolskiego pt. 
„Serce serdusz-
ko” skłonił mnie do 
refleksji. Po jego obejrze-
niu uświadomiłam sobie, jak 
bardzo ważna w moim życiu 
jest rodzina. Zaczęłam doce-
niać to, co dotąd wydawało 
mi się oczywiste, że mam ko-
chających rodziców, mamę 
i  niepijącego tatę, a dom jest 
dla mnie bezpiecznym azy-
lem i  nie muszę walczyć o  to, 
by  móc w nim przebywać. 
Wiem, że zawsze ktoś w nim 
na mnie czeka. Zrozumiałam, 
jak ważne jest to, że mogę li-
czyć na moich rodziców, któ-
rzy wspierają mnie we wszyst-
kim. Czasem warto zobaczyć 
taki film, by uświadomić sobie 
jak wiele blasków ma nasze 
codzienne życie. 

W filmie rzeczywistość  nie 
jest skomplikowana, 

a  ludzie są otwarci i pomoc-
ni. Każdy ma tutaj szansę 
na nawrócenie, może się we-
wnętrznie odmienić i znaleźć 
prawdziwego przyjaciela. 
Film przypomina 
trochę baśń.

Fi l m 
b y ł 

b a r d z o 
n o w o c z e s n y 

i młodzieżowy, 
świadczą o tym np: 
rapujący ksiądz z ta-
tuażami prowadzący 
videobloga. Film roz-
poczyna się ucieczką 
Maszeńki do rodzin-
nego domu. Produkcja 
ukazuje, jak człowiek 
obcy staje  się częścią 
naszego życia. Niby 
zbuntowana i obojęt-
na na los młodszej od 
niej dziewczynki Kor-
dula postanawia jej 
pomóc. To coś więcej 
niż zaufanie ze strony 
Maszeńki. Mała ba-
letnica jakby oddaje 
swój los w ręce starszej 
opiekunki. 

Na j -

nowszy film 
Kolskiego jest 

bardzo poruszający. 
Pokazuje, jak bardzo 

można zmienić się pod 
wpływem drugiej osoby. Po-

maga nam docenić to, co mamy 
i sprawia, że doceniamy rzeczy, 

które codziennie mamy na wycią-
gnięcie ręki. Film pokazuje też, że za 
wszelką cenę trzeba dążyć do spełnie-
nia marzeń. Jest to bardzo ciekawa, 
wzruszająca projekcja filmowa.

Miłość niejedno ma imię
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Radomska 
qltura 

w pigułce

• 21 marca,	Kino	Studyjne	Filmów	Artystycznych	w	MCSW	Elektrownia,	Dyskusyjny	Klub	
Filmowy:	Ostatnia	wieczerza,	reż.	Thomas	Gutierrez	Alea,	godz.	18.30

• 22 marca 2016,	Młodzieżowy	Dom	Kultury	im.	Heleny	Stadnickiej,	Premiera	Teatru	
UŚMIECH	A	niech	to	gęś	kopnie	z	okazji	Międzynarodowego	Dnia	Teatru	w	reż.	Małgorza-
ty	Zarychty-Młynarczyk,	godz.	16:00

• 23 marca 2016,	Kino	Helios,	Kino	Konesera:	Umrika
• 24 marca 2016,	Dom	Kultury	Idalin,	otwarcie	wystawy	malarstwa	Jerzego	Kaczmarka	U	

źródeł	natury,	godz.	18:00
• 31 marca 2016,	Luxtorpeda,	Klub	Lemon,	godz.	19.00

TOP 5 NIEŚMIERTELNYCH PRZEBOJÓW O MIŁOŚCI

Kasia Koba

Szczerze mówiąc, nie 
bardzo lubię komedie roman-
tyczne, więc, co za tym idzie, 
nieczęsto je oglądam. No, ale 
skoro już nadarzyła się taka 
okazja, jaką są zbliżające się 
Walentynki, stwierdziłam, że... 
mogę spróbować.

Postanowiłam obejrzeć 
film pt. Tylko nie miłość re-
żyserii Nicolasa Cuche. Opo-
wiada on o losach pewnego 
mężczyzny – Julianne’a, który, 
mimo że uchodzi za najlep-
szego terapeutę dla par w Pa-
ryżu, sam nie ma szczęścia 
w miłości. Nie chodzi tu o to, 
że Julianne jest nieatrakcyj-
ny, czy nie interesują się nim 
kobiety, ale o fakt, iż kiedyś 
ktoś rzucił na niego klątwę, 
przez co teraz przynosi pecha 
każdej swojej wybrance. Jego 
partnerki często ocierają się 

o śmierć. Jak nie napuchnię-
te wargi, to podpalone wło-
sy, aż  po spalone kończyny. 
Te nieszczęśliwe „wypadki” 
zmusiły Julianne’a do pozo-
stania singlem. Do momen-
tu, gdy napotyka na swojej 
drodze Joannę. Kobietę już 
od początku ich znajomości 
spotykają nieciekawe wypad-
ki. Jednak ona nie domyśla się, 
że to przez Julianne'a, mimo 
że bardzo dużo osób jej to 
mówi. Joanna w końcu po se-
rii nieszczęść, a zwłaszcza po 
weekendzie w domu u rodzi-
ny Julianne'a i przypadkowym 
podpaleniu dachu zaczyna 
wierzyć w pecha spowodo-
wanego randkami z  męż-
czyzną. Nie powstrzymuje 
jej to jednak przed byciem 
z  nim. Kiedy wreszcie kobie-
ta nie dostaje przez Julianne'a 

swojej wyma-
rzonej pracy 
ma poważne 
ma poważne 
wątpliwości co 
do przyszłości 
związku. Czy 
Joanna wybierze 
miłość nie zwa-
żając na kompli-
kacje? A może 
odejdzie na za-
wsze łamiąc Ju-
lianne’owi serce? 
Tego już musicie 
dowiedzieć się 
z samego filmu. 

Ja osobiście 
polecam Tylko 
nie miłość, po-
nieważ jest na-
prawdę zabaw-
ny oraz niesie 
za sobą pewne 
przesłanie.

Pech i miłość — czy to się uda?

1Whitney Houston – I will always love you 
I will always love you to utwór country napisany i na-

grany pierwotnie przez amerykańską piosenkarkę Dolly Par-
ton w 1973 r. Międzynarodową popularność piosenka zyskała 
jednak dopiero blisko dwadzieścia lat później, kiedy Whitney 
Houston nagrała własną wersję na potrzeby ścieżki dźwięko-
wej do filmu Bodyguard. 

2Roxette – Listen To Your Heart 
Teledysk do tej piosenki został nagrany podczas kon-

certu w ruinach zamku w Borgholmie. Piosenka została od-
tworzona w latach 1990-2005 ok. 4 miliony razy.

3 Elton John – Can You Feel The Love Tonight 
Can You Feel the Love Tonight została skomponowa-

na oraz wykonana przez Eltona Johna. Piosenka pochodzi ze 
ścieżki dźwiękowej filmu Król Lew. Utwór został uhonorowa-
ny Oscarem w kategorii najlepsza oryginalna piosenka filmo-
wa w roku 1994. 

4 Michael Bolton – When a man loves a woman 
When a man loves a woman została napisana przez 

Calvina Lewisa i Andrew Wrighta w 1966. W 1991 roku Mi-
chael Bolton nagrał własną wersję tej piosenki, która za-
debiutowała jako numer jeden na liście Billboard Hot 100. 
Utwór znajduje się na 53 pozycji 500 najlepszych przebojów 
wszech czasów magazynu Rolling Stone’a. 

5 Celine Dion – My Heart will go on 
 My Heart will go on została skomponowana do filmu Titanic. Utwór stał się numerem jeden w wielu krajach świata i przez 

blisko pół roku nie schodził z czołowych miejsc list przebojów. Utwór został nagrodzony Oscarem w kategorii Najlepsza oryginalna 
piosenka filmowa.

Maja Janisiak
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Dziś na lekcji będziemy wchodzili 
jedna nogą do morza.

No HELOŁ?!

Moje bimbulki!

Jak do mnie mówisz to milcz!

Niech to zostatnie miedzy nami 
jaskiniowcami.

Raz, dwa i żeby nie było trzy!

Nie bierzcie udziału w wyścigu szczurów, chyba nikt nie chce być szczurem.

Niektórzy są unerwieni, 
a niektórzy wnerwieni.

Ślepota przychodzi z czasem, 
z głupotą trzeba się urodzić.

Redagują uczniowie Katolickiego Gimnazjum
Adres redakcji: Radom, ul. Grzybowska 22

Wydawca: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri

O D  N A S Z Y C H  S O R Ó W

Księga skarg i donosów
Uprzejmie donoszę, że ks. Woszczyk notorycznie 
opuszcza lekcje katechezy.

Lśniąca karoseria Volks Wagena Passata o podra-
domskich numerach rejestracyjnych oślepia wy-
chodzących ze szkoły uczniów

Mam prośbę do vice-przewodniczącego: zdradź mi 
sekret twoich idealnie ułożonych włosów.

Prosimy o robienie dyskretniejszych „selfie”, ponie-
waż niektórym zaburza to przestrzeń życiową. 

Apelujemy do gimnazjalistów, aby nie ganiali się 
na korytarzu, ponieważ może to prowadzić do 
uszczerbku na zdrowiu. 

W sklepiku pani Bułkowa wydaje bardzo drobnymi 
pieniędzmi. Wnosimy petycję o możliwość płace-
nia kartą.

Gdzie	te	kanapy

Proszę, aby skarbnik naszej szkoły był trochę milszy 
na spotkaniach samorządu klas.

Jeden z germanistów naszej szkoły rozprasza uwagę 
swoją bujną brodą.


