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	 Zbliża	 się	 bardzo	oczekiwany	przez	 zakochanych	
dzień,	w	którym	mogą	wyrazić	 te,	nawet	 ...	najbardziej	
skrywane	uczucia.	Przecież	kochać...	to	nie	grzech.	
Czasami	zastanawiamy	się,	czy	wyznania	miłości,	które	
składamy,	są	szczere	i	prawdziwe.	Czy	nastolatek	potrafi	
kochać,	czy	wie,	co	to	jest	miłość?
	 Mamy	nadzieję,	że	walentynkowe	wydanie	naszej	
gazetki	pobudzi	Was	do	refleksji	 i	zrozumienia	tego,	co	
jest	istotą	tego	niezwykłego	uczucia.
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WALENTYNKI - HISTORIA

	 Nazwa	„walentynki”	pochodzi	od	 imienia	 św.	Walentego,	patrona	zakochanych	oraz	
osób	chorych	na	epilepsję	 i	choroby	nerwowe.	Św.	Walenty	był	biskupem	i	męczennikiem	
rzymskim,	który	poniósł	śmierć	w	czasach	cesarza	Klaudiusza	II	Gota	ok.	269	r.	
W	czasie	prześladowań	uzdrowił	ze	ślepoty	córkę	jednego	ze	sług	cesarskich	i	doprowadził	
do	 nawrócenia	 całej	 jego	 rodziny.	 To	 bardzo	 rozgniewało	 władcę.	 Biskup	 został	 pobity	
maczugami,	 a	 następnie	 ścięty.	W	miejscu,	w	 którym	 święty	 został	 pochowany,	 już	w	 IV	
wieku	papież	Juliusz	I	kazał	wznieść	nad	grobem	bazylikę.

	 Św.	Walenty	 słynął	 również	 z	 tego,	 iż	 udzielał	 ślubu	 zakochanym	 (niekoniecznie	 za	
zgodą	rodziców).	Dzień	św.	Walentego	stał	się	prawdziwym	świętem	zakochanych	dopiero	
w	średniowieczu,	kiedy	to	pasjonowano	się	żywotami	świętych	i	tłumnie	pielgrzymowano	do	
ich	grobów,	aby	uczcić	ich	relikwie.	Święto	najbardziej	rozpowszechniło	się	w	Anglii	i	Francji.	
Dziewczęta	14	 lutego	starały	się	odgadnąć,	za	kogo	wyjdą	za	mąż.	Od	XVI	w.	w	dniu	św.	
Walentego	ofiarowywano	kobietom	kwiaty.	Wszystko	zaczęło	się	od	święta	zorganizowanego	
przez	jedną	z	córek	króla	Francji	Henryka	IV.	Każda	z	obecnych	dziewczyn	otrzymała	wówczas	
bukiet	kwiatów	od	swego	kawalera.	Przede	wszystkim	jednak	narzeczony	był	obowiązany	14	
lutego	wysłać	swej	ukochanej	czuły	liścik,	nazwany	walentynką.	W	XIX	wieku	takie	liściki	
uważano	za	najbardziej	romantyczny	sposób	wyznania	miłości.	W	1800	r.	Amerykanka	Esther	
Howland	zapoczątkowała	tradycję	wysyłania	gotowych	kart	walentynkowych.
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	 	 	 	 	 Czy	miłość	można	stawiać	ponad	wszystko,	czy	też		 	
	 	 	 	 										powinna	być	ona	podporządkowana	pewnym	ograniczeniem?	

	 	 	 	 	 Według	mnie	miłość	można	stawiać	ponad	wszystko.		Jako		
	 	 	 	 	 przykład	możemy	przedstawić		bohaterów	tragedii		Williama		
	 	 	 	 	 Szekspira	pt.	”Romeo	i	Julia”.			Utwór	opowiada	
	 	 	 	 	 o	historii	dwóch	kochanków	z	nienawidzonych		rodów.			
	 	 Rodzice	zabraniają	im	się	spotykać,	są	przeciwni	ich	miłości.	Kochankowie	nie	
zwracają	na	to	uwagi	i	robią	wszystko,	aby	złamać	zakaz.	Ich	miłość	jest	tak	silna,	że	nie		myślą	
o	konsekwencjach,	które	ich		spotkają.	Jednak	ich	uczucie	jest	tak	silne,	że	poświęcają	sobie	
nawzajem	życie	i	giną.	W	dzisiejszych	czasach	ludzie	pomyśleliby,	że	świat	już	kompletnie	
zwariował.	Jeśli	ludzie	naprawdę	się	kochają	to	zrobią	dla	siebie	wszystko,	nawet	poświęcą	
swoje	życie.		

	 Bohaterowie	powieści	Henryka	Sienkiewicza	 	 „	Quo	Vadis”	 to	 kolejny	przykład,	 że	
miłość	stawiamy	na	pierwszym	planie	i	stawiamy	ją	ponad	wszystko.	Dajmy	na	to	sytuacja	
gdzie	Ligia	opiekuje	się	rannym		Markiem.	Nie	liczy	się	dla	niej	nic	innego	niż	to,	aby	jej	
ukochany	wyzdrowiał.	Kobieta	nie	śpi,	nie	je,		tylko	czuwa	i	opiekuje	swoim	ukochanym.	Para	
jest	sobie	oddana	i	to	jest	najpiękniejsze	w	ich	miłości.	Dzięki	uczuciu,	które	ich	połączyło	
zrobiliby	dla	Siebie	wszystko.	

	 Henryk	Sienkiewicz	kiedyś	napisał:	„Miłość	jest	jak	nasionko	leśne,	z	wiatrem	szybko	
leci,	ale	gdy	drzewem	w	sercu	wyrośnie,	to	tylko	chyba	razem	z	sercem	wyrwać	je	można„	.	
Myślę,	że	ten	cytat		to	idealne	podsumowanie.	

Magdalena Wadowska 

MIŁOŚĆ PONAD WSZYSTKO
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PROBLEMY ZAKOCHANYCH
Na	jakie	problemy	napotykają	zakochani?

	 W	dzisiejszych	czasach	miłość	napotyka	na	wiele	problemów.	Jednym	z	nich	jest	
niespełnione	uczucie.	Niezależnie	od	czasu	czy	miejsca,	może	dotknąć	to	każdego.	Często	spada	
to	na	nas	jak	grom	z	jasnego	nieba	i	nie	mamy	na	to	żadnego	wpływu.	Mimo,	że	chcielibyśmy	
spędzić	z	kimś	resztę	swojego	życia,	to	jest	to	niemożliwe.	Uczucie	to,	zarówno	dziś,	jak	
i	w	przeszłości,	 było	 powodem	wielu	 tragedii.	W	 literaturze	wiele	 jest	 takich	 przykładów,	
jednym	 z	 nich	 jest	 powieść	 Johanna	 Wolfganga	 von	 Goethego	 pt.”	 Cierpienia	 młodego	
Wertera”.	Podczas	gdy	tytułowy	bohater	zakochuje	się	w	młodej	i	pięknej	kobiecie	imieniem	
Lotta,	dowiaduje	się,	że	jest	ona	już	zaręczona	z	niejakim	Albertem.	Uczucie	to	z	góry	spisane	
było	na	niepowodzenie	i	w	ostatecznym	rozrachunku	doprowadziło	to	samobójstwa	Wertera,	
który	nie	mógł	poradzić	sobie	z	takim	przeznaczeniem.	Mimo	wszystko	takie	sytuacje	zdarzały	
się,	zdarzają	się	i	będą	się	zdarzać	i	nie	można	im	zaradzić.	Kolejnym	przykładem	są	zdrady,	
czasami	 jest	 to	chwila	słabości	 i	zapomnienia,	odskocznia	od	problemów,	 jeżeli	można	 tak	
powiedzieć,	choć	nic	tego	nie	usprawiedliwia	to	czasami	to	może	pomóc,	kryzys	w	związku	
i	zrozumienie	innej	osoby	może	być	właśnie	tym,	czego	najbardziej	w	tej	chwili	potrzebujemy,	
w	innych	przypadkach	jest	to	rutyna,	co	jest	bardzo	przykre.	Jednak	uczucia	osoby	zdradzanej	
w	chwili	odkrycia	prawdy	są	nie	do	opisania:	z	jednej	strony	złość	zaś	z	drugiej	przykrość	
i	smutek,	bo	dowiadujemy	się,	że		osoba,	która	była	dla	nas	wszystkim	nie	była	w	stosunku	
do	nas	lojalna.	W	jednej	chwili	wali	się	nasze	całe	życie.	I	czujemy	się	sami,	ponieważ	nikt	
nie	może	nam	pomóc	w	tej	sytuacji.	Zapomnienie,	czy	choćby	wybaczenie	jest	bardzo	trudne	
a	niekiedy	niemożliwe,		ponieważ	lęk	przed	zdarzeniem	się	po	raz	kolejny	tego	samego	jest	
silniejszy	niż	nasze	chęci,	zaś	kolejne	związki	ludzi,	którzy	zostali	zdradzeni	bywają	różne,	
często	obarczone	są	one	obojętnością.	

	 Uczucie	miłości	często	obarczone	bywa	przeciwnościami,	z	którymi	nie	zawsze	możemy	
sobie	poradzić	i	na	które	nie	zawsze	mamy	wpływ.	Jednak	musimy	się	z	tym	liczyć	
i	dopuszczać	do	siebie	myśl,	że	jeszcze	nie	raz	zostaniemy	wystawienie	na	próbę.		 	

Kamil Rerak
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Na	jakie	przeciwności	trafiają	współcześni	zakochani?

	 Zakochani	w	dzisiejszych	czasach	trafią	na	wiele	przeciwności.	Często	muszą	walczyć,	
aby	ich	miłość	mogła	być	spełniona.	Jedną	z	przyczyn	takiego	stanu	są	portale	społecznościowe.	
Przyjrzyjmy	się	np.	portalowi	ask.fm,	gdzie	ludzie	mogą	zadawać	pytania	na	profilach	swoich	
znajomych.		Dzięki	opcji	pytania	od	anonima,	możemy	zadawać	tyle	pytań,	ile	chcemy,	
a	właściciel	konta	nie	będzie	wiedział,	kto	je	zadaje.	To	stwarza	wiele	okazji,	aby	łatwo	zniszczyć	
komuś	związek,	oczerniając	go	w	Internecie.	W	takiej	sytuacji	trudno	jest	w	stu	procentach	
ufać	drugiej	osobie,	bez	szczerej	rozmowy	w	cztery	oczy	trudno	jest	zachować	równowagę.	
Kolejnym	zagrożeniem	jest	coraz	mniejszy	wpływ	pojęcia	„wstyd”	na	dzisiejszą	młodzież.	
Coraz	więcej	nastolatek	nie	widzi	nic	złego	w	publikowaniu	w	sieci	swojego	zdjęcia,	gdy	jest	
półnaga.	Przez	takie	zachowanie,	dziewczyna	pokazuje	swój	poziom	inteligencji	i	szacunku	do	
samej	siebie.	Następnym	zagrożeniem	jest	tak	zwana	„moda	na	partnerów”.	Wiele	dziewczyn	
i	chłopaków	stawia	sobie	jeden	cel	-	mieć	jak	najwięcej	partnerów.	Przez	takie	zachowanie	
trudno	jest	odróżnić	prawdziwą	miłość	od	uczucia	przypominającego	miłość.

Marcin Gęgotek 

KOCHAM CIĘ
KOCHAM	CIĘ	w	różnych	językach:

albańskim:	Te dua
angielskim:	I love you
arabskim:	Ohiboka
bułgarskim:	Obiczam te
chińskim:	Wo ai ni
czeskim:	Miluji te
duńskim:	Jeg elsker dig
esperanto:	Mi amas vin
estońskim:	Mina armastan 
sind
filipińskim:	Mahal ka ta
fińskim:	Minä rakastan 
sinua
francuskim:	Je t´aime
greckim:	S´agapo
hiszpańskim:	Te guiero
holenderskim:	Ik houd van 
jou

islandzkim:	Eg elska thig
irlandzkim:	Taim i’ ngra 
leat
japońskim:	Watakushi wa 
anata o aishinasu
łacińskim:	Te amo lub Vos 
amo
niemieckim:	Ich liebe dich
portugalskim:	Te amo
rosyjskim:	Ja ljublju tiebja
rumuńskim:	Te jubesc
serbskim:	Volim te
szwedzkim:	Jag älskar dig
tureckim:	Ben sni 
sviyorum
węgierskim:	Szeretlek
włoskim:	Ti amo
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PRZESZKODY W MIŁOŚCI

	 Wydawać	by	się	mogło,	że	w	dzisiejszych	czasach,	w	epoce	demokracji,	równości	
i	wolności	miłość	natrafia	na	mniej	przeciwieństw	losu	i	na	większe	szanse	na	przetrwanie	
niż	w	minionych	 latach.	 Jednak	obserwując	dzisiejszy	świat	można	wywnioskować,	że	 ten	
problem	jest	uniwersalny	i	nie	dotyczył	jedynie	dawnych	pokoleń.	Dawniej	dużą	przeszkodą	
był	status	społeczny,	pozycja	materialna	oraz	wybór	rodziców.	Ludzie	nie	mogli	decydować	
o	własnej	miłości	i	szczęściu.	Musieli	podporządkowywać	się	woli	rodziny.	Współcześnie	te	
problemy	wydają	się	absurdalne.
	 Dzisiaj	w	niektórych	rodzinach	rodzice	dalej	chcą	ingerować	w	miłość	swoich	dzieci,	
gdyż	wydaje	 im	się	że	 są	bardziej	doświadczeni	 i	uchronią	 je	przed	niepowodzeniem	oraz	
cierpieniem.	Chcą,	 aby	 ich	pociechy	związały	 się	 z	 ludźmi	o	wysokiej	pozycji	 społecznej,	
które	będą	mogły	zapewnić	im	dobry	byt.
Bardzo	dobrym	przykładem	jest	historia	zakochanych	z	książki	Federica	Mocci	„Trzy	metry	
nad	niebem”.	Babi	 i	Hache	darzyli	 się	 ogromną	miłością	 jednakże	przeszkodą	była	matka	
dziewczyny,	 która	 za	 wszelką	 cenę	 chciała	 ich	 rozdzielić.	 Nie	 takie	 życie	 wymarzyła	 dla	
swojej	córki.	
	 Miłość	 jest	 pięknym	 uczuciem,	 jednak	 nie	 zawsze	 zakochani	 są	w	 pełni	 szczęśliwi.	
Często	ich	droga	do	bycia	razem	jest	pełna	przeciwności,	z	którymi	muszą	sobie	poradzić.	

Beata Kuś
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SERCE TYKA W TK
Malwina	Kiszka	i	Kacper	Jaworski

	 Zbliżają	się	walentynki.	Pewnie	wielu	czytelników	chciałoby	się	dowiedzieć	kilku	
rzeczy	 od	 dwóch	 najlepszych	 uczniów,	 którzy	 tworzą	 najromantyczniejszą	 parę	w	naszym	
technikum.	

AM: Malwino, czy według Ciebie to dobrze, że 14 lutego obchodzone jest święto miłości?
MK: Uważam, że tak. Wiele zakochanych par przypomina sobie wówczas, jak ogromne 
uczucie ich połączyło, o czym na co dzień nie koniecznie pamięta. Jest to dzień, kiedy 
należy na chwilę się zatrzymać i zrobić „rachunek sumienia” ze swoich relacji z partnerem, 
a przede wszystkim przypomnieć sobie o tych wszystkich najszczęśliwszych momentach, 
nadających sens związkowi.
AM: A Ty, Kacprze, jako mężczyzna co o tym myślisz?
KJ: Osobiście uważam, że o miłość się powinno dbać niezależnie od świąt. A czy to dobrze, że 
mamy takie święto hmmm…?  Na pewno tak. Dobrze, że jest taki dzień, w który 
najważniejszą myślą jest myśl o drugiej osobie, a nie sprawy i problemy dnia codziennego.

AM: Bardzo ciekawi mnie jak się poznaliście? 
MK: To było nietypowe spotkanie. Pod pokojem nauczycielskim. 
KJ: Zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że w tej samej sprawie szukamy Pani Firlej-Kępy – 
konkurs krasomówczy – a dalej to już się samo potoczyło.
MK: To był moment, od którego po prostu wiedziałam, że ta znajomość nie będzie czymś 
zwykłym…

AM: Czy zdarza się Wam pokłócić i czy długo się na siebie potraficie gniewać?
MK: Sądzę, że kłótnie zdarzają się w każdym związku. My również się kłócimy, ale zazwyczaj	
nie potrafię się na niego gniewać. Gniewam się zazwyczaj tylko kilka minut. Kacper ma 
w sobie coś, co sprawia, że zawsze poprawia mi się samopoczucie.

AM: Miłość trzeba pielęgnować, to nie ulega wątpliwości. Jak?
KJ: Po prostu trzeba być sobą i nie bać się wyrażać swojego zdania, niezależnie od zdania 
partnera i oczywiście być szczerym w stosunku to drugiej połówki.
AM: Malwino, a według Ciebie jak powinno się dbać o związek?
MK: Podstawową zasadą jest, aby często o wszystkim ze sobą rozmawiać, nie należy mieć 
przed partnerem żadnych tajemnic. Niedomówienia lub kłamstwa niosą za sobą ogromnie 
przykre skutki, czasami związek może tego nie przetrwać. Myślę, iż duże znaczenie ma także 
optymizm i uśmiech, jakim obdarzamy osobę ukochaną. Poszanowanie siebie nawzajem.

AM: A co sądzicie o Święcie zakochanych? Będziecie obchodzili to święto? 
KJ: Ja z zasady nie robię planów, więc mogę tylko powiedzieć, że walentynki będziemy 
obchodzić, ale w jaki sposób jeszcze nie wiem.
MK: Według mnie obchodzimy Walentynki każdego dnia. Nie potrzebny jest nam jeden dzień 
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znajomość z pewną koleżanką, lubiliśmy  to samo: aktywny 
tryb życia, podobne  sporty uprawialiśmy, podobnie się 
uczyliśmy i w ogóle „patrzyliśmy w tym samym kierunku”, ale 
co z tego, nigdy nie byliśmy razem, ponieważ nie „patrzyliśmy 
na siebie” nie interesowało nas wspólne życie, wtedy 
myśleliśmy tylko o tym, aby czerpać przyjemność z naszych 
zainteresowań i to dla nas było ważne, a nie związek. Według 
mnie należy „patrzeć na siebie” i „patrzeć w tym samym 
kierunku” nie można oddzielić jednego od drugiego, bo wtedy 
albo nigdy nie będziemy w związku, albo ten związek nie 
przetrwa próby czasu. Jednak należy pamiętać o tym, że w 
życiu nie ma schematów, tak więc ilu ludzi tyle doświadczeń 
życiowych i poglądów na tę i wiele innych spraw.

AM: Ulubiony film/książka o tematyce miłosnej?
KJ: Naszym ulubionym filmem związanym z tą tematyką jest  

wyznaczony w kalendarzu, by mówić sobie „kocham”. Jeśli chodzi o plan na ten dzień, to 
sądzę, że oboje wolimy, jak coś dzieje się w sposób niezaplanowany.

AM: Według Antoine de Saint-Exupéry „Kochać się to nie znaczy patrzeć na siebie 
nawzajem, lecz patrzeć w tę samą stronę”, a co Wy o tym myślicie ?
MK: Czasami dwoje ludzi patrzy w różne strony, a się kochają. Dowodem jestem ja i mój 
Ukochany. Bardzo się różni pod wieloma aspektami, a jednak połączyło nas niezwykłe 
uczucie, więc nie zgadzam się z autorem. Podstawą jednak jest, że należy patrzeń „na 
siebie”, ponieważ każdy związek powinien się opierać na wzajemnych relacjach i miłości, 
wówczas wiadomo, iż partnerzy sobie ufają i dbają o ten związek. Kacper ma wiele 
zainteresowań, głównie sportowych, ja wiele z nich nigdy nie próbowałam uprawiać, 
a jednak sądzę, że nie jest to jakąś granicą między nami, zawsze można próbować nowych 
wyzwań. Często też mamy odmienne zdania na dany temat, ale w takich okolicznościach 
staramy się dojść do kompromisu, więc patrzenie „w tą samą stronę” jest kwestią relacji 
panujących w związku i wzajemnym porozumieniem się dwóch osób.
KJ: Nie do końca się z myślą Antoine de Saint-Exupéry. Co z tego, że znam dziewczynę, mamy 
podobne poglądy, to samo nas bawi. Jeżeli nie „patrzymy na siebie” i jeśli nie będziemy 
o siebie i o nasz związek dbać, to z tego nic nie będzie. Wówczas wyglądałoby to,  jak moja 

SERCE TYKA W TK

„Miłość, szmaragd i krokodyl”.
MK: Przedstawia przygodę, która połączyła dwoje ludzi. Jest wiele momentów z humorem 
i  oczywiście miłość zawsze zwycięża wszystko.

AM: I na sam koniec, czego Wam życzyć z okazji święta zakochanych?
MK: Sądzę, że przede wszystkim cierpliwości i wyrozumiałości do siebie nawzajem.

Rozmawiała Agnieszka Migdał
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Marta	Ślusarczyk	i	Tomasz	Ślusarczyk

Czy będziecie Państwo obchodzić Walentynki? Czy to święto jest potrzebne?
M.S. Zawsze staramy się jakoś zaznaczyć wyjątkowość tego dnia. W tym roku będą ferie, 
wolny czas więc będzie można iść na obiad na tzw. „miasto” i na pewno będzie coś jeszcze. 
Oczywiście, że ten dzień jest potrzebny. Codzienność sprawia, że w pewnym momencie działamy 
mechanicznie (jeżeli chodzi o przebieg dnia) a tu 14.02! Mobilizacja i przypomnienie.

Razem podejmujecie wszystkie decyzje?
M.S. Absolutnie nie! Przez 10 lat każde z nas „dorobiło” się swojej działki w domowym ogródku 
i tam rządzi. Tylko kluczowe decyzje np.: wybór przedszkola, kupno mieszkania wymagają 
konsultacji.

Czym według Pana jest miłość?
T.S. Miłość to pojęcie wieloznaczne. Można ją zdefiniować jako bycie z kimś, darzenie go 
szacunkiem, zaufaniem, bliskością.

Szczegół bądź moment, który najmilej Pani wspomina z dnia ślubu?
M.S. Są takie dwa: niezwykle miła i pełna humoru sesja zdjęciowa, na którą przeszliśmy 
po obiedzie weselnym ze Szpitalnej na Floriańską; popołudniowy spacer w sukni po rynku 
krakowskim. Widziałam serdeczne spojrzenia ludzi, dzieci podbiegały, świeciło słońce…

W jakich okolicznościach pierwszy raz spotkał Pan swoją przyszłą żonę?
T.S. Poznaliśmy się w szkole, w której obydwoje zaczęliśmy pracę.

Jakie było pierwsze wrażenie o mężu przy pierwszym spotkaniu?
M.S. Pomyślałam, że wygląda młodziej niż nauczyciel po ukończonych studiach.

Czy jest Pani/Pan zazdrosna/y o męża/żonę?
M.S. Na szczęście mąż nie stwarza sytuacji w których można czuć zazdrość.
T.S. Nie, miłość to również zaufanie.

Co jest największym wrogiem miłości? 
M.S. Uważam, że popadanie w rutynę, co jest łatwe przy dzisiejszym tempie życia. Nie chodzi 
mi o fajerwerki, niespodzianki tylko o to, żeby być serdecznym dla partnera, zauważać go. A 
każdy chce czuć, że jest kochany.
T.S. Codzienność, rutyna i monotonia.
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Paulina	Porada	i	Zbigniew	Porada

Czy będziecie Państwo obchodzić Walentynki? Czy to święto jest potrzebne?
PP i ZP: Walentynki to bardzo miły dzień. Jest to dla nas okazja do szczególnego okazania, 
że jesteśmy w sobie zakochani. Świętowanie tego dnia jest potrzebne, gdyż każdy powód do 
wyrażania uczuć jest dobry.

Razem podejmujecie wszystkie decyzje?
ZP: Tak, zawsze żona informuje mnie, jaka jest nasza decyzja, a ja przez grzeczność nie 
zaprzeczam i robię wszystko po swojemu. :) Generalnie dogadujemy się!

Czym według Pani/Pana jest miłość?
PP: Miłość to także kochanie osoby takiej, jaką jest. Nie tylko za zalety. Trzeba tolerować 
wady lub pomóc je zwalczyć. 
ZP: Według mnie miłość męża do żony lub żony do męża  to wyrażanie jej w każdej sytuacji  
oraz takie postępowanie, aby druga osoba czuła,  że jest najważniejszą osobą na świecie.
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Ile razy był/była Pan/Pani zakochany/a?
ZP: Zakochanie to piękne uczucie i niesamowite doznania, każdy pragnie być zakochanym, 
oczywiście z wzajemnością. Nie zawsze wszystko od razu układa się tak, jak to sobie 
wyobrażamy będąc zakochanym a zakochanie, można powiedzieć, przemija, raz szybciej raz 
później. Stąd też w ciągu dorosłego życia zakochanym zazwyczaj jest się wiele razy i tak też 
było ze mną. Najważniejsze, aby nie pomylić zakochania, które z natury idealizuje osobę 
w której się zakochaliśmy, z prawdziwą miłością, która nigdy nie przemija i jak mawiają 
niektórzy zdarza się tylko raz.  Ja mam to szczęście, że wiem, że kocham i jestem kochany, co 
nie przeszkadza mi być ciągle zakochanym w mojej żonie, to jest naprawdę piękne uczucie. 
PP: Nawiązując do pytania o podejmowaniu decyzji: Zgadzam się z powyższą wypowiedzią 
mojego męża. :)

Jakie było pierwsze wrażenie o mężu/żonie przy pierwszym spotkaniu?
ZP: Moja przyszła żona zrobiła na mnie ogromne wrażenie podcinając mi nogi i upadając 
na mnie w czasie jazdy na nartach. Nie było to co prawda pierwsze nasze spotkanie, ale na 
pewno bardzo zbliżyliśmy się wtedy do siebie. Poza tym, tylko na marginesie dodam, że moja 
Paulinka jest śliczna i pięknie się uśmiecha, do tego jest mądra, dobra i uczciwa, ma świetne 
poczucie humoru i umie się cieszyć, nie bez znaczenia jest to, że jest troskliwa i uwielbia 
zwierzęta, zwłaszcza jednego rozpieszczonego Labradora.
PP: Ja chciałam sprostować. To, że wjechałam w mojego męża na stoku to tylko i wyłącznie 
jego wina, bo sam mi zajechał drogę.  Od początku, jeszcze jako u kolegi, zwróciłam uwagę 
na jego poczucie humoru. I to była pierwsza rzecz, która wzbudziła moją sympatię do niego. 
Nie bez znaczenia było jego dobre wychowanie  i szacunek do mnie jako do kobiety. Na takie 
sprawy zawsze zwracałam uwagę u chłopaków. Co do mojego męża to muszę powiedzieć, że 
w miarę upływu czasu przekonałam się, że jest naprawdę wyjątkowy.

Co jest największym wrogiem miłości?
PP: Wrogiem miłości, według mnie jest brak szczerości. Najważniejsze jest, żeby ze sobą 
szczerze rozmawiać i wyjaśniać wątpliwości, a nie czekać aż wszystkie żale będzie można 
wykrzyczeć w trakcie kłótni.
ZP: Moim zdaniem miłości nie sprzyja egoizm i wyrachowanie. Poza tym, aby miłość 
rozkwitała trzeba się wsłuchać w potrzeby i oczekiwania partnera, ale jednocześnie należy też 
jasno określać własne poglądy i odczucia.
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Czym według Pani/Pana jest miłość?
K.F-K:  Czym jest miłość? Odpowiedz może być banalna lub bardzo skomplikowana, może być tak 
długa, że zabraknie miejsca na druk i ….. chętnych do czytania.Odnosząc się do słów autora „Małe-
go księcia” powiedziałabym, że to zarówno patrzenie na siebie nawzajem, jak 
i patrzenie w tę samą stronę.
R.K. Prawdziwa miłość jest szczytem radości, szczęścia i marzeń – tym wszystkim, czego nie da się 
wymówić słowami, czyli czymś szalonym, bez czego nie da się żyć.

W jakich okolicznościach pierwszy raz spotkała Pani swojego przyszłego męża?
K.F-K: Poznałam mojego Męża w naszej szkole - jeszcze to było Technikum Kolejowe - 
pamiętam uśmiechniętego, „ wąsatego” młodego mężczyznę w czarnej skórzanej marynarce, bie-
gającego po szkole. A w dniu naszego ślubu była piękna, słoneczna pogoda. Z kilkoma uczniami z 
mojej klasy, którzy byli na obecni na uroczystości, do dziś jestem zaprzyjaźniona.

Ile razy była Pani/Pan zakochana/y?
K.F-K: Ile razy byłam zakochana? Nie będę wyliczać, ale zdarzyło się raz, dwa lub trzy… Więcej 
nie pamiętam!!!!!!!!
R.K. Tak, w szkołach 4 razy, a tak z gorącym sercem 1 raz. 

Co jest największym wrogiem miłości?
R.K. Wrogiem miłości jest pycha i nienawiść.

Ulubiony film lub książka o tematyce miłosnej?
K.F-K: Dużo czytam, dużo filmów oglądam, 
ulubionych pozycji mam sporo. Jeśli muszę szyb-
ko wybrać, to film „ Pożegnanie z Afryką” z 
niezapomnianą sceną, kiedy Redford myję głowę 
ukochanej kobiecie podczas safari. I na pewno „ 
Casablanka”
R.K. Ulubione filmy „Rzymskie wakacje”  - An-
drey Hepburn i Gregory Peck w upalne letnie 
noce, nie mówiąc o „Casablance” i subtelnej 
Ingrid Bergman.
Czego Państwu życzyć z okazji tego święta?
Czego życzyć – miłości i szczęścia, które niech 
ogrzewa innych ludzi.

Rozmawiała Malwina Kiszka

Krystyna	Firlej-Kępa	i	Ryszard	Kępa

Czy będziecie Państwo obchodzić Walentynki? Czy to święto jest potrzebne?
K.F-K: Nie wiem czy Walentynki są potrzebne, ale miło, że jest, chociaż tak jest 
skomercjalizowane, ze zaczyna być „mało miłosne”, staje się jeszcze jedną formą reklamy handlu.
R.K. Pewnie tak, skoro historia Walentynek sięga czasów Imperium Rzymskiego. 
Walentynkowa karta ma więc długą i skomplikowaną historię, łącząc w sobie różne postacie, kultury 
i wierzenia. Z tą symboliką początku wiosny i dnia zakochanych bukiet róż, jako 
atrybut świętego dla ukochanej jak najbardziej wskazany.
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	 W	tym	roku	do	Technikum	
Komunikacyjnego	przyszło	ponad	300	
nowych	uczniów.	Mając	na	swoich	barkach	
plecaki	z	potrzebnymi	rzeczami	we	wrześniu	
przekroczyli	próg	szkoły.	Zapewne	
odczuwali	stres,	a	po	ich	głowach	
krążyły	myśli	związane	z	4	latami	w	murach	
tej	szkoły.	Poznawali	swoich	kolegów	
z	klasy,	nauczycieli	oraz	personel	szkolny.	Po	
2	miesiącach	chodzenia	do	szkoły	oswoili	się	
z	nowymi	twarzami,	przedmiotami,	salami	
i	 korytarzami.	 Kiedy	 już	 wciągnął	 ich	 wir	
nauki,	 powoli	 przestali	 odróżniać	 dzień	 od	
dnia,	a	każdy	kolejny	wydawał	się	być	
podobny	do	poprzedniego.	Stres	związany	
z	nową	szkołą	ulotnił	się,	a	zaczęła	go	
zastępować	monotonia	i	nuda.	Właśnie	
wtedy	 Rada	 Uczniowska	 pod	 opieką	 Pana	
Janusza	Osmana	zorganizowała	
jubileuszowe	spotkanie	z	pierwszymi	
klasami.	
	 Do	X	spotkania	z	pierwszymi	klasami	
musieliśmy	przygotować	nowa	prezentację	
multimedialną,	którą	świetnie	zajął	się	

Kacper	Jaworski.	Nasz	kolega	zawarł	w	niej	kilka	ostatnich	osiągnięć	pracy	samorządu.	
Później	podział	ról,	próba	mikrofonów	i	mogliśmy	zaczynać.	
	 Ze	względu	na	duża	liczbę	klas	spotkanie	odbyło	się	na	dwóch	lekcjach	10	grudnia	2013	
r.	w	auli	górnej	naszego	Technikum.	Gdy	nastała	cisza	wśród	zebranego	tłumu,	ja	z	Gabrysią	
przerwałyśmy	ją	zadając	publiczności	pytania.	Nasza	szybka	sonda,	za	pomocą	której	
chciałyśmy	zainteresować	naszych	widzów	tyczyła	monotonii	i	nudy	w	szkole,	
uatrakcyjnienia	życia	szkolnego	oraz	samorealizacji	poprzez	organizację	rożnego	typu	imprez	
w	szkole.	Pytałyśmy		także,	gdzie	widzieli	już	Radę	Uczniowską.	W	ciągu	tych	dwóch	lekcji	
dostałyśmy	kilka	sensownych	odpowiedzi.	Dowiedziałyśmy	się	również,	że	uczniowie	widzą	
nas	na	terenie	szkoły	i	wiedzą,	czym	się	zajmujemy.	
	 Dopiero	po	zakończeniu	rozmowy	z	tłumem	mogłyśmy	przejść	do	sedna	naszego	
spotkania,	 czyli	 przedstawienia	 składu	 oraz	 pokazania	 szczegółowo,	 czym	 się	 zajmujemy.		
Wtedy	pozytywnie	zaskoczyły	mnie	klasy	mundurowe,	które	na	drugiej	godzinie	spotkania	
biły	brawo	i	żartowały	przy	każdej	możliwej	okazji.	Dzięki	nim	rozległy	salwy	śmiechu	po	
sali.	Kiedy	każdy	z	członków	ówczesnego	RU	przestawił	 się,	pierwszoklasiści	dowiedzieli	
się,	że	nasze	spotkania	odbywają	się	w	sali	26.	Uzyskali	również	informacje	na	temat	statutu	
szkolnego,	ksera,	akcji	charytatywnych	i	wielu	innych	przedsięwzięć	przeprowadzanych	przy	
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naszym	udziale.	Nasz	opiekun	przestawił	również	co	zrobić	żeby	stać	się	członkiem	RU	2014.	
Oprócz	pierwszych	klas	na	nasze	spotkanie	przyszedł	Pan	Dyrektor	Wiesław	Mroszczyk,	
którego	wystąpienie	podsumowało	rolę	i	pracę	samorządu	na	terenie	szkoły.	
	 	Mam	nadzieję,	że	wystarczająco	zainteresowaliśmy	kolegów	do	włączenia	się	w	pracę	
samorządu.	Po	jubileuszowym	spotkaniu	zostaną	nam	pamiątkowe	zdjęcia,	chętni	do	
wstąpienia	do	Rady	Uczniowskiej,	a	niektórzy	szczęśliwcy	dostali	tradycyjne	nagrody	-	
niespodzianki	oraz	poprzedni	numer	gazetki	szkolnej.	:)

Agnieszka Migdał
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WYBORY DO RADY 
UCZNIOWSKIEJ

Wybory	do	samorządu	szkolnego
	 W	styczniu	po	raz	kolejny	w	naszej	szkole	odbyły	się	wybory	do	samorządu.	
Kandydaturę	zgłosiło	7	uczniów,	ale	tylko	6	dostało	przepustkę	do	bram	naszego	samorządu.	
Pierwszym	etapem,	z	którym	kandydaci	musieli	się	zmierzyć	było	przesłanie	swoich	
programów	wyborczych.		Trzeba	było	w	nich	zamieścić	pomysły,	jakie	chciałoby	się	
zrealizować	w	naszej	szkole.		Kolejny	etap	to	rozmowa	kwalifikacyjna	(czyli	przemaglowanie	
z	tego	co	kandydaci	napisali	w	swoich	programach),	która	odbyła	się	15	stycznia.	Rozmowy	
przeprowadzał	Pan	Janusz	Osman	z	Radą	Uczniowską.	Przed	rozmową	były	nerwy	i	stres,	ale	
Pan	Osman	uspokajał,	że	nie	mamy	czym	się	martwić.		I	tak	właśnie	było,	po		rozpoczęciu	
rozmowy	stres	i	nerwy	odpuściły.	Zaczęła	się	luźna	rozmowa.		Wypytywano	nas	
o	konkretne	pomysły,	które	nie	były	zbytnio	rozwinięte	w	naszych	programach.		
Powiedzieliśmy	parę	słów	o	sobie	oraz	jaką	funkcję	chcielibyśmy	objąć.		Rozmowa	
przebiegała	bardzo	 szybko	 i	 sprawnie.	Przede	wszystkim	w	miłej	 atmosferze,	 co	ułatwiało	
kandydatom	prezentacje	swoich	programów.	Nie	było	łatwo,	ale	trzeba	było	przebrnąć	przez	
taką	rozmowę.		
W	środę	17	stycznia		zostały	podane	wyniki.	I	oto	6	osób	które	dostały	się	do	samorządu:

•	 CZYRNEK	PATRYK	/1MI/
•	 GALICA	ALEKSANDRA	/1LE/
•	 GRYBEL	KONRAD	/1LC
•	 ŚWIĘTOŃ	MATEUSZ	/1PT/
•	 WADOWSKA	MAGDALENA	/1LA/
•	 ZDYBAŁ	ŻANETA	/1LA/
	 Przed	feriami	odbyło	się	nasze	pierwsze	spotkanie,	podczas	którego	wybieraliśmy	
przewodniczącego	i	jego	zastępcę	oraz	dzieliliśmy	się	funkcjami.	
Dogadujemy	się	bardzo	dobrze,	jest	miła	atmosfera	a	to	klucz	do	sukcesu.		Jesteśmy	
przekonani,	że	nasza	współpraca	będzie	trwała	w	najlepsze	!

  Magdalena Wadowska  

	 Jest	wrzesień	2013	roku.	Przyszedłem	do	Naszego	Technikum	z	jednego	z	najlepszych	
gimnazjów	w	Krakowie	jeśli	chodzi	o	atmosferę	w	szkole,	ale	również	jeśli	chodzi	o	poziom	
nauczania.	W	gimnazjum	dużo	działałem	praktycznie	wszędzie.	Różne	uroczystości	szkolne,	
imprezy	wszędzie	tam	było	pełno	mnie.	Nie	żałuję	niczego,	bo	to	dało	mi	to	satysfakcję,	że	
mogłem	działać	na	rzecz	całej	szkoły	i	dla	wszystkich.	Można	powiedzieć,	że	sprawia	mi	to	
przyjemność.	Lecz	piszę	teraz	o	moich	przeżyciach,	jeśli	chodzi	o	Technikum.	We	wrześniu	
pomyślałem	o	Radzie	Uczniowskiej	w	Naszej	szkole.	Czy	aby	na	pewno	istnieje,	jak	działa	
i	co	najważniejsze	jak	się	tam	dostać.	Zawsze	chciałem	być	w	Radzie	Uczniowskiej,	
niezależnie	w	jakiej	szkole.	Udało	mi	się	to	dopiero	w	Technikum.	Na	samym	początku	bałem	
się,	że	jako	pierwszoklasista,	nie	będę	”zdolny”	do	pracy	w	takiej	Radzie,	jednak	gdy	odbyło	
się	spotkanie	 i	usłyszałem,	że	będą	wybory	uzupełniające	postanowiłem	zaryzykować	 i	się	
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zgłosić.	No	 i	 po	pewnym	czasie	 zostałem	wybrany.	Nie	wiedziałem,	 że	Rada	Uczniowska	
może	być	tak	zorganizowana	jak	jest	obecnie	w	Naszym	Technikum.	Szybko	nie	udało	mi	się	
w	niej	odnaleźć	-	ale	z	czasem	już	jestem	przyzwyczajony.	
	 Jakie	wrażenia	miałem	przed	a	jakie	po	wyborach?	Muszę	przyznać,	że	przed	wyborami	
wiele	w	Radzie	Uczniowskiej	nie	widziałem,	nie	wiedziałem	też,	gdzie	się	ona	mieści	w	sensie	
miejsce	urzędu,	nie	wiedziałem	czym	się	zajmuje,	nie	wiedziałem	nic,	i	przyznam	szczerze	nie	
widziałem	kompletnie	jej	działalności.	Po	wyborach	już	wiem,	na	czym	to	wszystko	
polega,	i	wiem	że	Rada	Uczniowska	działa.	Działa	prężnie,	myśli	wprowadza	w	życie,	
wszystko	co	może	umilić	pobyt	Naszych	koleżanek	i	kolegów	w	Technikum.	Tak	naprawdę	
wszystkie	akcje	czy	też	większe	przedsięwzięcia	w	tym	roku	jeszcze	przed	Nami.	Nie	
zabraknie	wielu	emocji	i		mile	spędzonych	chwil	w	szkole.	Takie	zadanie	ma	Rada	
Uczniowska	i	wykonuje	je	jak	tylko	potrafi,	a	Pan	Profesor	Janusz	Osman	dba	o	to	i	zawsze	
pilnuje	by	wszystko	było	dopięte	na	ostatni	guzik.	Rada	Uczniowska	dla	uczniów	nie	powinna	
być	obca.	I	chociaż	na	samym	początku	dla	pierwszaków	taka	się	wydaje,	z	czasem	na	pewno	
widzi	się	postępy	przez	nią	wprowadzane	oraz	jej	działalność.	Mogę	jeszcze	zdradzić,	że	
w	tym	roku	planujemy	otwarcie	po	wielkiej	czasowej	przerwie	pokoju	Rady	Uczniowskiej,	
który	mieści	się	obok	małej	sali	gimnastycznej.	Już	w	tym	momencie	trwają	tam	zawzięte	
przygotowania	do	pierwszych	spotkań	oraz	częściowa	rewitalizacja	pomieszczenia.	To	
wszystko	jest	po	to,	żeby	Rada	Uczniowska	zajmowała	kluczowe	stanowisko	w	szkole,	a	co	za	
tym	idzie	wprowadzi	ona	wiele	dóbr	dla	wszystkich	bez	wyjątków	uczniów,	którzy	będą	mogli	
z	tego	korzystać.	Po	to	jeszcze	raz	powtórzę,	ona	jest.	Dla	Nas	wszystkich.	

Konrad Grybel

WYBORY DO RADY 
UCZNIOWSKIEJ

WOLONTARIAT
	 Nie	od	dziś	wiadomo,	że	w	naszej	szkole	są	organizowane	akcje	charytatywne.	
W	pierwszym	semestrze	mieliśmy	ich	pod	dostatkiem.	
	 Akcja	charytatywna	na	rzecz	Stowarzyszenia	im.	Świętego	Rafała	Kalinowskiego,	na	
której	zbieraliśmy	zabawki	,	przybory	szkolne,	żywność	i	artykuły	spożywcze.
	 Akcja	charytatywna	na	rzecz	Sursum	Corda	w	ramach	programu	pomocy	dzieciom	-	na	
terenie	szkoły	były	sprzedawane	kartki	a	cały	dochód	przeznaczyliśmy	na	ten	szczytny	cel.
	 23	września	2013r.	w	trakcie	szkolnych	obchodów	Europejskiego	Dnia	Języków	Ob-
cych	klasy	pierwsze	włączyły	 się	w	akcję	przygotowując	wypieki	kuchni	narodowych.	Na	
konto	fundacji	dla	dzieci	"Uśmiech	Dziecka",	uzbieraliśmy	240,29zł.
	 Ostatnią	naszą	akcją	która	odbyła	się	w	naszej	szkole	były	walentynki.	Dochód	ze	
sprzedaży	kartek	przeznaczyliśmy	na	rzecz	sparaliżowanego	tancerza.

Anna Burliga
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	 Jeżeli	macie	ochotę	na	książkę	pełną	romantyzmu,	uczuć,	prawdziwej	
skomplikowanej	miłości…
	 To	ta	książka	jest	idealna	dla	was:	„Francuski	ogrodnik”	Santy	Montefiore.
	 Sięgając	po	tę	książkę	myślałam,	że	to	kolejna	romantyczna	nudna	powieść	
o	skomplikowanej	miłości	ze	szczęśliwym	zakończeniem.		Jednak	okazało	się	zupełnie	
inaczej,	barwne	opisy,	pięknie	opisane	uczucia	i	losy	bohaterów.	Nie	jestem	fanką	powieści	
romantycznych	ani	książek,	lecz	ta	opowieść	o	miłości	tak	mnie	wciągnęła,	że	przeczytałam	
ją	jednym	tchem.	Idealna	na	długie	zimne	wieczory.	Można	oderwać	się	od	rzeczywistości	
i	przenieść	się	w	świat	pełen	uczuć,	magii,	rozczarować,	smutku	i	złości.	Polecam	tę	książkę	
szczególnie	dziewczynom,	gdyż	tytułowy	bohater	jest	opisany	jako	ideał	mężczyzny	niestety	
z	przykrą	przeszłością.	
	 Kilka	słów	o	treści…	Miranda	i	David	to	młode	małżeństwo	z	dwójką	dzieci.	
Bogaci,	wpływowi	i	dobrze	sytuowani,	chcą	jeszcze	bardziej	
podnieść	prestiż,	więc		
przenoszą	się	z	Londynu	na	prowincję	do	pięknego	domu.	
Kobiecie	nie	podoba	się	takie	rozwiązanie,	ponieważ	nie	
chce	porzucać	wygodnego	życia	w	mieście,	ale	w	końcu	
ulega	mężowi.	David	całe	tygodnie	przebywa	w	Londynie	
i	wraca	tylko	na	weekendy	a	dzieciaki	trudno	odkleić	od	TV.	
Miranda	nie	potrafi	się	odnaleźć	w	wiejskim	otoczeniu,	aż	
w	końcu	postanawia	odnowić	ogród	wokół	domu.	W	tym	
celu	zatrudnia	ogrodnika,	którym	okazuje	się	przystojny	
Francuz.	Dla	zaniedbanej	przez	męża	i	osamotnionej	kobiety	
zaczyna	się	okres	ekscytujących	zmian...
	 Nie	jest	to	banalna	romantyczna	książka,	lecz	
wciągająca	powieść	miłosna.	Nietypowa	i	zupełnie	inna	niż	
pozostałe.	Uwaga!	W	tej	książce	nie	będziesz	w	stanie	
domyśleć	się	zakończenia.	
	 Liczyłam	na	niezobowiązującą	książkę	i	taka	też	

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
POLECA

właśnie	jest	powyższa	lektura.	Przede	wszystkim	jest	to	romans	i	powieść	obyczajowa	w	
jednym.	Wciągnęłam	się	od	pierwszych	stron	i	z	zaciekawieniem	śledziłam	losy	bohaterów,	
którzy	zostali	tu	przedstawieni	ciekawie	i	lekko.
Jest	to	lekka	przyjemna	do	czytania	lektura	nosząca	w	sobie	pewnego	rodzaju	przekaz	do	
czytelnika,	dająca	się	oczarować.	Przenosi	w	inny	niesamowity	świat,		tak	mocno	że	
chcielibyśmy	być	na	miejscu	głównej	bohaterki.	
	 Gorąco	polecam,	gdyż	po	przeczytaniu	tej	lektury	jesteśmy	pełni	uczuć.	

Daria Skowronek 
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może	„namieszać”	i	wskoczyć		-	jak	to	było	w	tym	przypadku	–	na	druga	lokatę.

	 Ostatecznie	wygrała	4	klasa,	a	zaraz	za	nimi	drużyna	z	klasy	pierwszej.	Myślę,	że	była	
to	świetna	zabawa	i	warto	było	wziąć	udział	w	tym	konkursie.	Mam	nadzieję,	że	w	przyszłym	
roku	czekają	nas	również	wielkie	emocje.	

Krzysztof Marzec

KONKURS WIEDZY 
O PATRONIE

	 15	 listopada	2013	r.	w	naszej	szkole	odbył	się	Konkurs	Wiedzy	o	Patronie,	świętym	
Rafale	Kalinowskim,	który	poprowadził	Pan	Profesor	Marek	Wojciechowski.	

	 Konkurs	składał	się	z	czterech	rund	pytań:	1.zdjęcia,	2	mapa,	3	quiz	i	4	interpretacja	
tekstu.	Do	rywalizacji	przystąpiło	pięć	grup	czteroosobowych.	Pierwszoklasiści	teoretycznie	
nie	mieli	zbyt	dużych	szans,	ale	już	pierwsza	runda	pokazała,	że	„tanio	skóry	nie	sprzedadzą”.	
Przez	cały	czas	dzielnie	odpowiadali	na	zadane	pytania	stwarzając	zagrożenie	dla	starszych	
roczników.	Ale	starsze	klasy	już	nie	pierwszy	raz	brały	udział	w	tego	typu	konkursach	
i	potrafiły	odpowiednio	wykorzystać	swoje	doświadczenie	oraz	wiedzę.	Przed	ostatnia	
konkurencją	prowadziła	grupa	składająca	się	z	czwartoklasistów	ale	tuż	za	nimi	była	grupa	
pierwszaków,	więc	w	ostatniej	rundzie	czekało	nas	wiele	emocji.	Ostatnie	zadanie	jakie	nas	
czekało	to	była	interpretacja	tekstu.	Musieliśmy	podany	nam	fragment	przeczytać	
i	odpowiednio	go	zrozumieć,	a	następnie	odpowiedzieć	na	pytanie	dotyczące	tekstu.	Tak	jak	
przypuszczaliśmy	wcześniej,	ostatnia	runda	bardzo	dożo	zmieniła	w	ostatecznej	klasyfikacji.	
Okazało	się,	że	nawet	drużyna,	,	która	jest	na	ostatnim	miejscu	i	ma	najmniej	punktów,	tez	
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WSZYSTKO JEST POEZJĄ
WK2 - Kocham Cię

Nie możesz zatrzymać uderzeń, w rytm których serce pragnie bić.
Nie zamierzam więcej już w ukryciu przed Tobą żyć.
Zawsze szukałam kogoś takiego jak Ty.
Gdzie po dodaniu mnie, powstajemy my.
A od tej pięknej chwili zaczynamy być jednością.
Kawałek do kawałka – skrupulatnie ułożoną całością.
Kochanie - to Tobą chcę do końca mych dni oddychać.
Chcę być podporą, a nie w dół Ciebie, mnie, nas spychać.
Teraz kiedy słyszę Twój głos w słuchawce.
Wyobrażenia przechodzą na łąkę, gdzie latają dmuchawce.
Dla mnie samotność jest już przeszłością.
Nie potrafię dłużej uciekać przed Tobą, przed miłością.
I wiedz, że z dnia na dzień kocham Cię mocniej mój miły.
Nie pozwól proszę, by me oczy znowu łzami się zaszkliły.

Weronika
inthelight.e-blogi.pl

Dwa życia, dwa spojrzenia.
Życie którego większość ludzi nie może pojąć.
Nie ma chwil, których nie warto pamiętać,
nie ma dni, których nie warto wspominać...
Nie ma ludzi, których nie warto kochać.
Trzeba tylko serca posłuchać.
Są chwile, których jeszcze nie znamy. 
Są dni, które jeszcze przed nami,
są ludzie, których na nowo poznajemy.
Jest serce, które innym dajemy...
Są chwile, które przeżyć chcemy,
są dni, których oczekujemy,
są ludzie, których pokochać możemy.
Jest serce, którego bardzo pragniemy.
Uczucia, pragnienia, wspomnienia
to cel naszego istnienia...
BEZ TEGO NIE WARTO ŻYĆ !

Kiedy byłeś Ty, były i moje sny.
Teraz serce me bólem opiera 
i wciąż łudzę się, że może jednak warto po-
czekać.
Minęły słoneczne i deszczowe dni, 
minęła nawet radość z życia.
Codziennie widziałam Twoją uśmiechniętą 
twarz,
dziś widzę me łzy spływające po policzkach.
Bywały chwile, gdy raniliśmy się wzajemnie,
kłóciliśmy się koloryzując to szczęściem...

Daria Skowronek


