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            Gdy on wyznaje, Ŝe nie moŜe bez niej Ŝyć, a ona poza nim świata nie wi-
dzi, to - wierzcie mi - dobrze wiedzą, co mówią. Bo miłość, proszę państwa, jest 
wieczna. I zawsze będzie piękna, szaleńcza i młoda. Nawet wtedy, gdy nas juŜ 
nie będzie. 
  
  

            Włoscy archeolodzy wykopali dwa szkielety ludzkie, które miały po-
nad 5000lat. Udowodniono, iż szczątki te należały do kobiety i mężczyzny, którzy 
podczas ich odkopywania byli przytuleni do siebie. Nikt wcześniej nie natrafił na 
żaden podwójny pochówek z okresu neolitu, a tym bardziej na przytulających się do 
siebie ludzi. 

            Niezwykły grób odkryto w pobliżu Mantui, jednego z głównych miast 
włoskiej Lombardii. Z powodu bliskości Werony - miasta, w którym rozgrywała się 
akcja Szekspirowskiej tragedii ,,Romeo i Julia"- pochówek został nazwany imionami 
słynnych kochanków, o których z pewnością każdy z nas słyszał.  

            Jest to niesamowite, że żyli oni, kochali się i zmarli tysiące lat przed 
nami- w epoce kamiennej. Ich ciała zostały złączone razem na wieki po ich śmierci. 
Czy miłość była wtedy powszechnym zjawiskiem? Ile lat ma to uczucie? Czy w na-
szych czasach miłość ma jeszcze jakieś znaczenie? Odnalezienie tych szkieletów 
powinno dać nam dużo do myślenia. Przecież każdy z nas posiada w sobie choć 
odrobinkę ognia miłości, który niestety dzisiaj zaczyna wygasać, gdyż liczą się dla 
nas inne wartości. A czy nie warto temu zaradzić? Przecież to my możemy rozpalić 
ten ogień na nowo. Zalety miłości można wyliczyć w nieskończoność. Bez niej nie 
zdołalibyśmy zachować gatunku, nie stworzylibyśmy wielkich dzieł sztuki i wysoko 
rozwiniętej cywilizacji. Dlaczego więc nie kochać? 

       Magdalena Krtytkowska 

Złota myśl: „Miej serce i patrzaj w serce” - A. Mickiewicz 
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W ostatnim czasie bardzo wiele mówiło się o tym, że zadawanie 

prac domowych jest niezgodne z prawem. Z pewnością każdy 

uczeń, a tym bardziej licealista, zgodzi się z tym. Niestety, nie 

przekonuje to nauczycieli… i właśnie to jest największy problem… 

ale spokojnie, można temu przecież jakoś zaradzić. Może mój list 

poruszy naszych belfrów? Zobaczymy :-) 

                                                                                                                 

Świdnica, 1.02.2008 r. 

                                                            Szanowni Nauczyciele 

Zjawisko nazywane „pracami domowymi” jest powszechnie znane 

we wszystkich szkołach na całym świecie. Niestety, z roku na rok 

niezwykle martwi to uczniów. Statystyki wykazują, że uczniowie 

zmuszeni do odrabiania zadań pozalekcyjnych coraz częściej 

popadają w depresję, a co za tym idzie, sięgają po narkotyki, pa-

pierosy i alkohol. Dlatego też wszyscy uczniowie uważają, że nie 

warto zadawać prac domowych. 

Jako reprezentantka uczniów III LO w Świdnicy, chcę Państwu 

przedstawić ciemne strony tego zjawiska. 

Zadania domowe zabierają mnóstwo czasu zarówno uczniom, jak 

i nauczycielom. Młody człowiek mógłby poświęcić się swojemu 

hobby. Z pewnością robiłby to z przyjemnością. Dzięki czemu spę-

dzałby miło czas i doznawał nowych wrażeń. Nauczyciele nato-

miast muszą sprawdzać prace zadane na lekcji. A przecież i oni 

mogliby poświęcić się swoim zainteresowanią lub rodzinie. Na 

pewno wyszłoby to na dobre obu stronom. 

Ważną rzeczą, którą również należy poruszyć, jest nasz mózg. Ten 

istotny element naszego ciała nie może się przemęczać. Kiedy 

jednak zmuszamy go do myślenia, często boli nas nawet głowa. A 

przecież możemy dać mu odpocząć. 

Kolejna sprawa to psychika ucznia. Otóż stale nakłaniany do pew-

nych działań czuje się bardzo źle. W konsekwencji prowadzi to do 

różnych zaburzeń psychicznych, takich jak np. zamknięcia się w 

sobie. Taka osoba przez dłuższy czas nie może prawidłowo funk-

cjonować. Ponadto mózg ludzki nie zapamiętuje długotrwale 

wszystkich informacji, a w szczególności tych, które są przygoto-

wywane przez „biednych męczenników”. Skupiają się oni bowiem 

na samym zadaniu, a nie nad jego treścią. Skoro więc i tak się nic 

nie nauczą, to rzeczą całkowicie błędną jest jego wykonanie. 

Wszyscy dobrze wiemy, jak wiele drzew trzeba ściąć, aby wypro-

dukować jeden zeszyt. Po co to robić? Wystarczająco dużo papie-

ru wykorzystuje się w sklepach, biurach itp. Dlaczego więc jeszcze 

w szkole? Przecież to marnotrawstwo! Nauczyciele, którzy nie 

będą zadawać zadań domowych, zrobią w ten sposób dobry uczy-

nek dla naszego środowiska. 

Proszę o uważne rozpatrzenie wszystkich podanych argumentów. 

Mam nadzieję, ze zadowolone będą obie strony. Wierzę, iż podej-

mą Państwo słuszną decyzję. 

Z poważaniem 

uczennica III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 w Świdnicy- Agnieszka Banach 
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C 
odziennie, gdy idę tą samą drogą, aby spotkać się z kole-
żanką i pójść jak zwykle do szkoły, widzę na niebie masę 
kruków… jest ich naprawdę dużo - latają, zasłaniając 
niebo, a ono na chwilę robi się czarne. Patrzę na ludzi, a 

oni jakby ich nie zauważają, jak można nie zauważyć tak wielkiej 
ilości ptaków nad sobą? A może oni po prostu nie chcą zajmować 
się rzeczami, które osobiście ich nie dotyczą? Może się spieszą i 
nie dostrzegają, że ponad dachami wieżowców jest jeszcze kawa-
łek przestrzeni zwanej "niebem" Zawsze w tych krótkich chwilach 
zastanawiam się jak one funkcjonują tak sprawnie i każde nich 
jest ważne w tym stadzie. Oto ptactwo musi się trzymać pewnych 
reguł, tak, żeby na siebie nie powpadało; są wśród nich takie, 
które gdzieś w małych grupkach lecą, a są i takie, które w poje-
dynkę zataczają kręgi i tylko te można najszybciej wpatrzeć z tłu-
mu.  

 „Wszyscy robią wszystko, by się nie wyróżniać" - zdanie to 
wyciągnęłam z pewnej książki człowieka, który swoją osobą coraz 
bardziej przekonuje mnie, że posiada ową znaną nam wszystkim 
mądrość życiową. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak ja je-
stem więc postrzegana? Czy też staram się "nie wychylać", żyć w 
codziennej rutynie i robić te same rzeczy, co zwykle wykonują 
podobni do mnie? Mogę bardzo łatwo zauważyć, że wokół mnie 
są osoby wyróżniające się; czy to pod względem ubioru, sposobu 
myślenia. W pewien sposób każdy ma w sobie coś, co jest jedyne 
i niepowtarzalne. Ale jak to jest, że niektórzy posiadają tego wię-
cej? Czy są to jedynie jednostki, które sprzeciwiają się grupie? 
Osoby manifestujące swoja odmienność? Tylko w jakim celu, 
może po prostu chcą pokazać swój sposób patrzenia na świat 

innym? Skoro tak, to są oni wystawiani na ciągłą ocenę "reszty”, 
ponieważ odmienność jest akceptowana, ale i bardzo chętnie 
„omawiana” w towarzystwie.  

Czasami, łączymy się w grupy, formułujemy sobie towa-
rzystwo, w jakim chcemy być postrzegani. Grupki osób, które my-
ślą podobnie, słuchają tej samej muzyki, chowają się we własnym 
małym świecie tak, aby opinie "innych" nie wpływały na nie tak 
mocno. Takie zbieranie się w grupie napawa nas poczuciem, że 
nie tylko my jesteśmy odmienni. Może tak czujemy się pewniej? 
Tworzymy towarzystwo, które jest dla nas Azylem. A więc gdzie 
jest miejsce dla jednostek wyróżniające się? Skoro akceptowane 
jest to, z czym zgadza się większość.  

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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      „Sam, sam jeden. Czy wiesz ty, co ten wyraz znaczy? 

Ile on bólu kryje - zwątpienia - rozpaczy? 

Kiedy nikt nas nie żegna i nikt nas nie wita, 

Nikt się za nas nie modli- nie tęskni-nie pyta, 

I żadne dla nas serce nie drży i nie bije, 

I gdy nie ma istoty, co kocha i żyje 

W nas i dla nas!” 

(„Nie komiczna komedia” - Józef Narzymski) 
 

„ Ja dla ciebie” nie zaś- „ Ty dla mnie”. 

      

      Bez miłości ludzkość nie mogłaby istnieć ani jednego dnia – 

twierdzi amerykański uczony Erich Fromm. Jest ona wielką siłą, 

dzięki której człowiek może harmonijnie się rozwijać i doznawać 

szczęścia. Marzymy o miłości, bo chcemy kochać i być kochanym. 

Każdy z nas doznaje tego uczucia już od samego przyjścia na 

świat. Mamy różne rodzaje miłości, ale ja chciałabym mówić o tej, 

od której się wszystko zaczyna. Bo to wspaniałe uczucie między 

kobietą i mężczyzną nadaje początek wszystkiemu. Ma ogromny 

wpływ na nasze życie, na nasze poglądy i zachowanie; jest kluczo-

wym, wrażliwym a nawet niebezpiecznym uczuciem w życiu każ-

dego z nas. 

       Miłość bywa nieobliczalna, więc dla jednych może być ona 

ósmym cudem świata , a dla jeszcze innych niczym niepotrzebny 

wybryk natury. Potrafi ranić i cieszyć, łamać serca i wzbudzić iskrę 

nadziei. Być pomysłem na życie, ale może tez zamknąć kolejny 

rozdział naszego życia. Gdy byliśmy młodzi, jeszcze niczego nie 

świadomi, miłość pojawiała się jako przyjaźń, zauroczenie, miłość 

platoniczna, miłość pożądania albo miłość życzliwości. Wielu z 

nas przeżyło swoje wzloty i upadki. Beztroskie chwile i przepłaka-

ne noce. Bo miłość ma swój początek, tak jak pierwsze słowo „ 

mama” albo „tata”, pierwsze kroki, pierwszy uśmiech. Najpierw 

uczymy się ją rozpoznać. A to niespodziewany buziak w policzek 

podczas zabawy w chowanego lub przypadkowe złapanie za rękę 

albo przyjaźń koleżeńska. Miłość rodzi się w nas od najmłodszych 

lat. Aż w końcu, kiedy jesteśmy świadomi i dojrzali emocjonalnie, 

Potrafi nas zaskoczyć i wkroczyć w nasze życie całkiem niespo-

dziewanie. Nieważne w jakim wieku, ważne, że jesteśmy w stanie 

dać się ponieść temu uczuciu. Prawdopodobnie zgodzicie się ze 

stwierdzeniem, że miłość to pragnienie szczęścia i dobra dla tego, 

kogo kochamy. Jeżeli naprawdę kochamy, to cieszymy się jego 

obecnością, otwieramy się na niego, jesteśmy wrażliwi na jego 

potrzeby i pragnienia. Jesteśmy też gotowi wyrzec się własnej 

wygody i zadowolenia, czasem nawet ryzykując bezpieczeństwo, 

aby złożyć dar z siebie. Kochać to także znaczy pomagać komuś 

w zdobywaniu zaufania do samego siebie. Osoba kochana do-

strzega wówczas wartość swego istnienia. Zaczyna wierzyć w sie-

bie, że potrafi się podobać, że jest komuś potrzebna. Prawdziwa 

miłość będzie przyjmowała postawę- „ Ja dla ciebie” nie zaś- „ Ty 

dla mnie”. Tak więc miłość to bezinteresowne dawanie wszystkie-

go, co możemy drugiej osobie zaoferować - swój czas, obecność, 

pomoc, a nawet służbę. 

 Ważne jest, by nie pomylić miłości z zauroczeniem. Nie podejmo-

wać pochopnych decyzji, choć miłość to szaleństwo. 

Szczęście, czy tak łatwo je osiągnąć? Każdą decyzję, jaką podej-

mujemy, chcemy, byśmy dzięki niej zdobyli coś upragnionego. 

Jakiś cel? Marzenie? Te wszystkie pytania odejdą, kiedy dojdzie-

my do wniosku, że jesteśmy sami. Wtedy, dla kogo tak naprawdę 

mamy się starać? Żyjmy tak, by zawsze obok nas była druga oso-

ba i żeby nas wspierała, abyśmy zdołali osiągnąć upragniony cel.                

 

Barbara Jaskulska II e 
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Anna Buczkowska: Co stało się przyczyną założenia SERCA? 
 
Pan Marek Michalak: Najpierw Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Chorych „Serce”, następnie Fundacja „Serce’’ – Europejskie Cen-
trum Przyjaźni Dziecięcej to wyraz troski o problemy najmłodszych i 
często najsłabszych. 

    
AB: SERCE ma za zadanie pomagać chorym dzieciom, na czym do-
kładnie to polega? 
 
P.M. M: Prowadzimy bardzo szeroką pomoc dla dzieci i młodzieży – 
od zakupu sprzętu leczniczego, zbiórki pieniędzy, organizujemy wy-
poczynek. Prowadzimy Centrum Przyjaźni Dziecięcej. Jest to placów-
ka, w której oferujemy dzieciom dożywianie, pomoc w odrabianiu 
lekcji, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty twórcze, wypoczynek 
wyjazdowy, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, udział w pracach Zespołu 
SERDUSZKA. 
 
AB: : : : Jest Pan najmłodszym w histo-
rii Kawalerem Orderu Uśmiechu. 
To ogromny sukces, biorąc pod 
uwagę wiek innych laureatów....    
    
P.M. M: Tak zdecydowały dzieci i 
poparli ich członkowie Międzynaro-
dowej Kapituły Orderu Uśmiechu - 
jeszcze w 1994 roku. To prawda – 
dostałem Order mając zaledwie 23 
lata i byłem wtedy najmłodszy. 
Teraz chyba już nie jestem, chociaż 
nikt poniżej 23 lat Orderu nie otrzy-
mał do tej pory, ja jednak nieco się 
postarzałem. 
 
AB: Od roku pełni Pan zaszczytną funkcję Kanclerza Międzynarodo-
wej Kapituły Orderu Uśmiechu. Jak minął ten rok? Co należy do 
Pana zadań? 
 
P.M.M: To był bardzo ważny rok w moim życiu?. Kanclerz Kapituły 
ma za zadanie kierować bieżącą, codzienną pracą tej międzynaro-
dowej organizacji i reprezentować Order Uśmiechu na zewnątrz, 
prowadzić ceremonie dekoracji Orderem, wspierać dobre inicjatywy 
na rzecz dzieci na świecie. 
 
AB: Wiele lat temu marzył Pan, aby stworzyć w Świdnicy Dom SER-
CA – miejsce spotkań nauki i terapii dla chorych i biednych dzieci. 
Czy udało się to Panu zrealizować? 
 
P.M.M: W połowie ten projekt jest realizowany?. Pozyskaliśmy za 1 
% wartości na ten cel dom przy ulicy Kościelnej 15., gdzie prowadzi-
my intensywny remont. W murach tego obiektu zainwestowałem już 
ponad milion złotych i jeszcze prawie drugie tyle potrzeba. Jestem 
jednak już pewien, że Dom SERCA niebawem w Świdnicy powstanie 
i będzie cieszył wiele potrzebujących go młodych ludzi. 
 
AB: Co roku przyznawana jest nagroda SERCA. Otrzymali ją m.in. 
Papież Jan Paweł II i Wisława Szymborska. Co trzeba zrobić, żeby ją 
dostać? 
 
P.M. M: To jest nagroda własna dzieci z SERCA?. Nie ma % specjal-
nych kryteriów – dzieci wnioskują o przyznanie statuetki, Zarząd 

SERCA zatwierdza. Im nie trzeba podpowiadać, one same wiedzą, 
kogo warto nagrodzić. 
 
AB: W 2003 roku Świdnicy został nadany tytuł Stolicy Dziecięcych 
Marzeń. To przecież duża zasługa Pana i działalności SERCA.  
 
P.M.M: To prawda, że mam w tym swój udział, ale myślę, że Świdni-
ca zasługuje na największe nagrody. To jest wspaniałe miasto, ma-
jące wyjątkowy klimat, w którym mieszkają fantastyczni ludzie. Dużo 
jeszcze przed nami do zrobienia, ale warto zaznaczyć to miasto na 
mapie świata i dążyć do budowania go jeszcze bardziej przyjaznym 
dla dzieci i młodzieży. 
 
AB: Jest Pan inicjatorem i koordynatorem akcji „Polscy Artyści Pla-
stycy Dzieciom’’. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć? 
 
P.M.M: To jest akcja Fundacji Serce, mająca na celu – po pierwsze 
promocje polskiej sztuki w Polsce i zagranicą, po dokończyć budowę 
domu Serca. W ramach tej inicjatywy od dwóch lat organizujemy 
wystawy największych artystów w naszej galerii fotografii. Artyści ci 
prowadzą także zajęcia plastyczne z moimi podopiecznymi w Cen-

trum Przyjaźni Dziecięcej. 
 
AB: Skąd u Pana takie pomysły na 
organizowanie różnych przedsię-
wzięć? 
 
P.M.M: Na brak pomysłów nigdy nie 
narzekałem. Lubię robić coś, co ma 
sens i służy innym. Mam też wyjątko-
we szczęście, że potrafię swoimi 
pomysłami zarażać innych. 
 
AB: Jacy powinni być wolontariusze 
chcący działać w fundacji? 
 
P.M.M: Na brak wolontariuszy nie 
narzekamy. Potrzebujemy ludzi 
otwartych, życzliwych, pracowitych, 
twórczych. Cenię w młodych lu-

dziach lojalność, upór, chęć samokształcenia i wrażliwość na potrze-
by drugiego człowieka. 
 
AB: Jest Pan dyplomowanym pedagogiem. Nie żal Panu, że porzucił 
Pan pracę bezpośrednio z wychowankami na rzecz zarządzania 
organizacją? 
 
P.M.M: Ja nadal pracuje z dziećmi i młodzieżą, tylko może już nie 
tak intensywnie, jak kiedyś. 
 
AB: Uważa się Pan za dobroczyńcę, czy za człowieka o dobrym ser-
cu? 
 
P.M.M: Osobiście uważam, że jestem zwykłym, normalnym człowie-
kiem. Może los obdarzył mnie nieco większą inicjatywą, przebojowo-
ścią, ale przecież każdy ma w sobie choćby najmniejszą potrzebę 
zrobienia czegoś dobrego. 
 
AB: Dziękuje bardzo, iż się poświęcił mi Pan trochę czasu i zgodził 
się na rozmowę ze mną. 
P.M. M: Ja także dziękuję oraz życzę wszystkiego dobrego i przede 
wszystkim szczęścia! 

 
 
                                                                                Anna Buczkowska 

Serce blisko nas Serce blisko nas Serce blisko nas Serce blisko nas     
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Może inaczej. Dlaczego jemy zupę łyżką? Jest to logicz-
ne; łyżka jest przedmiotem, który pozwala nam napełniać zupę, 
bo czy ktoś wyobraża sobie jeść zupę widelcem? Na pewno trud-
ne do zrealizowania. Ale nie popieramy wszystkiego, co jest lo-
giczne. Choćby skrót ułożenia klawiatury w komputerze. Czy kto-
kolwiek zastanawia się, dlaczego klawiatura jest tak ułożona? 
Literki nie są poukładane alfabetycznie. Człowiek, który wynalazł 
pierwszą maszynę do pisania (Auolo Uccella), świadomie to zapla-
nował, gdyż sekretarka, naciskając kolejne literki, powodowała 
ich sklejanie. Więc taki układ ma powodować wolniejsze ruchy 
palców. Nie wspomaga szybszego pisania, lecz na odwrót, zwal-
nia je. Ale jednak ludzie zgadzaj się z tym i tylko takie klawiatury 
są przez nas akceptowane i używane. Jest to niezwykle nielogicz-
ny pomysł, lecz jedyny, jaki może być stosowany, a jednak akcep-
towany. Ktoś zapyta, co to ma wspólnego z indywidualizmem. Ano 
ma. To dlatego ludzie wyróżniający się z tłumów czasami są rów-
nież postrzegani jako wybrańcy, choć ich zachowanie wyraźnie 
wykracza poza przyjęte normy, przekracza je, łamie, świadomie 
deformuje. Każdy z nas powinien, na swój sposób, nawet w ma-
łych rzeczach, sprawach codziennych i na pozór błahych, próbo-
wać pokazać swoje prawdziwe oblicze. Swoje JA, które i tak jest 

jedyne w swoim rodzaju. Tu i teraz możemy kształtować swoje JA. 
Jedyne, niepowtarzalne i odważne. No tak, zapytacie, jeżeli wszy-
scy zaczniemy się wyróżniać, kto będzie inny? Paulo Coelho w 
swojej twórczości przywołuje opowieść o Królestwie, na które 
spadla klątwa i wszystkie studnie zostały zatrute. Kto napił się 
wody, stawał się obłąkany. Jedynie rodzina królewska nie napiła 
się wody, gdyż posiadała własna studnie. Król nie wiedział, jak 
zaradzić sytuacji, tymczasem w państwie wybuchła panika. Usta-
nowił reguły i zasady, według których miało poprawić się bezpie-
czeństwo poddanych. Lecz oni, widząc królewskie nakazy, posta-
nowili go obalić. Wtedy to królowa zaproponowała, aby cała, rodzi-
na również napiła się zatrutej wody i w ten sposób upodobniła do 
poddanych. Tak też król, choć król wiedział, że ma rację, zaczerp-
nął ze studni i … mógł zatrzymać koronę, gdyż podani uważali, że 
zaczął mówić do rzeczy. Tak samo i my, choć przeczuwamy, że 
mamy rację, w pewnych sytuacjach pijemy "wodę obłąkańców”, 
aby nie wyróżniać się i nie narażać.  

 Ptaków od kilku dni nie ma, troszkę mi smutno, gdy patrzę  
w niebo. Zastanawiam się, czy ludzie, którzy codziennie, tak samo 
jak ja, tamtędy chodzą, zauważyli, że zniknęły?  

                                                                                                            
Nadia 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

NIE WALCZ Z TYMI, KTÓRYCH KOCHASZNIE WALCZ Z TYMI, KTÓRYCH KOCHASZNIE WALCZ Z TYMI, KTÓRYCH KOCHASZNIE WALCZ Z TYMI, KTÓRYCH KOCHASZ    
Temat trochę zakręcony, ale bezapelacyjnie dotyczący większości 

z nas. Chodzi mi mianowicie o zjawisko zwane RODZEŃSTWEM. 

Wiem, wiem... to pomyłka natury, natrętne i złośliwe stworzenia. 

Spróbuję przekonać was do zmiany zdania, ale zaznaczam, że 

zrobię to tylko w pewnej części, resztę przemyśleń pozostawię dla 

was. 

Godzina 7.00 rano, przecierasz zaspane oczy. Jedną nogą we 

śnie, drugą przed łazienką… No właśnie!!! Znów zajęta przez za-

kompleksioną siostrę. Nie pomagają krzyk, podstęp i błaganie. Po 

dwudziestu minutach rezygnujesz i idziesz na śniadanie. W kuch-

ni czeka na ciebie niespodzianka - miesięczny szlaban za SPACER 

DO PARKU na lekcji matematyki. Ciekawe tylko, skąd o wszystkim 

wiedzą rodzice… Pospiesznie wychodzący młodszy brat potknął 

się o psa i wylał na ciebie kakao. Co tam! w 

twoim wypadku to przecież standard! Po-

wtarzasz sobie, że wróg jest przebiegły, 

ilekroć może, chwyta za najłatwiejszą broń - 

podstęp. Nie wspominajmy już o tym, że 

jest to twoje kolejne spóźnienie do szkoły, a 

tłumaczenia: "ściągałem małego kotka z 

drzewa", nie dają rezultatów. 

No dobra, a teraz zmieńmy tę historię. Co 

by było, gdyby nikt oprócz ciebie nie krzątał 

się rano po mieszkaniu, czy w czasie postu 

nie słuchał na maxa muzyki. OK, OK., wiem, 

super wizja. Nie dowiedzielibyście się jed-

nak jak smakuje strata ulubionej płyty czy 

spodni, jak boli głowa po uderzeniu kap-

ciem. Żeby docenić obecność tych ludzi, 

wystarczy tylko skupić się na maleńkich 

cudach codzienności, w których oni także 

biorą udział. Starsze rodzeństwo często 

dzieli się swoim doświadczeniem. Trzeba 

wiedzieć, że ten, kto pomaga, otrzymuje 

pomoc i musi dzielić się tym, czego się nauczył. To właśnie oni 

siadają z nami i opowiadają o tym, jak wyglądał ich własny dzień 

walki (choć sami często nie zdają sobie z tego sprawy). Możliwe 

również, że to ty stajesz się dla kogoś kimś takim. Staną za tobą 

murem, gdy dzieje ci się krzywda, nie chcąc, abyś cierpiał. Potra-

fią jednak skarcić i przywołać do porządku i ty z pewnością jesteś 

w stanie to zrobić. Oni dostrzegają rzeczy drobne, bo to właśnie 

od nich wiele zależy, bo to one mogą wyrządzić wiele zła lub przy-

sporzyć dobroci. Rozmowa, pocieszenie, rada, towarzystwo - to 

wszystko na pewno możemy im dać, a oni odwdzięczą się tym 

samym. 

Najlepszym nauczycielem dla młodszego brata lub siostry jesteś 

TY, towarzysz z pola 

bitwy. Nie napiszę już nic więcej, 

choć wiem, że jest jeszcze o czym. 

Teraz wy poszukajcie w nich czegoś 

dobrego, czegoś, dzięki czemu ką-

ciki waszych ust unoszą się do gó-

ry, tworząc uśmiech:). 

Ja w pewnym sensie straciłam swo-

je rodzeństwo, ale zarazili mnie oni 

swoimi pasjami (może trochę dziw-

nymi). Nauczyli mnie, że warto ro-

bić to, w co wkładam odrobinę ser-

ca. Są moją pomocną dłonią - dło-

nią anioła, choć na odległość. 

 

 

Alicja Rajczakowska 
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Przycisk, by włączyć komputer. Na monitorze pojawia się logo WINDOWS XP. Profil: Dziewczyna_89. KlikKlikKlikKlik na miniaturowy obra-

zeczek obok. Znaczek na pasku zadań Mozilla Firefox. Klik.Klik.Klik.Klik. Strona startowa. Artykuł na Onecie „Moje serce zależyzależyzależyzależy od tatusia”: 

„(…) Oczekuje, że jej starania i sukcesy zostaną dostrzeżone, docenione. Jest to ważnym warunkiem  przekonania o własnej 

wartości, wysokiej samooceny. Jest to świadome pragnienie, jak to, iż ojciec powinien być silny, mądry, ma być źródłem bezpie-

czeństwa i ostoją. ”(…)Córka podświadomie oczekuje, że dzięki niemu nauczy się mężczyzny. Dowie się jak powinna wyglądać 

dobra relacja mężczyzny z kobietą, a jak nie powinna.(…)” „W dorosłym życiu, choć kobieta nie zdaje sobie z tego sprawy, jeżeli 

jej relacje były ciepłe i pełne miłości, szuka mężczyzny podobnego do ojca. Nie z wyglądu, ale z charakteru. Kogoś, kto będzie 

równie dobrze Ją traktował, a nawet rozpieszczał, kogoś, kto będzie miał podobne do niego poglądy, a nawet podejście do 

świata.(….)Mała dziewczynka przez niego opuszczona - choć czasem fizycznie wciąż jest - kroczy chwiejnym krokiem przez ży-

cie, nie ufa mężczyznom i nimi gardzi, atakuje bądź podlizuje się im, zatracając brak poczucia wartości, szuka substytu ojca.

(…)”. 

                                                                                                             Dodaj swój komentarz  

Iwa_23Iwa_23Iwa_23Iwa_23: Coś w tym jest. Mój ojciec zawsze mnie rozpieszczał i nazywał swoją „małą księżniczką”. Zawsze chwalił się mną przed 

znajomymi i umacniał w tym, że jestem ładna i zdolna. Dziś nie mam problemu z mężczyznami i zawsze dobieram sobie takich 

kolegów, którzy mnie szanują. Mój chłopak rzeczywiście jest do niego podobny. Mają podobne poglądy i podobnie patrzą na 

świat. No i na mnie ;) ofcourse 

Kate_91:Kate_91:Kate_91:Kate_91: Mój ojciec mnie nie kocha i Ja to wiem, ale nic mnie to nie obchodzi. Już dawno się z tym pogodziłam. Jestem pewna 

siebie, inteligenta i zaradna. On zawsze chwalił tylko moją siostrę, a na mnie ciągle wrzeszczał. 

Moniczka:Moniczka:Moniczka:Moniczka: Tak, moje relacje z tatą wpłynęły za życie miłosne. Tata mi nigdy nie okazał miłości ojcowskiej. Bardzo go kocham, 

ale On ma mnie gdzieś :(( 

Misha_29:Misha_29:Misha_29:Misha_29: Moi rodzice rozeszli się, kiedy miałam 5 lat. Nadal, przez ponad 40 lat, nienawidzą się serdecznie. Nienawiść do 

siebie nawzajem przelali na mnie. Nigdy od żadnego z nich nie usłyszałam żadnego dobrego słowa pod swoim adresem. Byłam 

dzieckiem maltretowanym pod względem psychicznym, emocjonalnym. Lęk przed przemocą pozostał mi do dziś...Nigdy nie 

mogłam nawiązać z nimi żadnego kontaktu uczuciowego, chociaż setki razy próbowałam. Wyszłam za mąż, mając 22 lata. Dziś 

także jestem po rozwodzie. Moje życie małżeńskie nie było szczęśliwe, bo skąd miałam wiedzieć, jak to ma być ??? :/ 

JaJaJaJa: Mój ojciec od zawsze był dla mnie wzorem postaw negatywnych, spaczonych morali i zupełnie egocentrycznej etyki 

("najpierw ja, potem reszta"). Nie pamiętam, kiedy powiedział mi, że mnie kocha. Jego ciągłe awantury z Mamą o zupełne bzdu-

ry (inicjowane przez niego) rzeźbiły mi mocno psychikę. Był dla nas oschły i wiecznie zazdrosny o nasze kontakty z Mamą 

(wspaniała kobieta, totalne przeciwieństwo jego). W okresie dojrzewania nasze kontakty były coraz gorsze i gorsze. Ojciec nie 

uczestniczył już nijak w moim wychowaniu na długo przed adolescencją. Dziś po mojej psychice lawirują duże pokłady nienawi-

ści. Moje relacje z mężczyznami są skomplikowane. Mam skłonności do idealizowania ich, do miłości platonicznych. Boję się 

bliższych kontaktów z chłopcami. Wciąż wydaję mi się, że jeśli pozwolę wejść im w swój  świat, to szybko wykryją wszystkie 

moje wady i niedoskonałości. Ciągle muszę sobie także udowadniać, że jestem dobrą dziewczyną, że na wiele zasługuję itd. 

Mimo, że jestem młoda, to martwię się, czy uda mi się spotkać człowieka, który pokocha mnie całym sobą (mam dużo uprze-

dzeń, obsesję wręcz na punkcie tego, że mężczyzn interesuje głównie powierzchowność). Ponoć jeśli dziewczyna nie zazna 

bezwzględnej miłości i akceptacji ze strony ojca, to nigdy tak naprawdę nie poczuje się w związku prawdziwą kobietą. 

Melinda:Melinda:Melinda:Melinda: A ja zawsze była oczkiem w głowie tatusia i dziadka :D Mówią nawet, że jestem bardzo podobna do niego :P 

                                                                        Kinga 15:Kinga 15:Kinga 15:Kinga 15: A ja mam w d…. mojego starego. On mnie nie kocha i najchętniej by mnie utopił i vice versa. Niech spie…… . 

Karola:Karola:Karola:Karola: Moi rodzice rozwiedli się kiedy miałam 6 lat, więc niewiele pamiętam z tamtego czasu, później moje kontakty z ojcem 

się urwały by na nowo się odświeżyć, jakieś siedem lat temu. Brak jego autorytetu bardzo odbija się na moich kontaktach z 

mężczyznami. W każdym mężczyźnie szukam akceptacji, co najczęściej prowadzi prosto do łóżka. Idola, ideału, po prostu cie-

pła, którego kiedyś tam w dzieciństwie mi brakowało. Mam potrzebę udowadniania światu i sobie że jestem coś warta. Myślę, 

że wyrosło to z braku pochwał ze strony ojca.               

No cóż... Mimo tego że mam dopiero 20 lat brak męskiego autorytetu silnie odbił się na moim charakterze i kontaktach dam-

sko-męskich. 

                                                                    Gośka:Gośka:Gośka:Gośka: Mam 21 lata i jestem związana z mężczyzną o 30 lat ode mnie starszym. Od mojego ojca nigdy nie doczekałam się 

nawet miłego słowa. Zawsze byłam złem koniecznym. On za to może nie jest ideałem o jakim marzę pod względem wyglądu, 

ale opłaca mi studia, daję mi każdą rzecz jaką tylko ze chcę, traktuję jak prawdziwą damę i przede wszystkim szanuje i doce-

nia. Ma żonę, ale Ja nie oczekuje, żeby się rozwiódł, bo ma córeczkę i nie chcę, żeby tej małej zabrakło ojca tak jak mnie brako-

wało. 

    A mnie kocha :A mnie kocha :A mnie kocha :A mnie kocha : Mnie mój tatuś zawsze kochał i dziś jestem osobą, która potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Jestem świa-

doma swojej wartości i szanuję siebie. Tego samego oczekuje od mężczyzny, bo inaczej może spadać ;P 

                                                                    Prostytuka_15:Prostytuka_15:Prostytuka_15:Prostytuka_15: Ja nigdy nie zaznałam miłości od ojca, ciągle mnie obrażał, a mój brat był jego ulubieńcem. Mnie nigdy nie 

widział. I może w tym artykule coś jest. Bo dziś sama się uważam za szmatę, tak jak on mi to od zawsze powtarzał. I chyba 

słusznie, skoro jestem, kim jestem. 

                                                                    Zapłakana 13:Zapłakana 13:Zapłakana 13:Zapłakana 13: Mój ojciec był alkoholikiem i nigdy się mną nie interesował. Mam teraz z tego powodu niemałe kłopoty z ży-

ciem osobistym. Muszę być do niczego, niewarta zainteresowania, skoro zawsze miał mnie gdzieś.. Tak wygląda moja samo-

ocena. Nigdy jeszcze nie byłam w poważnym związku. Nie pozwalam zbliżyć się do siebie żadnemu mężczyźnie, bo w głębi ser-

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

    „Moje serce zależy od tatusia” 
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    Efekt uboczny 
 

Czy wiesz, co to jest Draize-
Test, Test LD50 lub Wiwi-
sekcja? Ty pewnie nie 
wiesz, ale wiele zwierząt 
przekonało się dosłownie 
na „własnej skórze”, co to 
dokładnie znaczy… Wszyst-
kie te testy polegają na 
jednym i tym samym, a 
mianowicie na ZABIJANIU 
bezbronnych i bezradnych, 
niewinnych stworzeń… 
Zwierzęta przeżywają nie-
opisane męczarnie, które 
są niepotrzebne i do któ-
rych to właśnie MY się przy-
czyniamy… Spójrz uważnie 
na swój krem i zobacz, czy 
nie uczestniczyłeś w 
„przypadkowym” odbiera-
niu życia jakiemuś żywemu 
stworzeniu… 

Wielu ludzi jest przeciwna testom na zwierzętach i uważa, że to, co 
jest robione tym zwierzętom, jest okropne i nieludzkie. Ja się z tym 
zgadzam. Uważam, że testy na zwierzętach, to zwykła ludzka głupo-
ta. Jeżeli jesteśmy w stanie poświęcić życie niewinnych stworzeń dla 
urody, to udowadniamy naszą znieczulicę na ból i brak skrupułów 
moralnych. 

Zawsze staram się sprawdzić, czy kosmetyk nie był przypadkiem 
testowany na zwierzętach, nie chcę płacić ludziom za to, że zabijają 
niewinne stworzenia. Nie chcę uczestniczyć w morderstwie, bo tak 
to trzeba nazwać. 

Żyjemy w XXI w., a nasz zachowanie wcale na to nie wskazuje. Dziś, 
przy tak bardzo zaawansowanej technice, testy wcale nie muszą być 
wykonywane na zwierzętach. Przynajmniej takie jest moje zdanie. 

Zapewne gdyby zwierzęta umiały mówić, sprzeciwiłyby się temu, co 
na nich wykonują, i temu cierpieniu, którego doznają, a że jednak 
tego nie potrafią, to właśnie MY powinniśmy być ich ustami i sprzeci-
wiać się temu! To my możemy tego zaprzestać. 

Musimy się poważnie zastanowić, czy rzeczywiście chcemy, aby dla 
naszej urody ginęły niewinne stworzenia. Zabawne jest to, ze dla 
zniknięcia kilku zmarszczek, które i tak prędzej czy później powrócą, 
potrafimy poświęcić życie innych istot. 

Eksperymenty na ludziach wykonywane podczas II wojny światowej 
bulwersują do dziś każdego, to dlaczego na tego typu eksperymenty 
nie reagujemy tak samo? Może oznaczać to, że z biegiem czasu 
stajemy się coraz bardziej nieczuli na ból i cierpienie? Czy rzeczywi-
ście muszą ginąć tysiące zwierząt, codziennie na całym świecie, 
przez ludzką głupotę??? 

Zastanówmy się nad tym i następnym razem, będąc w sklepie, uwa-
żajmy na to, aby podświadomie czy też nie, nie „zabić” następnego 
życia, życia, które znalazło się w tym - nie w innym miejscu i musiało 
wycierpieć bardzo dużo, abyśmy MY mogli spać spokojnie i nie oba-
wiać się tego, że rano obudzimy się z alergią lub jakimś innym nie-
pożądanym efektem ubocznym… 

 

Ewa Cielecka  

CZY NAPRAWDĘ W DZISIEJSZYM ŚWIECIE LICZY SIĘ CZY NAPRAWDĘ W DZISIEJSZYM ŚWIECIE LICZY SIĘ 
TYLKO URODA?TYLKO URODA?  

TO SMUTNE, ALE DLA NIEJ POTRAFIMY NAWET ZABI-TO SMUTNE, ALE DLA NIEJ POTRAFIMY NAWET ZABI-
JAĆ… ZWIERZĘ, NA KTÓRYM TESTOWANY BYŁ TWÓJ JAĆ… ZWIERZĘ, NA KTÓRYM TESTOWANY BYŁ TWÓJ 

KREM LUB DEZODORANT.KREM LUB DEZODORANT.  

ONO NIE MOGŁO ZGŁOSIĆ SPRZECIWU, TY MOŻESZ!!!ONO NIE MOGŁO ZGŁOSIĆ SPRZECIWU, TY MOŻESZ!!!  

ca uważam, że gdy zobaczy, jaka jestem naprawdę, zostawi mnie. Przecież nie jestem warta zainteresowania. Jeśli zdarzy się 

znów tak, że jakimś sposobem on i tak się zbliży, uzna ze jest we mnie coś co go przyciąga: ja znów nie potrafię zaufać. A co 

jeśli się zmieni? Tak nie do poznania? Jak ojciec?  Z drugiej strony rodzice nigdy nie okazywali mi czułości. A teraz tak bardzo 

mi jej brak... Nocami śnię o tym, że  przytula mnie ktoś, kto mnie kocha... budzę sie i płaczę... 

                                                                        Dobra Rada: Dobra Rada: Dobra Rada: Dobra Rada: Moje drogie, czy zastanawiałyście się nad sobą? Czy któraś z was w tamtym okresie próbowała nawiązać 

kontakt z ojcem? Ojcom nie jest łatwo dogadać się z dorastającą córką. Jest to związane z charakterem ojca. Tym jak on był 

chowany. I tym, co w życiu przeżył. Często ojcowie są zazdrośni o córki, że jakiś młokos będzie miał tyle uciechy z jego maleń-

kiej córeczki. Z biologicznego punktu widzenia rywalizacja samców. Może to mieć różne objawy. Wybuchy gniewu niekontrolo-

wanego. Zamykanie się przed córką z zasadą: nie ma tematu, nie ma nerwów. 

                                                                Dziewczyna_89: Dziewczyna_89: Dziewczyna_89: Dziewczyna_89: A Ja przez tatusia się zabiłam. 

                                                                            

30 maja 2007 rok30 maja 2007 rok30 maja 2007 rok30 maja 2007 rok    

                                                                                        Artykuł na Onecie „Samobójstwo”. Zostaw swój komentarz. 

 
 
                  Komentarz: Gejsza_91 
 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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J 
ak na wredną, zgorzkniałą babę przy-
stało J z okazji Walentynek muszę za-
leźć na skórę moim rówieśnikom. Jeśli 
chcecie by na Walentynki was totalnie 

zemdliło obejrzyjcie „Szkołę uczuć”, choć 
właściwie nie wiem, po co wam to polecam, 
skoro jak zauważyłam w niektórych kręgach 
to film kultowy. Młodzieżowa wersja love 
story, sławiąca piękno miłości, idealne uczu-
cie, które przerwała śmierć. Pokochali się, 
ona umarła, on się zmienił (bo był frajerem 
zanim ją poznał) – tak w skrócie można to 
opisać. Usłyszałam o tym filmie dopiero na 

wakacjach, kiedy to mój kolega grał piosen-
kę na pianinie i prawie przy tym płakał, (bo 
to romantyk był). Każdy z nas marzy o miło-
ści ( nie zgrywajcie twardzieli, wiem, że tak 
jest), ale kumulacja przeróżnych banałów w 
jednym filmie to dla mnie za ciężka strawa. 
Miaucząca Mandy Moore pogłębiła moje 
sfrustrowanie. Osobiście bardzo lubię filmy o 
miłości, ale muszą one być podane z fanta-
zją. Czy miłość jest nudna? Wcale nie, prze-
cież może być śmieszna, namiętna jak tan-
go, ale też nieszczęśliwa, nieodwzajemniona, 
niszcząca itp., ale nigdy nużąca. Nie lubię 

idealnej miłości, choć przyznam ze kilka lat 
temu przeżyłam szok widząc na ekranie 
brzydkich ludzi uprawiających seks. Myśla-
łam, ze „takie rzeczy” to robią tylko Orlando 
Bloom i Jennifer Lopez J Na „Złe wychowa-
nie” Almondovara musze trochę poczekać. 
Ale jeśli tak bardzo chcecie się rozczulić i 
przez łzy szlochać jakieś wyznania pisanych 
przez siebie wierszy, których nie odważyliście 
się zgłosić do „Lira” to przynajmniej nie ku-
pujcie bez. Może zrobić się za słodko…. 

ZUZA 

SZKOŁA UCZUĆ SZKOŁA UCZUĆ SZKOŁA UCZUĆ SZKOŁA UCZUĆ ––––    walentynkowa nudawalentynkowa nudawalentynkowa nudawalentynkowa nuda    

D 
zisiaj singiel to takie modne słowo. Można być singlem z wy-
boru i z wygody, albo, z przymusu (tu już trzeba winić Matkę 
Naturę). Trudno mi wybrać, z którego powodu ja jestem sin-
glem. Nigdy nie byłam feministką, bo nic nie mam do face-

tów, nic nie mam do Kazimiery Szczuki, i nie czuję się zniewolona przez 
stanik. Wkurza mnie tylko, jak szczęśliwi zakochani litują się nade mną, 
pytając złośliwie: „Kiedy znajdę sobie chłopaka?” bądź pocieszając w 
stylu”: Niedługo znajdziesz tego jedynego”. Ale ja przecież w ogóle nie 
szukam. Koledzy wiedząc, że jestem wolna, odczuwają dyskomfort ob-
cowania ze mną sam na sam. A nuż zdesperowana koleżanka szuka 
„tego jedynego”. O Jezu! A jeśli to ja? A kolegów mam, nawet kilku – 
widzicie więc, jaki to popłoch rodzi J Wszyscy myślą, że samotne dziew-
czyny w  Walentynki obżerają się czekoladą z przeświadczeniem, że 
muszą mieć fałdki, bo przecież nikt nie poczuje, nikt nie klepnie. Pła-
cząc w poduszkę i słuchając Evanescence, albo Lilly Allen. W 1 opcji, bo 
są same, a w drugiej, bo dokopią temu ……….., które je zostawił. Pano-
wie bez polówki pakują na siłowni i ze skrywaną (lub nie) lubością sma-
żą się w solarium, bo przecież teraz moda na sexy, metro „towary” to 
może jakaś niunia mnie zauważy. Udajemy wszyscy, ze jesteśmy tacy 
nowocześni, wolni i niezależni. A przecież tak naprawdę skrycie wszyscy 
marzymy o miłości, co o niej tak pięknie pisał Słowacki, który przecież 
„wielkim poetą był”. To nie żaden wstyd. Ale przecież nikogo nie zmusi-
my do kochania i więcej żelu czy podkładu nie zwiększy naszych szans 
na znalezienie tej jedynej miłości. Ona zawsze przechodzi niespodzie-
wanie. I nie ma co się spieszyć i rozdrabniać na drobne. A ci co ją już 
znaleźli, niech siedzą cicho i pilnują, bo jak im gdzieś czmychnie, ja 
pocieszać nie będę    

ZUZA  

LISTA ANTYPRZEBOJÓW NA DZIEŃ ŚNIĘTEGO WALENTEGOLISTA ANTYPRZEBOJÓW NA DZIEŃ ŚNIĘTEGO WALENTEGOLISTA ANTYPRZEBOJÓW NA DZIEŃ ŚNIĘTEGO WALENTEGOLISTA ANTYPRZEBOJÓW NA DZIEŃ ŚNIĘTEGO WALENTEGO    

RANKING najbardziej obrzydzonych  oraz dennych filmów o miłości. 
Proszę przynajmniej w Walentynki je sobie darujcie L 
 
„Tylko mnie kochaj” – tylko Polacy umieją robić takie filmy 
„Pretty Woman” – nie tylko Polacy! 
„Bezsenność w Seattle” – wbrew tytułowi najlepszy lek na bezsen-
ność 
„Powiedz tak” – niech ta Lopezka lepiej tańczy z Gerem 
„Igraszki losu” – poczekajcie trochę, w Boże Narodzenie puszczą w 
TV 
Niemieckie arystokratyczne romanse – irytujące i nudne 
„Emma” – mimo ze Austin Jane i mimo ze Gwyneth Paltrow  to nu-
da, nuda 
„Szkoła uczuć” – totalnie zemdliło 
„Miasto aniołów” – nie dość że Meg Ryan, to jeszcze cierpiący Nico-
las Cage 
 

 
„LOVE is in the air” – dziesiątka piosenek z miłością w tytule, obiek-
tywnie, dla wszystkożernych muzycznie 
 
LOVE ME TENDER – Elvis Presley 
FELL IN LOVE WITH A BOY – The White Stripes 
LOVE ME DO – The Beatles 
IS THIS LOVE – Bob Marley 
CALIFORNIA LOVE – 2PAC 
FRIDAY I’M IN LOVE – The Cure 
ALL IS FULL OF LOVE – Bjork 
MY LOVE – Justin Timberlake 
TAINTED LOVE – Marylin Manson 
THIS LOVE – Maroon 5 
 
 
ZUZA 

Walentynkowe zapiski Walentynkowe zapiski Walentynkowe zapiski Walentynkowe zapiski 
singlasinglasinglasingla    
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J 
ak sama nazwa wskazuje ma działać na społeczeństwo. W 
telewizji lecą spoty reklamowe, plakaty wiszą nierzadko na 
ulicach a hasła typu: „Cała polska czyta dzieciom ‘’, „Piłeś nie 
jedz!” znane są nam wszystkim. Jedne przykuwają naszą uwa-

gę a inne nie, zależy też od pomysłu jak przedstawić problem tak, 
aby zagrało na naszych emocjach. Reklamy te robią ci sami ludzie, 
co mdławe już i znienawidzone przez wszystkich spoty zupek, winia-
ry albo proszków „kup sobie Dosie za marne grosze” wchodzimy do 
sklepu niespodzianka tylko 59.99 czysta promocja cenowa trzeba 
się spieszyć bo do wtorku obniżka kupisz dwa upust cenowy 3.50. 
Tylko, dlaczego tych „dobrych” reklam jest tak mało? Nikt nie chce 
za nie płacić, przecież to się nie zwraca koszt puszczenia takiej re-
klamy to duża suma a nie przyniesie zysków. Do tego same nie wpa-
dają w ręce temat rzadko omawiany i póki ktoś się nie zainteresuje 
nie ujrzy „Raju reklamowych stron anty-anty” reklam takich jest na-
prawdę dużo. Do niektórych nawet pozuje nasza Polska sława 
(Pudzian). Reklamy te dotyczą tylu problemów społecznych: rasi-
zmu, aborcji, przemocy w rodzinie, ucisku kobiet, anoreksji, agresji…
po prostu wszystkich problemów społecznych. Zwykłe reklamy na-
mawiają nas do kupna różnych niepotrzebnych rzeczy, i wychwalają 
swoje produkty „tylko nasza zapałka ma trzonek z wysoko jakościo-
wego drewna sosnowego ręcznie lakierowane!” Bzdurne i niepo-
trzebne, najpierw kupujemy szczoteczkę do zębów czyszczącą zęby 
potem i język, ale ot nie wszystko okazuje się ze bakterie i tak są na 
policzku! Trzeba wyrzucić tamte szczoteczki (i tak się nie przydadzą) 
i kupić nową z odchylaną główką i czyszczącą policzki, niedługo 

doczekamy się szczoteczki czyszczącej stopy. I na nic nam 10 pozo-
stałych szczoteczek cóż trzeba wyrzucić, tak dzieje się i z reszta 
przedmiotów. Na szczęście są reklamy, które nas do niczego nie 
namawiają może tylko do zastanowienia się na chwilkę, jakie jest 
moje własne zdanie na ten temat, ignorancja? Teraz żyjemy siedząc 
przy komputerze, telewizji, radio wszędzie nie unikniemy ich, ale 
prawdziwą dziś sztuką jest udawać że ich wcale nie ma. Po prostu 
niech nie podejmują decyzji za nas czy chcemy to czy tamto. A rekla-
my społeczne? Mało ich, ale przystańmy zastanówmy się czy tak ma 
wyglądać życie? 

Stonki z reklamą społeczną: 

http://zjadamyreklamy.blox.pl/2007/09/To-co-dajemy-do-nas-
wraca.html ; 
http://zjadamyreklamy.blox.pl/2007/03/W-krzywym-
zwierciadle.html ; 
http://zjadamyreklamy.blox.pl/2007/01/Superniania-mnie-
zabije.html ; 
http://zjadamyreklamy.blox.pl/2006/12/Pudzian-a-propos.html ; 
http://zjadamyreklamy.blox.pl/2006/06/Plytki-grob.html ; 
http://zjadamyreklamy.blox.pl/2005/06/Mleczko-i-
rownouprawnienie.html ; 
http://www.szkola.zam.pl/olbin_big.jpeg ; http://
www.strazmiejska.um.wlocl.pl/pliki/StM%20obrazki/
plytka_plakat_2006.jpg 

REKLAMA SPOŁECZNAREKLAMA SPOŁECZNAREKLAMA SPOŁECZNAREKLAMA SPOŁECZNA    

Czym byłoby życie... 

 

Czym byłoby życie bez miłości? 

Smutkiem, bólem, cierpieniem. 

Niezmienną, nudną i pełną szarości 

Pustką i wiecznym westchnieniem. 

 

Drogą przebytą w samotności, 

Jednym, wielkim złudzeniem, 

Uczuciem braku wolności. 

Nie życiem, lecz tylko istnieniem 

 

Nie można szarym człowiekiem być. 

Trzeba żyć, a nie tylko istnieć. 

Nie można za  drzewami się kryć, 

Ale żyć, trzeba kochać by żyć... 

 

A czym jest życie pełne miłości? 

Wesołym pięknem, które w sercach gości 

Słodkim uśmiechem wiecznej radości. 

Takie jest życie pełne miłości. 

 

               *** 

Nad wszystkim 

panuje niewiedza 

przyszłości. 

Lęk czai się 

w zakamarkach marzeń. 

Każdy dzień jest 

tworzeniem życia, 

które jest na ziemi jedyne. 

Nie potrafiąc cofnąć 

czasu, pomimo wszystko 

przepuszczamy go przez 

palce. Patrząc jak 

gaśniemy osnuci 

zmarszczkami. 

 

           *** 

 

 

 

 

 

Miłość zniesie wszystko- 

radość i cierpienia, 

uśmiech i łzy, 

przywitania i pożegnania, 

ale na pewno 

prawdziwa miłość 

przeżyje ś m i e r ć. 

 

 

 E.Ł 

STRONA Z MOTYLEM 
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TY TEś MOśESZ ZROBIĆ WŁASNĄ REKLAMĘ I POKAZAĆ CO CIĘ  NIEPOKOI !!! 

Jeśli chcesz ogłosić światu, co Cię dręczy, draŜni, wywołuje w tobie negatywne odczucia na świe-
cie, Polsce lub Twojej społeczności: 

WEŹ UDZIAŁ W NASZEJ AKCJI! 
- wykonaj plakat na temat, który cię nurtuje (technika dowolna- pamiętaj o odpowiedniej rozdzielczości jeŜeli zrobisz 
to komputerowo) 
- Twoja praca zostanie wywieszona wraz z innymi, które do nas trafią w Miejskiej Bibliotece w Świdnicy oraz na Świd-
nickim rynku 
- plakaty powinny zostać dostarczone do 1 marca 2008 roku a przyjmować je będzie Pani profesor Łucja Łyko. 

proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest: 

- naświetlenie danego problemu społecznego (przemoc w rodzinie, rasizm),  

- zmiana postaw (jazda samochodem po alkoholu, palenie papierosów), 

- wywołanie społecznie poŜądanych reakcji (pomoc bezdomnym) 

 
Reklama społeczna tym róŜni się od reklamy komercyjnej, Ŝe nie zachęca do zakupów a jej twórcy nie czer-
pią z niej Ŝadnych materialnych profitów.  

Przykłady:  

REKLAMA SPOŁECZNA  


