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Witajcie w pierwszym wydaniu po feriach! 

 Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawostek o walentynkach 

i miłości. Mamy nadzieję, że znajdziecie swoje walentynki i wraz z nimi 

przeczytacie nasz najnowszy numer! 

Lena Mirosz  –  redaktor naczelny 
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Miłość bogów greckich 

Bogowie w mitologii greckiej są przedstawiani na kształt ludzi, od których różni 

ich nieśmiertelność i posiadanie nadludzkich cech, takich jak zdolność czynienia cudów, 

decydowania o losach ludzi czy władania zjawiskami atmosferycznymi. Jednak bogowie 

przypominali ludzi nie tylko przez cechy zewnętrze, gdyż podobnie jak ludzie, kochali, 

nienawidzili, zazdrościli, unosili się gniewem i cierpieli. 

Niespełniona miłość 

To właśnie przydarzyło się Apollinowi – 

jednemu z najpiękniejszych bogów greckich. 

Eros sprawił, że Apollo został trafiony strzałą 

miłości do nimfy Dafne, a ta z kolei strzałą 

nienawiści. Nimfa nie potrafiła przezwyciężyć 

wstrętu do Apolla, a ten z kolei namiętnie się 

w niej zakochał. Ścigał ją po lasach całej Hellady, 

aż w końcu Dafne została zamieniona w drzewo 

laurowe. Ta miłość pozostała niespełniona. To 

bardzo smutna opowieść, która wciąż się 

powtarza, bo ciągle są ludzie nieszczęśliwie 

zakochani. A. Fredro w jednej ze swoich komedii 

napisał: „bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje 

chciało naraz”. Rzeczywiście ludzkość do dziś 

nie wymyśliła środka, który nakłaniałby serce 

jednej osoby do innej.  

Miłość do samego siebie 

Pewnego dnia, gdy myśliwy szedł przez 

las, nimfa ujrzała go, zachwyciła się jego 

pięknem i zakochała od pierwszego wejrzenia. 

Zaczęła go śledzić. Narcyz, zorientowawszy się, że ktoś za nim podąża, zawołał „kto tam?”, 

na co Echo odpowiedziała również „kto tam?”. Szybko ukazała się młodzieńcowi, przybliżyła 

się i próbowała go objąć, on jednak natychmiast odtrącił ją, mówiąc by zostawiła go 

w spokoju. Złamał tym serce młodej nimfy, która spędziła resztę swych dni błąkając się 

samotnie i stopniowo niknąc z żalu i bólu, aż został tylko powtarzający zasłyszane słowa głos 

– echo.  

Tragedia zrozpaczonej Echo, której nieśmiałe zaloty brutalnie odrzucił, sprawiła, że 

ściągnął na siebie, spełniając przepowiednię sprzed lat, gniew Nemezis-Afrodyty. Zmęczony 

łowami w upale, pochylił się nad strumieniem by się napić. Zobaczywszy swą twarz, 

zakochał się w niej. Zobojętniały wobec całego świata, tak długo trwał w swoistym odurzeniu 

nad lustrem wody, aż zmarł. Pierre Grimal podaje, że nawet w płynącym przez Zaświaty 

Styksie wciąż szukał swego oblicza. Po śmierci albo jego ciało przemieniło się w narcyza 

i złoto, albo w miejscu jego pochówku wyrósł ów piękny kwiat. Wariant 

z Amejniasempodaje, że Narcyz, nie mogąc złączyć się z obliczem-ukochanym, popełnił 

samobójstwo. Tam, gdzie w ziemię wsiąkała jego krew, wyrósł pierwszy narcyz. 
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Selena i Endymion 

Mit o Selene głosi, że bogini 

miała kilku kochanków, zarówno 

boskich, jak i śmiertelnych. Jednak 

jej największą miłością był skromny 

śmiertelnik imieniem Endymion. 

Mówi się, że był jednym 

z najpiękniejszych ludzi na Ziemi, 

porównywalnym do Adonisa czy 

Narcyza. Endymion był pasterzem 

i nocami prowadził swoje stada. 

Pewnego razu był na Górze Latmus 

i czuł się tak zmęczony, że nie mógł 

powstrzymać się od zaśnięcia 

w  grocie. Selene zjechała do jaskini 

w swoim rydwanie i zobaczyła 

pięknego śpiącego pasterza. Bogini 

oświetliła go swoim blaskiem 

i mężczyzna się obudził. Selenę nie wiedziała, że Endymion był już w niej zakochany, i że co 

noc zasypiał myśląc o Księżycu. Dlatego, kiedy bogini w końcu go zauważyła, uczucie było 

odwzajemnione. Była boginią, więc była nieśmiertelna, podczas gdy on był zwykłym 

śmiertelnikiem. Mit o Selene głosi, że poszła poprosić Zeusa o rozwiązanie, ponieważ chciała 

być z Endymionem na zawsze. Tymczasem Endymion poprosił o pomoc Hypnosa, boga snu. 

W końcu pomogli im zarówno Zeus, jak i Hypnos. Nie mogli uczynić pasterza 

nieśmiertelnym, ponieważ byłoby to równoznaczne z przyznaniem mu statusu boga. Nie 

mogli też zostawić go jako zwykłego śmiertelnika, ponieważ to dręczyłoby Selene. 

Rozwiązaniem, które znaleźli, było pozostawienie Endymiona w stanie uśpienia. Mógł 

otworzyć oczy tylko w nocy, by spotkać Selene. W ten sposób zmaterializowała się ich 

historia miłosna i mieli razem 50 dzieci. Odpowiadały one 50 księżycom lub fazom Księżyca, 

które istnieją.  

 

Samotnik i piękna Afrodyta 

Za żonę Hefajstosa uchodziła Afrodyta. W podzięce za cuda, które wykuwał 

Hefajstos, Zeus oddał mu Afrodytę na żonę, ta jednak nie była mu wierna. Zupełnie nie 

pasowali do siebie: cichy samotnik, który siedzi wciąż w swojej kuźni oraz wiecznie piękna, 

wesoła lubiąca zabawy i przejęcia Afrodyta. Bogini miłości zdradzała Hefajstosa z Aresem. 

Kowal dowiedział się o tym od Heliosa, Słońca, który widział wszystko. Postanowił się 

zemścić – rozpostarł magiczną sieć nad łożem kochanków. Sieć przymocowała Aresa 

i Afrodytę do łoża, a Hefajstos pokazał ich tak całemu Olimpowi, Afrodyta zaraz po 

uwolnieniu uciekła wśród śmiechów bogów. 

Alicja Łupińska 
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Kochać - jak to łatwo powiedzieć… 

 Miłość najczęściej jest definiowana jest jako silna więź, która łączy ze sobą ludzi 

ale przy tym jest pojęciem złożonym i wieloznacznym. Gdy doświadczamy tego uczucia 

to okazuje się, że wcale niełatwo jest je opisać i wyrazić. Żeby ułatwić sobie sprawę 

często opisujemy je na podstawie obserwacji świata, natury i życia codziennego. 

By wyrazić co czujemy często używamy frazeologizmu czyli połączenia dwóch lub więcej 

wyrazów. Znaczenie związku frazeologicznego jest odmienne od sensu poszczególnych 

wyrazów wchodzących w jego skład.  

Wyobraźmy sobie, że ktoś wpada nam w oko. Mamy motyle w brzuchu,  robimy 

maślane oczy, a w końcu tracimy głowę. Jeśli jednak obiekt naszych westchnień ma serce 

z kamienia, to możemy skończyć ze złamanym sercem. Innymi słowy: Ktoś zwrócił naszą 

uwagę i się nam spodobał. Doświadczamy pewnego rodzaju ekscytacji i wpatrujemy się 

w niego/nią ze słodką miną, wyrazem uwielbienia i rozmarzenia, a w końcu tak się 

zakochujemy, że przestajemy myśleć racjonalnie. Jeśli jednak obiekt naszych westchnień 

pozostaje nieczuły i niewzruszony, to odrzucając nasze uczucia sprawia nam zawód miłosny. 

Często przypisujemy miłości, która jest pojęciem abstrakcyjnym ludzkie cechy psychiczne 

lub fizyczne czyli stosujemy personifikację. Na pewno każdy z nas słyszał, że miłość bywa 

ślepa lub stara, szalona lub szczenięca.  

 

Jak widać niełatwo jest mówić o miłości, wiec szukamy sposobu na wyrażanie jej. Tak 

jak wiele jest rodzajów miłości, tak dużo jest sposobów wyrażania jej. Dla każdego miłość 

jest inna, inaczej ją okazuje, odczuwa, dlatego jest tyle frazeologizmów. 

Karolina Sawczyńska 
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 Wyznania miłości na całym świecie, czyli jak powiedzieć 

“kocham cię” w innych językach? 

Chociaż w każdym kraju brzmi zupełnie inaczej, to wszędzie znaczy to samo. “Kocham 

cię”, czyli najpopularniejsze wyznanie miłości - jak brzmi w innych krajach świata. 

 

Francuskie wyznanie miłości 

Mówiąc o miłości, ciężko 

byłoby nie wspomnieć o Francji. 

Paryż, przez wielu, wybierany jest 

jako najbardziej romantyczne 

miejsce na świecie. Każdy 

mógłby pomarzyć o wyznaniu 

z Wieżą Eiffla w tle i “Je t'aime” 

padające z ust drugiej osoby. 

“Je t'aime”, bo to właśnie tak 

brzmi “kocham cię” w języku 

francuskim. 

 

Miłość po angielsku 

Mówiąc o wyznaniach miłości w różnych językach na pewno nie można zapomnieć 

o “Kocham cię” w języku angielskim, który jest najpopularniejszym takim zwrotem na całym 

świecie. Na pewno każdy chociaż raz w życiu usłyszał gdzieś to słynne “I love you”. Gdzieś 

w filmie, a może nawet na żywo? 

Miłosne wyznania po słowacku 

Odchodząc już od popularniejszych zwrotów, warto sprawdzić jak swoją miłość 

wyrażają na przykład sąsiedzi za naszą południową granicą. Aby pokazać jak bardzo kogoś 

kochają, Słowacy mówią “Ľúbim ťa”. “Lubię cię”, “Ľúbim ťa” – brzmi podobnie? 

Łacińskie “kocham cię” 

Miłość była ważnym elementem w życiu już w starożytności. Przykładowo starożytni 

Rzymianie także jakoś musieli wyznawać swoje uczucia. “Kocham cię” w języku łacińskim 

brzmiało “Te amo”. 

Miłosne wyznania w wielu językach bywają różne, ale wszystkie mają ten sam cel. 

Zarówno “Te amo” jak i “I love you” - wszystkie sposoby wyrażania miłości są czymś 

pięknym i wyjątkowym. Szczególnie ważnym dla każdego przeżywającego swoją własną 

miłość. 

Michalina Michniewicz  
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Trudy nastoletniej miłości 

 Etap nastoletniej miłości jest bardzo ważny w życiu młodych ludzi. Wiąże się 

z odkrywaniem i poznawaniem samego siebie. Mimo że pierwsze nastoletnie miłości nie 

zawsze są proste, pełnią istotną rolę w kształtowaniu się naszej osobowości, a także 

wpływają na późniejsze postrzeganie rzeczywistości oraz uczuć do drugiej osoby. 

 

Miłość wśród młodych ludzi bywa 

nietrwała i oprócz zauroczenia, czy radości 

może również spowodować ból 

i rozczarowanie. Strach na przykład przed 

odrzuceniem przez daną osobę może być 

destrukcyjny, zniechęcający. Powszechnym 

zjawiskiem wśród ludzi dopiero 

dorastających jest też ambiwalencja uczuć. 

Nastolatek w tym samym czasie może kogoś 

kochać, ale i nienawidzić. Często utrudnia to 

funkcjonowanie i przebywanie 

w towarzystwie tej osoby. Jest to także 

niełatwe i trudne do zrozumienia. 

 

Młode osoby już będące w związku, 

nieraz mają problem z tak zwaną zdrową 

relacją. Nie potrafią w wartościowy sposób 

przekazywać sobie uczuć, wspierać się 

nawzajem. Zamiast tego sprawiają sobie 

wiele przykrości lub są ze sobą tylko dla 

samego faktu bycia w związku. Trudną sytuacją, z którą zmagają się młodzi ludzie podczas 

nastoletniej miłości jest też obawa przed rozstaniem, jak również sam jego proces. Często 

dana osoba nie wie, jak poradzić sobie z zakończeniem relacji. Wiąże się to z negatywnymi 

emocjami, bezradnością, przygnębieniem, czy brakiem chęci do ponownego zawierania 

z kimś bliższej relacji. 

Pomimo trudów, które towarzyszą nastoletniej miłości, jest to ważne doświadczenie 

w życiu młodego człowieka. Kształtuje to nasz charakter i pomaga zrozumieć wiele rzeczy. 

Weronika Masłowska 
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Historia Walentynek 

Historia powstania Walentynek związana jest z czasami pogańskimi – 

w Starożytnym Rzymie 14 lutego obchodzono wigilię Luperkaliów, na cześć Fauna, 

bożka płodności. Urządzano wtedy huczne zabawy: młodzi mężczyźni losowali imiona 

dziewcząt, z którymi mieli tańczyć przez resztę wieczoru, a być może: przez resztę życia.  

Święto było na tyle popularne, że utrzymało się aż do końca V stulecia – dopiero papież 

Gelazy I zastąpił je świętem liturgicznym na część męczennika i patrona miłości, 

Walentego. Jaka jest jego historia? Rzymski cesarz Klaudiusz II Gocki zabronił 

mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie, aby przekonać ich do uczestnictwa 

w wojnach. Walenty miał udzielać im ślubów w tajemnicy, za co został schwytany 

i stracony. Jeszcze w więzieniu zakochał się w niewidomej córce strażnika – przed 

egzekucją, siła ich miłości przywróciła dziewczynie wzrok.  

Walentynki w Europie 

Choć chrześcijańskie Walentynki początkowo miały formę obrzędów Kościelnych, 

szybko zaczęto obchodzić je w bardziej intymny sposób. Jaka jest krótka historia walentynek, 

czyli miłosnych liścików? Rozpowszechniono je dzięki Brytyjczykom i Francuzom: to oni już 

w XVII-XVIII wieku wysyłali ukochanym bogato zdobione listy miłosne. Część z nich miała 

wyniosłą formę, opartą na przemyślanej poezji – inne z nich były rubaszne, pełne 

onieśmielających jak na tamte czasy słów. Jak rozniesiono wieści o walentynkowych 

tradycjach na resztę Europy? To dzięki słowom sir Waltera Scotta – twierdził, że 14 lutego 

ptaki na całych Wyspach Brytyjskich łączą się w pary, a ludzie idą za ich przykładem. 

Podczas, gdy w Anglii słano listy miłosne, Szkoci zapatrywali się nieco inaczej na 

Walentynki. Historia święta w tym kraju opiera się na tradycji wróżenia – 14 luty był dla 

Szkotów tym samym, czym dla nas Andrzejki. Podczas obrzędów, przyszłość młodych panien 

i kawalerów oddawano w siły losu: wylosowane kartki z nazwiskami były podstawą do 

przepowiadania, kto i z kim pobierze się w przeciągu najbliższego roku. Do Hiszpanii, 

typowe Walentynki przyszły z kolei stosunkowo późno – bo dopiero w połowie XX w. 

Symbolem święta stała się czerwona róża: mężczyźni obdarowują nimi wszystkie bliskie 

kobiety, a nie tylko partnerkę. Obecnie, w Hiszpanii przed Walentynkami obchodzi się Dzień 

Singla – uroczystość dla wszystkich pewnych siebie osób, które czują się dobrze bez partnera. 

Okazuje się, że nie wszystkie kraje europejskie obchodzą 14 lutego Walentynki – w Bułgarii, 

świętuje się wtedy dzień wina. W innych, święto występuje kilka razy w roku – w Czechach 

zakochani celebrują miłość także 1 maja. 

Walentynki w Polsce  

Od kiedy w Polsce są Walentynki? Choć święto wywodzi się jeszcze z czasów 

pogańskich, historia walentynek w Polsce rozpoczęła się dopiero w latach 90. XX wieku.  

Przedtem, najbardziej romantycznym dniem w roku była Sobótka (zwana także Nocą Kupały) 

– pogańskie święto ognia, wody, miłości, namiętności i płodności. Obrzędy i tańce 

wykonywane tego dnia owiane były aurą tajemniczości i przygody: skakanie przez ogień czy 

wrzucanie do wody wianków nie ma nic wspólnego ze współczesnymi Walentynkami. 
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Komercjalizacja Walentynek 

Patrząc na to, co dzieje się 

w amerykańskich sklepach, można 

odnieść wrażenie, że świętują nie tylko 

zakochani, ale i jubilerzy, właściciele 

restauracji, barów, kin, kwiaciarni 

i sklepów. Amerykanie na 

przygotowanie walentynkowych 

prezentów i romantyczne kolacje wydają 

blisko 18 miliardów dolarów. Trudno 

mówić o drobnych prezentach, bo każdy 

obywatel USA wydaje  na podarki 

średnio 126 dolarów. Nic więc 

dziwnego, że to jeden z najlepszych dni 

w roku nie tylko dla obdarowywanych, 

ale i przedsiębiorców. Od przynajmniej 

kilku tygodni sklepowe półki uginają się 

od czekolad w kształcie serca czy 

marcepanowych różyczek. Za Oceanem 

nie ma chyba takiej osoby, która 

mogłaby zapomnieć o Walentynkach. 

Wchodząc nawet do sklepu spożywczego najpierw miniemy stoisko z kwiatami, potem regał 

z bombonierkami, następnie okolicznościowymi kartkami, a dopiero na samym końcu 

dotrzemy do produktów codziennego użytku.  

 

Przeciętny Polak wydaje na walentynkowy prezent 60 złotych. Tak wyliczyły centra 

handlowe. Walentynki obchodzi ponad 67 procent Polaków. Jak wyliczył jeden ze sklepów 

internetowych, najhojniejsi w Walentynki są mieszkańcy Chin, Japonii i Singapuru. 

Niekoniecznie są to Azjaci, często to zagraniczni biznesmeni, którzy tam pracują. Średnie 

zamówienie z Dalekiego Wschodu opiewa na 173 funty. Niewiele gorsi są Hiszpanie, którzy 

wydają na walentynkowy prezent średnio 151 funtów, dalej są Francuzi z kwotą 120 funtów. 

Na drugiej stronie tej osi są Włosi i Niemcy - oni nie lubią wydawać pieniędzy z tej okazji. 

Milena Ciepłucha 
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Kupidyn 

Kupidyn to postać mitologiczna, która od starożytności kojarzona jest 

z Walentynkami. Jest to młody chłopiec o skrzydłach, który strzela z łuku, aby zakochać 

ludzi. Jego historia sięga starożytnej Grecji, gdzie występował on w mitologii jako syn 

Afrodyty. 

Kiedy przychodzi Walentynki, Kupidyn zostaje zaproszony do naszych domów, aby 

zapoczątkować dobro i miłość. Jest symbolem tego święta. Jego łuk i strzały są używane jako 

symbol miłości, który pozwala ludziom uzyskać wyjątkowe uczucia, pośród których jest 

miłość. Tradycyjnie, Kupidyn zostaje przedstawiony w niebieskiej sukience lub togach, 

z długimi, lśniącymi włosami. Ma skrzydła i łuk, który strzela ze strzałami miłości. Wierzy 

się, że te strzały zmieniają zwykłych ludzi w zakochane pary. Kupidyn jest również często 

przedstawiany jako mały chłopiec, który wygląda jak anioł. Jego skrzydła są uważane za 

symbol czystości i niewinności. Jego postać symbolizuje młodzieńczą miłość, która jest 

szczera i niewinna. 

 

Kupidyn jest zwykle przedstawiany jako cudowna postać, która przynosi szczęście. 

Można go zobaczyć w wielu dekoracjach i symbolach Walentynkowych, które dają nam 

szansę stworzenia magii i romantyzmu. Kupidyn jest doskonałym symbolem 

Walentynkowym, który zostanie z nami na zawsze. 

Marcelina Kruaze 
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Chemia miłości - czym jest zakochanie? 

Lata badań naukowych oraz doniesienia z medycyny dowodzą, że kiedy jesteśmy 

zakochani i kochamy, odczuwamy szereg procesów biologicznych, które wpływają na 

naszą psychikę i samopoczucie. 

 

Kiedy zakochujemy się, nasz 

mózg wydziela szereg hormonów, takich 

jak dopamina, serotonina, adrenalina 

i endorfiny. Dopamina jest hormonem 

szczęścia i przyjemności, który daje nam 

uczucie euforii. Serotonina jest 

odpowiedzialna za dobre samopoczucie 

i nastrój.  

Kiedy kochamy, nasz mózg 

wydziela również neuropeptydy, które są 

odpowiedzialne za tworzenie więzi 

między dwojgiem ludzi. Neuropeptydy są 

odpowiedzialne za głębokość uczuć, które 

odczuwamy w stosunku do drugiej osoby.   

Badania wykazały również, że 

kiedy kochamy, nasz mózg wydziela 

związki chemiczne, takie jak hormon 

stresu - kortyzol i hormon wzrostu - 

somatotropina. Kortyzol wywołuje stres 

i lęk, ale jednocześnie zapewnia nam 

większą siłę i motywację do działania. 

Somatotropina z kolei wpływa na nasze nastawienie do życia, poprawiając nasz nastrój 

i samopoczucie. 

Dzięki wszystkim procesom zachodzącym w mózgu jesteśmy w stanie odczuwać 

i rozumieć głębokie uczucia, takie jak miłość. Właśnie dzięki nim możemy cieszyć się 

wszystkimi jej aspektami, takimi jak współzależność, bliskość, wsparcie czy intymność. 

Patrycja Kozikowska  
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Czy zwierzęta kochają, a jeśli tak, to w jaki sposób okazują 

miłość? 

 Często mamy w zwyczaju nadawać zwierzętom własnych cech czy uczuć. Bardzo 

trudno jest interpretować zachowania zwierząt bez wiedzy biologicznej. A odpowiadając 

bezpośrednio na pytanie, moim zdaniem nie można mówić o stanie zakochania 

u zwierząt, w taki sposób jak my to rozumiemy. Można mówić o chęci przetrwania 

i poczuciu bezpieczeństwa, ale nie o abstrakcyjnych uczuciach. Za to zachowania wielu 

gatunków, są bardzo podobne do tych, które widzimy u samych siebie. 

 Ryby z rodzaju rozdymek, występujące w Oceanie Spokojnym, znalazły niezwykle 

interesujący sposób na zapoznanie partnerki. Otóż samce tego gatunku przez wiele godzin 

odciskają kształt swojego brzucha w morskim dnie - tworzą w ten sposób okręgi o średnicy 

nawet dwóch metrów! Potem swoje dzieło przyozdabiają kamykami i drobnymi muszelkami - 

na koniec kładą się po środku i czekają na miłość. Partnerka, gdy natrafia na taką mapę, 

podąża za nią i odnajduje czekającego na nią romantyka. 

 U zwierząt wyżej rozwiniętych 

dotyk czy przytulanie może być metodą 

komunikacji dobrych i złych uczuć, jak 

naczelnych. Co ważne, podobnie jest 

z całowaniem. Pozornie najbardziej 

„całuśnym” gatunkiem jest gurami 

całujący. To gatunek ryby, której 

przedstawiciele wyglądają jakby cały 

czas się całowały, oprócz momentów 

kiedy jedzą lub śpią. W rzeczywistości 

jest to walka pomiędzy osobnikami tego 

gatunku. W tym celu mają specjalnie 

rozwinięte wargi, które tworzą jakby 

przyssawkę, którą się dwa osobniki stykają i przepychają sprawdzając, który jest silniejszy.  

 Niektóre gatunki korzystają z zewnętrznej pomocy, by się przypodobać płci 

przeciwnej. Na przykład u wielu gatunków małp można zaobserwować wcieranie 

aromatycznych substancji w skórę. Zwłaszcza u gatunków pochodzących z Nowego Świata, 

czyli Ameryki Środkowej i Południowej. Mogą to być rośliny czy owoce. Proszę sobie 

wyobrazić, że mieszkające w naszym zoo kapucynki czarno-białe, aby przypodobać się 

potencjalnym partnerkom, wcierały sobie w skórę cebulę! Trudno powiedzieć, czy to 

zadziałało na wybuch miłości, ale na pewno było odważne, a zapach intensywny. 
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 U wielu gatunków pająków praktyką jest dawanie „prezentu miłosnego”. Robią tak 

np. samce darownika przedziwnego (namiotnika), które zanim zaczną poszukiwania samicy, 

starają się upolować jakąś zdobycz. Złapaną np. muchę owijają w przędzę i z takim 

prezentem, niczym z pierścionkiem zaręczynowym, idą do wybranki. „Samica ocenia jakość 

zdobyczy, czyli pośrednio kondycję i zdolności łowieckie partnera. Jeśli samiec przyniósł 

tłustą muchę, czyli niczym u ludzi pierścionek z brylantem, to zezwala na kopulację. Jeśli zaś 

w prezencie dostaje +wychudzonego komara+, to zalotnika przegania, ale prezent i tak 

zatrzymuje dla siebie” 

 Smok latający to jaszczurka występująca w Azji Wschodniej. Jej cechą 

charakterystyczną są fałdki skórne znajdujące się przy grzbiecie - po rozłożeniu ich mogą 

"przelatywać" z drzewa na drzewo. Ten niezwykły element budowy służy jednak w jeszcze 

jednym celu - pomaga podczas zalotów! Samce aby zdobyć samiczkę, wykonują istny pokaz 

taneczny - rozpościerając swoje skrzydła i machając głową, próbują przykuć uwagę 

potencjalnej partnerki. 

 Mimo tego, że wilki 

powszechnie uważane są za 

zwierzęta niebezpieczne 

i agresywne, to tak naprawdę należą 

do jednych z najczulszych zwierząt 

na świecie. Łączą się w pary na całe 

życie (po śmierci jednego z nich, 

rzadko kiedy decydują się na 

ponowne szukanie partnera), a po 

przyjściu na świat młodych 

troskliwie się nimi opiekują - wraz 

z pomocą innych członków stada. 

 Jak widać „sercowe życie” zwierząt może być całkiem interesujące, urocze, ale także 

i zabawne. 

Anna Iwaniuk 
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NAJWSPANIALSZE MIEJSCE 

NA ŚWIECIE 

Bardzo daleko stąd jest najgorsze miejsce 

na świecie, 

Za prawdy, gorszego miejsca nigdzie nie 

znajdziecie! 

Ciągle konflikty, ciągle wielkie płacze, 

Niekończące się problemy, lamenty, 

rozpacze! 

Szacunek? Ta wartość tu nie istniała,  

Tolerancja też miejsca swego nie miała, 

Każdy codziennie z wściekłym wyrazem 

twarzy, 

Złością każdego ciągle darzył, 

Prawdziwe piekło na Ziemi tu było, 

W ogromnym koszmarze się w tym 

miejscu żyło, 

A miejscowość ta na dwie części była 

podzielona, 

Każda część przez jedną osobę rządzona, 

Osoby te z serca całego się nienawidziły, 

I ciągłą wojnę ze sobą toczyły. 

Gdy już się wydawało, że nadziei brak, 

A z miasta niedługo zostanie wrak, 

Nagle rzeczy niesłychane się stały! 

Bowiem władcy miasta swoje dzieci miały, 

A dzieci koszmarem spaczone nie były, 

Zamiast tego wielką przyjaźnią się 

nawzajem darzyły. 

I pomimo że ich rodzice żyli w wielkiej 

wrogości, 

Oni trwali w przyjaźni i miłości, 

Dla nich żadne strony konfliktu znaczenia 

nie miały, 

Bo one się bardzo wzajemnie kochały. 

Ich rodzice byli wielce oszołomieni, 

Ale stwierdzili – a może by coś zmienić? 

Wtedy się ze sobą pogodzili, 

I od tego czasu w radości żyli, 

A wkrótce miasto było najlepszym 

miejscem na świecie, 

Zupełnie lepszego nigdzie nie znajdziecie! 

Ciągłe radości, wszyscy weseli, 

Teraz wszyscy wspaniałe humory mieli, 

Wszyscy nawzajem się szanowali, 

Oraz też razem się tolerowali, 

W prawdziwy raj to miejsce się zmieniło, 

Nigdzie wspanialszego miejsca nie było, 

A co było sukcesem tej wspaniałości? 

Otóż wszyscy żyli w przyjaźni i miłości! 

 

Kuba Wyszyński 

K  
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Walentynkowa playlista 

Wraz z 2lotv stworzyliśmy playlistę na walentynkowy wieczór: 

https://open.spotify.com/playlist/3OhYipwdfdG37qGA3SyQYd?si=F

vdbRhigSS24eW7qOPDuAg 
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