


S T R .  2           H U G O Ł Ł A J  

 
 
 

DLA KOGO ZAKUWAMY ??? 
Ostatnimi czasy często słyszy się zaciekłą dyskusję na temat: dla kogo dzisiaj 
uczy się młodzież? Zdania są podzielone, jedni twierdzą, że robią to dla rodziców  
- by byli z nich dumni, aby nie zawieść ich zaufania. Drudzy uczą się dla samych siebie,  
są też tacy, którzy nie chcą być gorsi od osób z najbliższego otoczenia. Z obserwacji  
wynika, iż znaczną częścią młodzieży kieruje potrzeba samodoskonalenia i osiągania  
wysokich celów. Młodzi ludzie chcą dobrze zarabiać, jeździć reprezentacyjnymi samocho-
dami i mieszkać we własnym domu. Na początek należałoby więc zdać maturę,  
ukończyć interesujący kierunek studiów i podjąć atrakcyjną pracę. Zatem, tajemnica  
sukcesu tkwi w nauce (niektórzy zapewne stukają teraz palcem w czoło) i takiej teorii  
będziemy się trzymać.  

Co zrobić, aby proces uczenia się był łatwy, lekki i przyjemny?  

Każdy z nas preferuje określony styl uczenia się, czyli sposób,  

w jaki najlepiej zapamiętuje nowe informacje i nabywa nowe umiejęt-
ności. W zależności od zaangażowania poszczególnych zmysłów w czasie nauki  

wyróżniamy następujące style uczenia się: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny.  

Proponujemy Wam przeprowadzenie krótkiego testu pozwalającego określić preferowany 

styl uczenia się, wystarczy odpowiedzieć na 13 pytań i zaznaczyć odpowiedzi. Zapraszamy  

1. Jak uczysz się obsługiwać nowy sprzęt elektroniczny? 
a) Zaczynam od przeczytania instrukcji obsługi 
b) Słucham wyjaśnień sprzedawcy lub znajomego, który się na tym zna 
c) Uczę się w działaniu – podłączam i testuję 
2. Wyobraź sobie, że zgubiłeś drogę. Jak się odnajdziesz? 
a) Sprawdzę drogę na mapie 
b) Zapytam o drogę przechodnia 
c) Idę “na wyczucie” 
3. Wolny czas spędzam najchętniej: 
a) W muzeach i galeriach 
b) Słuchając muzyki lub rozmawiając z przyjaciółmi 
c) Uprawiając sport 
4. Najefektywniej uczę się, kiedy: 
a) Patrzę na wykresy, zdjęcia, diagramy lub zakreślam tekst na kolorowo 
b) Rozmawiam lub dyskutuję z nauczycielem 
c) Robię ćwiczenia praktyczne, doświadczenia lub piszę teksty 
5. Kiedy słucham muzyki, zwracam szczególną uwagę na: 
a) Wygląd członków zespołu i ludzi na widowni 
b) Brzmienie muzyki 
c) Taniec i ruch 
6. Kiedy staram się skoncentrować: 
a) Skupiam się na słowach, obrazach lub wykresach 
b) Lubię dyskutować lub omawiać problem do rozwiązania 
c) Myślę, chodząc lub np. bawiąc się długopisami 
7. Moje pierwsze wspomnienie ma związek z: 
a) Oglądaniem (patrzeniem) na coś 
b) Rozmową z kimś 
c) Czynnością (robieniem czegoś) 
8. Kiedy jestem zmartwiony: 
a) “Widzę” najgorszy możliwy scenariusz 
b) Rozmawiam sam ze sobą i snuję plany 
c) Nie mogę usiedzieć w miejscu, idę na spacer lub siłownię 



S T R .  3  2 0 1 4 / 2 0 1 5 ,  N U M E R  4  ( 3 2 )  

9. Czuję specjalną sympatię do osób, które: 
a) Dobrze wyglądają 
b) Mówią “ładnym” językiem 
c) Sprawiają, że dobrze się czuję 
10. Kiedy jestem zły: 
a) Zachowuję emocje dla siebie 
b) Podnoszę głos i wyraźnie mówię ludziom, jak się czuję 
c) Trzaskam drzwiami, macham rękami lub inaczej (zachowaniem lub gestem) demonstruję swoją 
złość 
11. Najłatwiej zapamiętuję: 
a) Twarze 
b) Imiona i nazwiska 
c) To, co osobiście zrobił(a)em 
12. Uważam, że jeśli ktoś kłamie: 
a) Unika kontaktu wzrokowego 
b) Głos zmienia się na bardziej “piskliwy 
c) Robi śmieszne miny lub wykonuje niepotrzebne gesty 
13. Zazwyczaj mówię: 
a) Widzę, co masz na myśli 
b) Słyszę, co do mnie mówisz 
c) Wiem, jak się czujesz 
 

Po zaznaczeniu odpowiedzi podsumuj wyniki, policz, ile udzielił(a)eś odpowiedzi  
A, ile B, ile C. 
 

 Jeśli wybrałeś większość A reprezentujesz wzrokowy styl uczenia się. 
 Jeśli wybrałeś większość B reprezentujesz słuchowy styl uczenia się. 
 Jeśli wybrałeś większość C reprezentujesz kinestetyczny styl uczenia się. 
 
 
Styl wzrokowy – osoba z tym stylem najskuteczniej uczy się patrząc. Do skuteczne-
go uczenia się potrzebuje pomocy naukowych typu: obrazki, wykresy, prezentacje, 
piktogramy, filmy itp. Wzrokowca rozpoznaje się po sposobie komunikacji.  
W wypowiedziach używa zwrotów – „zobaczmy, co da się z tym zrobić”;  
„widzę, co masz na myśli”; „pokaż mi rozwiązanie”. 

 
Styl słuchowy – osoba z tym stylem uczy się 
 słuchając. Do skutecznego uczenia się potrzebuje 
np. wykładu. Prostą metodą do zachęcenia słuchowca do czytania  
jest np. kupowanie audiobook’ów. Dziecko słuchowiec chętniej wysłu-
cha lektury niż ją przeczyta (jak wzrokowiec). Słuchowca rozpoznaje  
się po sposobie mówienia – „powiedz mi”, „wyjaśnij”, „wytłumacz”; 
„porozmawiajmy o tym”. Słuchowcy mają fantastyczną pamięć 
– doskonale pamiętają treść wierszy, piosenek, cytatów itp. 
 

Styl kinestetyczny – polega na uczeniu się poprzez działanie,  
doświadczanie. W tym przypadku narzędziem uczenia się jest – dotyka-
nie, wykonywanie doświadczeń, ćwiczeń praktycznych.  
Jak rozpoznać kinestetyka? Kienstetyk powie „pozwól mi to zrobić”, 
„bierzmy się do pracy”; „czuję, co masz na mysli”; „czujesz to?”. 
Kinestetyk wykonując zadanie, nigdy nie sprawdza wcześniej instrukcji, 
nie pamięta praw matematycznych, ani zasad ortografii. Kinestetyk po prostu 
próbuje od razu wykonać działania lub zadanie. 

 
Mamy nadzieję, że nasze podpowiedzi pomogą Wam 
w uzyskaniu jeszcze lepszych ocen w drugim semestrze. Powodzenia :) 
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ADC 

„W Gruzji mamy przyjaciół i tzw. 

„przyszywaną” rodzinę, to niewielki, w miarę 

normalny kraj. Czasem przypomina on dom 

wariatów, ale ostatecznie wszystko działa bez 

zarzutu.”- mówił Meller. „Aby zamieszkać  

w Gruzji, trzeba przestawić się mentalnie, 

przystosować do lokalnych praw. Tutaj inaczej 

płynie czas, inaczej załatwia się sprawy.  

Gdybym miał pracować w Gruzji-oszalałbym.” 

Wynika to przede wszystkim z braku poczucia 

czasu, a raczej z bardzo elastycznego podejścia 

do punktualności. W tym miejscu dziennikarz 

przytoczył historię swojego ślubu, na który 

 gruzińscy znajomi i przyjaciele przybyli z półto-

ragodzinnym opóźnieniem, dziwiąc się,  

że uroczystość odbyła się o wyznaczonej  

wcześniej godzinie (bez lokalnego poślizgu).  

„W Gruzji nie funkcjonują 

również pojęcie i stan samot-

ności. Typowa rodzina to nie 

tylko dziadkowie, rodzice  

i dzieci, ale około 50  

bliższych i dalszych krew-

nych żyjących „na kupie”. 

Mieszkańców tego kraju  

cechuje silne przywiązanie  

do tradycji. Każdy Gruzin zna 

na pamięć kilkadziesiąt  

pieśni, które powstały setki 

lat temu i wyśpiewuje je po 

pracy przy winie. Meller użył 

tutaj bardzo obrazowego porównania: „to tak, jakby u nas  

w Polsce w trakcie biesiady śpiewać Bogurodzicę”. 

Dziennikarz odniósł się także do stwierdzenia, że jego książka 

jest „pijacka”, gdyż wciąż czyta się w niej o piciu wina. 

„Zarzuty są bezpodstawne, bo wino to tradycja narodowa,  

o którą Gruzini od wieków spierają się z Ormianami. Towa-

rzyszy ono mieszkańcom niemal 

od urodzenia i nigdy nie może 

zabraknąć go na stole.”  

Ciekawostką jest fakt, iż narodo-

wym obrazem Gruzji, odpowied-

nikiem naszej „Bitwy pod Grun-

waldem” jest „Uczta w pergoli” 

przedstawiająca biesiadujących 

mężczyzn. Autor obrazu-

prymitywista Niko Pirosmani 

zyskał sławę dopiero po śmierci, 

a żył i tworzył podobnie jak polski 

samouk Nikifor. 

Marcin Meller opowiedział o wyprawie do 

 gruzińskiej wioski Szkmeri, by poznać zakątek, 

gdzie powstała jego ulubiona potrawa szkme-

ruli. Tę historię cytujemy za newsweek.pl 

„Oczywiście, Szkmeri jest pięknie położone 

w sielskiej dolinie, na zboczach wściekle zielo-

nych o tej porze roku wzgórz, ale widziałem 

sporo podobnie urokliwych wsi w Gruzji.  

W dodatku Szkmeri leży na końcu świata, 

dwie godziny po wyboistej polnej drodze od 

najbliższego asfaltu(…). Więc po co tam się 

tłukłem? Bo mam chyzia na punkcie jedzenia. 

W Polsce dla zachwalanych ruskich pierogów 

jestem w stanie przemierzyć pół kraju,  

a z Szkmeri pochodzi jedna z moich  

ulubionych gruzińskich potraw, kurczak  

zapiekany w ketsi, glinianej misie, pod  

mnóstwem czosnku i w mleku. Gdziekolwiek 

w Gruzji serwują szkmeruli, muszę go  

spróbować, tak jak żurku w ojczyźnie.” 

 O wizycie Marcina Mellera w Zawierciu pisaliśmy już na szkolnej stronie internetowej 

(www.kollataj.edu.pl). W tym numerze gazety zamieszczamy ciekawostki dotyczące Gruzji, 

 o których autor opowiedział na spotkaniu w Księgarni Edukacyjnej. Dziennikarz i jego żona 

powtarzali wielokrotnie w wywiadach, że „Gaumardżos” to subiektywne spojrzenie na  

opisany kraj, to „ich prywatny” obrazek przedstawiający Gruzję i jej mieszkańców. 

I na zakończenie wyjaśnimy, dlaczego mimo 

wcześniejszych zamiarów, książka nie nosi tytułu 

„szaszłyk”. Chociaż Gruzja jest ojczyzną tego  

dania, autorzy obawiali się, żeby zbiór ich  

opowiadań nie „wylądował” w dziale gastrono-

micznym ;) Ostatecznie zrodził się pomysł na 

„Gaumardżos”, co oznacza „na zdrowie” lub  

dosłownie „życzę Ci zwycięstwa”. Czytajcie 

 i dzielcie się swoimi wrażeniami na @ redakcyj-

nego. Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy. 

http://www.kollataj.edu.pl
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Chaczapuri  

Składniki na ciasto (4 duże placki): 
1 kg mąki pszennej 
20 g świeżych drożdży 
ok. ¾ - 1 litra wody, mleka, serwatki, kefiru lub jogurtu 
(do wyboru) 
2 łyżeczki soli 
2 łyżki oleju 
1 łyżeczka cukru 
mąka do podsypywania 
masło do posmarowania po upieczeniu 

Składniki na farsz : 
500 g mozzarelli 
250 g bryndzy 
250 g fety 
1 jajko 
sól do smaku 

Sposób przygotowania:  

1. Przygotuj ciasto: utrzyj drożdże z cukrem, dodaj pozostałe składniki (płyn powinien być ciepły,  
w temp ok. 30 stopni C), wyrób sprężyste ciasto. Jeśli będzie za rzadkie podsyp mąkę, jeżeli za twarde dolej trochę płynu. 

2. Odstaw ciasto w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Kiedy zwiększy dwukrotnie swoją objętość, ponownie je wyrób aż będzie 
elastyczne i gładkie. Przykryj i odstaw do ponownego wyrośnięcia. 

3. Przygotuj farsz: sery pokrusz lub zetrzyj, wymieszaj z jajkiem. Jeśli trzeba, posól do smaku. 

4. Ciasto podziel na 4 kule. Uformuj 4 kule z farszu. 

5. Rozwałkuj kule ciasta na placki o grubości ok. 1,5 cm. 

6. Na każdym placku połóż ser, zawiń ciasto dookoła jak sakiewkę i zlep zamykając ser w środku. 

7. Utwórz kule z ciasta z serem wewnątrz, rozwałkuj na placki. 

8. Piecz w piekarniku nastawionym na maksymalna temperaturę najlepiej na blaszkach do pizzy, aż placki nabiorą  
złotego koloru. 

9. Po wyjęciu z pieca posmaruj szczodrze masłem. Podawaj pokrojone jak pizza. 

Gruzińska feeria smaków 
Kuchnia zajmuje szczególne miejsce w gruzińskiej tradycji i jest prawdopo-

dobnie jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych kraju. Cechuje  

ją obfitość i różnorodność płodów rolnych  połączona z baraniną i setkami 

gatunków sera.  Oferuje się tutaj szeroki wybór dań doprawianych  

przeróżnymi ziołami i przyprawami.  

ZWYCZAJE KULINARNE: Najbardziej znana jest tradycja wspólnych biesiad.  
 Supra, czyli uczta stała się już rytuałem życia towarzyskiego Gruzinów. Przy suto  

zastawionym stole toczą się rozmowy o rodzinie, sztuce, polityce, religii, życiu i śmierci. Jest to czas 
umacniania więzi miedzy członkami rodziny, przyjaciółmi i współpracownikami.  

POTRAWY NARODOWE: Chaczapuri - cienkie ciasto nadziewane lekko solonym serem.  
Chinkali - rodzaj pierogów o oryginalnym kształcie, które faszeruje się mięsem, podawane są na gorąco 
i zawierają wewnątrz aromatyczny rosół. Mcwadi - szaszłyki posypane przyprawami, składające się  
w całości z mięsa i tłuszczu lub naprzemiennie kawałków mięsa, tłuszczu i warzyw, takich jak papryka, 
cebula i pomidory. Mięso na mcwadi jest zwykle marynowane przez noc w bardzo kwaśnej marynacie, 
np. occie, winie z dodatkiem ziół i przypraw. Kaszi - rodzaj gulaszu przyrządzany z flaków.  

PRZEKĄSKI: sałatka z pomidorów i świeżej bazylii z dodatkiem wyciskanego na miejscu 
 oleju ze słoneczników, pyszne sery, np. delikatny sulguni lub długo dojrzewający pleśniowy  
ser dambali chaczo  

NA DESER: słodkie konfitury, suszone i świeże owoce, np. figi, arbuzy, melony, mandarynki, 
winogrona, jabłka, pomarańcze, czurczchela - nawleczone na nitkę orzechy laskowe zatopione  
w cieście z gęstego soku winogron  

NAPOJE: czacza - winiak produkowany z wytłoków winogronowych, wina białe i czerwone,  

niezastąpione przy wznoszeniu toastów.  

KULINARNE PODRÓŻE 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brandy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Winoro%C5%9Bl
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Mateusz Otręba jest uczniem klasy  

3 technikum logistycznego. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał 

średnią ocen 5, 35 i spełnił wszystkie warunki wymagane od 

kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.  

Wiedza i umiejętności Mateusza zostały docenione- w okresie od 

września 2014 do czerwca 2015 będzie otrzymywał kwotę 258 

złotych jako nagrodę za osiągnięte wyniki. Nasz Stypendysta 

zdradził, jak pracował na swój sukces oraz opowiedział o swoich 

pozaszkolnych zainteresowaniach. 

Gratulujemy Ci wiedzy i otrzymanego stypendium. Jak czu-
jesz się jako obecny stypendysta z Kołłątaja?  MO: Dziękuje bar-
dzo za gratulacje. Jako stypendysta z Kołłątaja czuje się bardzo do-
brze.  Ta nagroda jest dla mnie ważna, ponieważ moje starania zosta-
ły docenione i motywują do dalszego działania w celu osiągnięcia ta-
kich samych, a nawet lepszych wyników w nauce. 

Czy zdobycie stypendium było dla Ciebie celem samym w sobie, czy raczej „efektem 
pozytywnie ubocznym” Twoich zdolności i umiejętności?  MO: Raczej był to efekt  
pozytywnie uboczny. Osiągnąłem dobry wynik w nauce i zostało to docenione. 

Kto wspierał Cię w dążeniu do osiągnięcia sukcesu?  MO: Sam jestem swoim „opiekunem” 
i sam motywuję się do dalszych działań. Wiem, że to, co osiągnę teraz, zaowocuje później w moim 
życiu i umożliwi mi lepszy start w przyszłości. 

Czy fakt otrzymania nagrody pieniężnej zmienił coś w Twoim życiu?  
MO: Otrzymanie nagrody pieniężnej nic w moim życiu nie zmieniło.  Jest dalej tak jak było. 

Jak jest Twoja „recepta” na zdobywanie wysokich wyników w nauce? MO: Moim zda-
niem trzeba uczyć się systematycznie i z dnia na dzień podążać za programem nauczania,  
aby później nie mieć zaległości i nie marnować czasu na nadrabianie zgubionego materiału. 

Uczysz się w technikum logistycznym, czy swoją przyszłość wiążesz z tym kierun-
kiem?  MO: Myślę, że w przyszłości będę robił coś związanego z logistyką, jednak teraz rynek 
pracy wybiera nas, a nie my wybieramy rynek pracy. 

Jakie przedmioty szkolne lubisz najbardziej, a które wykreśliłbyś ze swojego planu 
lekcji?  MO: Najbardziej lubię przedmioty ścisłe, ponieważ przychodzą  
mi z łatwością, jednak każdy przedmiot jest ważny i potrzebny w programie 
nauczania. 

Czy masz jakieś hobby, zainteresowania?  MO: Interesuje się sportem, 
głównie piłką nożną. W wolnej chwili lubię oglądać mecze piłki nożnej i lubię 
też w nią grać. 

W jakich warunkach lubisz się uczyć, a jak się relaksujesz?   
MO: Lubię, kiedy jest cisza. Wtedy człowiek lepiej zbiera myśli. Jeśli chodzi  
o relaks to w wolnej chwili lubię zagrać na konsoli, aby odpocząć i zregenero-
wać siły. 

Jaki kraj europejski chciałbyś zwiedzić i jakiego dania spróbować?  

MO: Chciałbym w przyszłości zwiedzić Hiszpanię, a konkretnie stolicę tego 

kraju i stadion Realu Madryt- Santiago Bernabéu. Jest to moje marzenie, 

które na pewno spełnię w przyszłości. Chciałbym także spróbować  

tamtejszych lokalnych potraw. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów :)  

Ewa,Klaudia 

UWAGA: Stypendium 

Prezesa Rady Mini-

strów ma szansę otrzy-

mać uczeń,  który  

w danym roku szkolnym 

otrzymał najwyższą 

średnią ocen w szkole 

lub wykazuje szczegól-

n e  u z d o l n i e n i a  

w co najmniej jednej 

dziedzinie wiedzy, 

uzyskując w niej najwyż-

sze wyniki, a w pozosta-

łych dziedzinach wiedzy 

wyniki co najmniej  

dobre. 
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Koniec ferii nie oznacza końca mrozów i śniegu. Zima to czas  
uprawiania sportów: jeżdżenia na nartach, łyżwach i snowboardzie.  
Pamiętajmy by dobrać odpowiedni strój, który powinien być zarówno 
wygodny, praktyczny i modny.  

Spodnie na szelkach - jeśli masz  
brzuszek. Takie elastyczne zimowe spodnie 
to zmora z dzieciństwa. Ale uwaga – teraz są 
bardzo modne w wersji sportowej, na narty. 
Ich zalety? Skutecznie maskują oponkę  
w talii. 

Seksowny kombinezon - jeśli jesteś szczupła.  Wbrew powszechnym skojarze-
niom kombinezon jest naprawdę sexy, a przy tym ciepły i wygodny.  
Noś go pod warunkiem, że jesteś szczupła i masz kształtną pupę. 

Puchówka i legginsy - jeśli masz mały biust. Czarne ocieplane legginsy  
i puchówka to supermodny zimowy zestaw. Obszerna pikowana kurtka optycznie  
powiększa biust, zwłaszcza jeśli jest jaśniejsza niż dół stroju. 

Komplet snowboardzisty - jeśli masz chłopięcą sylwetkę. W przypadku  
stroju na snowboard nie ma nic bardziej modnego! Zestaw kurtka plus spodnie pasuje 
dziewczynom o mało kobiecym wyglądzie. 

S. Lisak, S. Matyja 

SKoK nA StoK 

 

 

 

 

 

 

 

A do szkoły? Długi sweter, kurtka, –ciepło i wygodnie.  

Zimowe SOS dla urody 

Mając na uwadze niekorzystne zimowe warun-

ki atmosferyczne pamiętajmy, aby zadbać  

 o włosy w najprostszy sposób, wiążąc je  

i zakładając czapki. Zamiast używać suszarek, 

prostownic oraz  lakierów i pianek, odżywiaj-

my włosy a skórę pielęgnujmy kremami  

i balsamami. Duża różnica temperatur i niska 

wilgotność powietrza w czasie zimowych dni 

powoduje przesuszenie oraz podrażnienie 

 skóry. Dlatego jest to dobry czas dla podkła-

dów, pudrów i pomadek. Swoją dodatkową 

warstwą chronią, osłaniają i skutecznie zabez-

pieczają przed niebezpiecznymi dla skóry  

warunkami atmosferycznymi. Na rynku  

kosmetycznym dostępne są też kosmetyki,  

które nie tylko nadają lepszy wygląd, ale także 

odżywia-

ją i na-

wilżają. 

Fryzura na zimę 

Obojętnie, czy zdecydujemy 
się na delikatne fale, nadal 
modne warkoczyki, czy  
wyprostujemy włosy, główną 
rolę odgrywa... przedziałek! 
Może być centralny lub  
asymetryczny - to już zależy 
od naszego humoru. Ważne, 
żeby był zaznaczony, nawet 
gdy zdecydujemy się na  
niedopracowaną fryzurę  
w stylu grunge. 

Panowie dostają dużą swobodę w kwestii cięć i stylizacji włosów. 

Dozwolone jest prawie wszystko z jednym wyjątkiem: bardzo krótkich fryzur, typu na rekruta i na jeżyka.  

Jeżeli mocno wygolone, to tylko boki czy tył, góra zostaje. Nadal modny jest też zarost. 

http://styl.fm/newsy/133813.wlosy-z-efektem-wow-fryzury-graffiti
http://styl.fm/newsy/132828.conchita-wurst-i-ciezarna-ashleigh-good-w-sesji-karla-lagerfeld
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Co z tym 14 lutym? 
Wiele osób celebruje święto potocznie nazywane Walentynkami. Zakochani obdarowują się  
prezentami, a samotni spędzają ten dzień w towarzystwie znajomych, albo przed telewizorem. 
 Świat wtedy dzieli się na dwie grupy osobników: SZCZĘŚLIWCY- pary, które gruchają na  
ławeczkach w parku, ZAŻENOWANI- osoby nie mające partnerów, ale za to mające dość oglądania 
tych obściskujących się. 
   
Jaki jest sens owego święta? Otóż... wcale go nie ma, tak jak nie ma sensu wyznawanie sobie miłości 
tylko tego jednego dnia. Sprawianie sobie prezentów z okazji 14 lutego to także dziwny zwyczaj.  
Bo jakaż to niespodzianka, ach!, gdy wiadomo, iż otrzymamy prezent niespodziankę. Zwłaszcza,  
że gadżety walentynkowe zaskoczeniem być nie mogą, bo kogo dziś jeszcze zaskakuje serduszko,  
kwiatek albo maskotka. 
   
Nie rozumiem sensu Walentynek i chyba nigdy się to nie zmieni. Według mnie, najwięcej radości 
przynoszą one przedsiębiorcom, którzy zarabiają tego dnia, podobnie, jak podczas innych gadżeciar-
skich okazji. Cóż takie jest prawo rynku, takie jest prawo miłości, czy jakkolwiek zwać to uczucie.  
Żeby zaś nie wykreować się na zdeklarowaną zatwardziałą przeciwniczkę zakochanych, Drogi  
Czytelniku, jeśli  obchodzisz Walentynki, życzę Ci wspaniale spędzonego czasu ze swoją drugą  
połówką. Jednak jeśli kogoś kochasz, to pamiętaj - okazuj mu uczucia przez cały rok. 

Powiedzieli o miłości… 

"Radość oczu jest początkiem miłości" (Arystoteles) 

"Pierwsze westchnienie miłości, to ostatnie westchnie-
nie rozumu" (Kornel Makuszyński) 

 „Nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości.”  
(Jim Morrison) 

„W chwili, kiedy zaczynasz zastanawiać się, czy kogoś 

kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze.”  

(Carlos Ruíz Zafón)  

Jak średniowieczne  

kobiety zdobywały  

wybranków swego  

serca? W Noc poprze-

dzającą Walentynki 

wrzucały ich do herbaty 

kostkę cu-

kru, którą 

wcześniej 

przez  

9 dni nosiły 

pod pachą. 

„Hormon miłości”- fenyloetyla-

mina, powstaje w organizmie 

zakochanego człowieka i nazy-

wany jest często "kuzynką”  

amfetaminy z powodu podob-

nego działania. Zakochaniu  

towarzyszy stan euforii i wzmo-

żona aktywność. Zakończenie 

związku lub odrzucenie przez 

ukochaną osobę prowadzi do 

depresji, podobnie jak moment 

odstawienia narkotyku.  

Najdroższa walentynka świata kosz-

towała 250 tys. dolarów. Była to 

kartka z prawdziwego złota, wysa-

dzana szmaragdami 

 i diamentami podarowana Marii 

Callas przez Arystotelesa Onanisa. 

Walentynki to wyjątkowo 

„całuśny” dzień. Warto zatem 

pamiętać, że podczas pocałunku 

trwającego 1 minutę spalamy 

średnio 26 kalorii. 

K. Szota 

mailto:hugollaj@kollataj.edu.pl
http://www.cytaty.info/autor/jimmorrison.htm

