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W tym wydaniu znajdziesz:
- Co zrobić, by mieć serce jak dzwon? - p. dyr. Artur 
Wojtanowicz, nauczyciel biologii
- Święty Walenty – kilka słów o patronie walentynek
- 6x6, czyli sześć pytań do sześciu nauczycieli
- Walentynkowy konkurs

Co zrobić, by mieć serce jak dzwon?
Łukasz Górnicki, jeden z najwybitniejszych prozaików polskiego 

renesansu, w utworze „Dworzanin polski” przytacza słowa Stańczyka, 
nadwornego błazna kilku królów: „Najwięcej jest lekarzów na świecie, 
ot jeśli nie wierzycie wasz mość, pokażę ich stu w Krakowie (...)”. 
Rozumiem, że na tak postawione pytanie powinienem zasypać czytelnika 
złotymi radami z zakresu dietetyki, anatomii i fizjologii człowieka, 
genetyki i, oczywiście, medycyny. 

Odpowiedzią będzie historia związana z postacią Bogusza 
Bilewskiego, polskiego aktora filmowego i teatralnego, znanego większości 
widzów z roli Walusia Kwiczoła w serialu „Janosik”. W Kwiczoła wcielił się 
raz jeszcze, kiedy zaproponowano mu udział w reklamie margaryny. 
Na ekranie aktor uderzał się w pierś mówiąc, że dzięki niej ma serce jak 
dzwon. 



Niestety, już wówczas stan jego zdrowia 
nie był najlepszy. Jesienią 1995 roku 
Bilewski jechał do Wrocławia na zjazd 
koleżeński. - Źle się poczuł i już nie powrócił 
do Warszawy  – pisał publicysta teatralny 
Witold Sadowy. Aktor trafił do szpitala, 
ale lekarzom nie udało się go uratować. 
Reklamowany przez niego produkt 
spożywczy nie był w stanie i nie byłby 
w stanie zrównoważyć skutków 
wyniszczającego trybu życia prowadzonego 
przez aktora.
-p. dyr. Artur Wojtanowicz, 
nauczyciel biologii

Święty Walenty
Święty Walenty, patron Dnia Zakochanych, był biskupem Terni 

w pobliżu Rzymu. Za czasów panowania cesarza Klaudiusza II Gota (ok 
269 r.) poniósł śmierć męczeńską.

Legenda mówi, że św. Walenty wystąpił przeciwko edyktowi cesarza 
zakazującemu zawierania małżeństw. Klaudiusz wydał taki edykt, ponieważ 
doszedł do wniosku, że żonaci mężczyźni chętniej zostają w domach, 
zamiast dzielnie i ochoczo walczyć za Rzym. Walenty zignorował cesarski 
zakaz, w tajemnicy udzielając ślubów młodym parom. Niestety, sekret się 
wydał; biskup został pojmany, uwięziony, a następnie – 14 lutego, stracony.

W 1496 r. papież Aleksander VI ogłosił Świętego Walentego 
patronem zakochanych.

Na zakończenie krótka dygresja: Św. Walenty patronuje także 
chorym. I nie ma w tym nic dziwnego – wszak można chorować  z miłości, 
oszaleć z jej powodu, stracić dla niej głowę, a mimo to czuć się lepiej niż 
kiedykolwiek :).



„6x6”, czyli nauczyciele „przy tablicy”
Zadaliśmy sześć walentynkowych pytań sześciu nauczycielkom. 
Oto wybrane z ich odpowiedzi:

1. Jak uleczyć złamane serce?

2. Powinniśmy podążać za głosem serca czy rozumu?

3. Na widok czego serce podchodzi Pani do gardła?

„Należy założyć gips.”
-p. Adamiak

„Klinem.”
-p. Maciągowska

„Gdyby było na to lekarstwo, pewnie nie byłoby takiego pytania. 
Jak powtarza moja mama – czym się zatrułeś, tym się lecz :).”

-p. Sobczak

„Tu chyba nie ma złotego środka, prawda? Myślę, że głos rozsądku jest 
dobrym doradcą. Trudne pytanie :P.”

-p. Sobczak
„Jasne, że serca, ale rozumu nie wyłączać.”

-p. Stefańska
„Trzydzieści lat temu powiedziałabym, że za głosem serca, a teraz 
radziłabym szukać „złotego środka”.”

-p. Rybka

„Przeraża mnie widok węży. Budzi strach, nad którym trudno mi 
zapanować. To przejaw ofidiofobii (sprawdziłam w słowniku :)).””

-p. Rybka
„Uczę EDB, więc jestem odporna ;), ale widok krzywdy dzieci lub osób 
starszych powoduje, że serce podchodzi mi do gardła, a nawet chce 

wyskoczyć – z rozpaczy, bezsilności.”
-p. Sobczak

„Gdy widzę osobę w bardzo trudnej 
sytuacji życiowej (zdrowotnej, materialnej) 
i jest ciepłą, serdeczną, uśmiechniętą 
osobą.”

-p. Palasik



4. Dostrzega Pani wokół siebie więcej ludzi bez serca czy z sercem 
na dłoni?

5. Kto lub co jest w stanie stopić Pani serce?

6. W rytm jakiej muzyki bije Pani serce?

„Z sercem.”
-p. Maciągowska

„Staram się dostrzegać wokół siebie osoby z sercem na dłoni, a dla tych 
bez serca – staram się wyciągać swoją dłoń – czasami jest to trudne.”

-p. Palasik
„Z sercem na dłoni, a na innych nie patrzę.”

-p. Adamiak

„Ja nie mam serca z lodu.”
-p. Adamiak

„Udało się to mojemu mężowi i nadal tak jest...”
-p. Palasik

„Co? Szczery uśmiech, dobry żart, niestandardowa niespodzianka, miły 
gest, odrobinka czułości – wiele rzeczy. A kto? Mój kochany Arkadiusz 
i Gabrielka.”

-p. Stefańska

„Trudne pytanie. Nie jestem wybredna. Uwielbiam muzykę. Muzyka 
zmienia nastrój, rozwesela, ale i potrafi wprowadzić w melancholię. 
Mam ulubione zespoły i piosenkarzy. Słucham rocka jak i zwykłe disco, 
a nawet disco-polo. Cóż, uwielbiam Leonarda Cohena, Freddiego 
Mercury'ego, nawet Grzegorza Ciechowskiego.”

-p. Stefańska
„Dobrej.”

-p. Maciągowska

„Zdecydowanie w rytm muzyki rockowej 
i filmowej. To np. utwór „One” grupy Metallica 
czy soundtrack „Ostatniego Mohikanina”. 
Myślę, że ostatnio wiele serc, w tym moje, 
skradła piosenka „The Sound of Silence” 
w wykonaniu Disturbed.”

-p. Rybka



! KONKURS !
Rozpoznaj cytaty o miłości. Odpowiedz, skąd pochodzą (autor i tytuł 
lektury) oraz kto wypowiada dane słowa. Na rozwiązania redakcja gazetki 
czeka do 20 lutego. Spośród wszystkich zestawów poprawnych 
odpowiedzi wylosujemy jeden i nagrodzimy zwycięzcę walentynkowym 
upominkiem. Zgłoszenia prosimy dostarczyć do p. Rybki lub przesłać na 
e-mail: redakcja6na6@wp.pl.

1. „Lecz byłem za młody, aby umieć ją kochać.”

2. „Do tych pasterzy goniłam stada,
Którzy mą wielbili krasę;
Lecz żadnego nie kochałam.”

3. „Nicże wstrzymać cię nie zdoła,
Nawet miłość twojej Klary?”

4.  „To, Tadeuszu, będziesz sercu memu droższy.”

5. „To przysiąż wiernym być mojej miłości, 
A ja przestanę być z krwi Kapuletów.”


