Nr 5/2021/Luty

Walentynki to Dzień Zakochanych.
Święto to, zawdzięcza swoją nazwę żyjącemu w starożytnym Rzymie
biskupowi Walentemu, który wbrew zakazowi władz udzielał ślubów
zakochanym legionistom, przez co trafił do więzienia. Według legendy,
zakochana w nim córka strażnika więziennego odzyskała wzrok. To do niej w
przeddzień egzekucji biskup napisał list, który podpisał "Od Twojego
Walentego".
Historia - historią… a człowiek od zawsze potrzebował w swoim życiu czuć
się kochany i kochać. O miłości śpiewano, pisano, mówiono. Z miłości
popełniano wielkie zbrodnie, rozpoczynano wojny, podpisywano traktaty
pokojowe. Dziś miłosne wiersze, kwiaty i upominki są wyrazem tego, co
najważniejsze- miłości.
Często jednak w żyjąc w pośpiechu zapominamy o bliskich osobach, nie
doceniamy ich obecności w naszym życiu. I dopiero kiedy tracimy jakąś część
siebie, dochodzimy do wniosku, jak bardzo brakuje nam tych, którym na nas
zależało, którzy nas kochali.
Starajmy się więc okazywać dobroć i miłość nie tylko 14 lutego, ale także
każdego innego dnia.
OD REDAKCJI
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MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ

Co to miłość, dlaczego istnieje i czemu służy? Nigdy nie byłem zakochany i
myślę, że po prostu nie chciałem się zakochać, ponieważ wiedziałem, że
zakochując się będę niewolnikiem tego uczucia. Sądzę jednak, że każdy człowiek
chce kochać i być kochanym.
Miłość wyzwala tak niesamowitą siłę, że człowiek jest gotowy do poświęceń dla
drugiej osoby. Prawdziwa miłość nie boi się choroby, śmierci i zawsze trwa. To
też gotowość pomocy drugiej osobie, cierpliwość i poczucie bezpieczeństwa.
Ja zakochałem się nie w innym człowieku, ale w tym co robię. Jest to inny
rodzaj miłości, miłość do pasji. Pewnego dnia uświadomiłem sobie, że dawno już
pokochałem informatykę.
I teraz rozumiem... rozumiem to, czego kiedyś nie umiałem pojąć. I już wiem,
że miłość istnieje po to, by ludzie mieli coś, do czego mogą dążyć, coś, co sprawia,
im radość i nadaje życiu sens. Jedni ludzie będą poszukiwać swoich pasji, a inni
będą dążyć do pokochania kogoś, kto będzie im bliski i będzie ich wspierał do
końca życia.
Podsumowując, miłość niejedno ma imię. Ważne, by ją spotkać na własnej
drodze życia, bowiem jak powiedział św. Paweł: “Gdybym mówił językami ludzi i
aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał
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MOJA WIELKA MIŁOŚĆ

Jak dobrze w życiu mieć kogoś/ coś co kochamy, np. ukochaną osobę, zwierzę,
zainteresowania, hobby. Miłość wpływa na nasze codzienne życie, nadaje mu
kolorów oraz wyrywa nas z szarej codzienności.
Ja swoją “miłość” odkryłem przypadkiem i nawet przez myśl mi wcześniej
nie przeszło, że to będzie coś, czym będę się zajmować i otaczać przez następne
parę lat. Otóż moją miłością i nieodzowną częścią życia stała się muzyka i
wszystko, co z nią związane. Słuchanie muzyki od zawsze mnie uspokajało oraz
poprawiało mi humor, lecz chciałem czegoś więcej, chciałem ją tworzyć i
dlatego rozpocząłem naukę gry na pianinie. Minęło wiele lat zanim osiągnąłem
satysfakcjonujący mnie poziom- mogę wreszcie cieszyć się tym, co osiągnąłem.
Wziąłem się także za grę na gitarze, w której co prawda nie jestem aż tak
świetny, ale wierzę, że kiedyś będę dobrym gitarzystą.
W przyszłości chciałbym dzielić się z innymi wiedzą zdobytą na
przestrzeni tych lat, pokazać jak piękna jest muzyka i ile tajemnic w sobie
skrywa. Naprawdę trzeba poświęcić jej dużo swojego czasu, żeby zrozumieć, co
tak naprawdę się w niej kryje. To nie są tylko dźwięki, które ładnie brzmią.
Każdy utwór opowiada jakąś historię, a jej interpretacja zależy już tylko od nas.
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TO WPADA W UCHO
W Walentynki czas na relaks przy nastrojowej muzyce!

Na romantyczne chwile w Dniu Zakochanych polecam Wam utworzenie
walentynkowej playlisty, a dzięki tym utworom z pewnością uzyskacie miłosny
klimat:
TOP 10
1. Ellie Goulding — Love Me Like You Do
2. John Legend — All of Me
3. The Weeknd - The Hills
4. Bruno Mars — Just The Way You Are
5. Ed Sheeran — Thinking Out Loud
6. Elvis Presley — Can't Help Falling In Love
7. Adele — Make You Feel My Love
8. NLE Choppa - Forever
9. Drake - Find Your Love
10.Whitney Houston — I Will Always Love You

„All of Me” Johna Legenda- najpopularniejszą piosenką o miłości.

• „All of Me” to najczęściej dodawana piosenka do playlist o miłosnej
tematyce. Użytkownicy Spotify stworzyli ponad 75 milionów list
odtwarzania ze słowem «miłość» w tytule.
• Utwór ten jest również najchętniej odtwarzaną piosenką zarówno przez
mężczyzn, jak i kobiety na walentynkowych playlistach.
• Hit „All of Me” został dodany do ponad 29 milionów playlist.
• Od czasu premiery w 2013 roku, w Dzień Zakochanych, słuchalność
utworu odnotowywała corocznie wzrost o 50 proc. Największy
zanotowany skok nastąpił w 2017 roku z 85 proc. wzrostem liczby
odtworzeń.
Coraz więcej osób słucha muzyki na Spotify i tam też powstała playlista z
najpopularniejszymi piosenkami na Walentynki w Polsce, a oto ona:
1. Let Me Love You - DJ Snake, Justin Bieber
2. Love Yoursef - Justin Bieber
3. Love On The Brain – Rihanna
4. Love Me Like You Do - From Fifty Shades Of Grey - Ellie Goulding
5. All of Me - John Legend
6. I hate u, I love u (feat. Olivia O'Brien)- Olivia O'Brien, gnash
7. In the Name of Love - Bebe Rexha, Martin Garrix
8. Perfect - Ed Sheeran
9. Say You Love Me - Jessie Ware
10. Another Love- Tom Odell

DAWID POLECA
Ach ten luty! Na zewnątrz zimno i pełno śniegu, a w sercu miłość, zwłaszcza w
Walentynki. Na chłodne wieczory najlepsze są romantyczne filmy. Obejrzyjcie
zatem:
• Czego pragną kobiety (2000)
Reżyseria: Nancy Meyers
Czas trwania: 127 minut
Co by się stało, gdyby mężczyzna posiadł zdolność czytania kobiecych myśli?
Główny bohater filmu – Nick Marshall pewnego dnia stracił świetną posadę w
dziale marketingowym. Ku jego zdziwieniu jego miejsce zajęła kobieta. Na
domiar złego bohater biorąc kąpiel wpada do wanny z podłączoną suszarką i od
tej pory posiada ciekawą zdolność– czytanie w umysłach kobiet. W jaki sposób
użyje tej mocy? Tego dowiecie się po obejrzeniu filmu.

• Violet Evergarden (2018)
Na podstawie: Violet Evergarden (Kana Akatsuki)
Studio: Kyoto Animation
Czas trwania: ok. 325 minut
Czy proste odpowiedzi nie są czasem najlepsze? Seria opowiada o losach Violet
– młodej dziewczyny, która po wielkiej bitwie obudziła się w szpitalu. W walce
straciła ukochanego, który chwilę przed śmiercią zdążył wyznać jej miłośćuczucie, którego nie rozumie.
Po kuracji w szpitalu postanawia odkryć czym jest miłość zostając Lalką od
listów w wydziale pocztowym prowadzonym przez osobę, która odebrała ją ze
szpitala. Z czasem dowiaduje się, jak bardzo mało wie o samej miłości. Moim
zdaniem film jest jedną z najlepszych animacji ostatniej dekady- jeśli nie
najlepszą! Polecam.
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