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Adi!JfT? i Ewa - malow1dlo w katakumbach św. Piotra i Marcel/ina w Rzymie, I polowa IV w. 

Z>r~~lt reAAk.~; ~, 
61 Ak1A mb-i m1ż d.:bńczy,{ 40 t1tt, 

.sy, .st em1tty, cz nie .sp 1tA1t i e'Jb Z1tint ere.sbW 11,nie 

.sek.sem, wzr1t.st 1t n1ttbmi1t.st z1tintere.sbt1111,nie 'jb

tbW 1tniem i .sprz1t 11,niem. fćbc/,,11,my, .się i uż 

rz1tAziei niż rltZ w tY,'jbAniu, Zlt tb i 1tA1tmy, 

61trAzb .sm1tczne b6i1tAki. ezy_ tb nbrm/ttne?

f1tbże bn przec/i,bAzi 1tnArbp 11,uzę ?-

Wiek, w jakim jest Pani mąż, może wskazywać na 
objawy zespołu zmniejszonego wydzielania testoste
ronu - hormonu męskiego . U niejednego mężczyzn ob
serwuje się wówczas zmianę cech psychicznych z mę
skich na żeńskie, a więc pojawiają się inne zaintereso
wania . Dochodzi jakby do odwrócenia ról płciowych w 
związku. 

To jeden wariant. 
Drugi jest bardziej złożony. Mężczyzna jest świa

dom, że traci zainteresowanie seksem i chce partnerce 
"wynagrodzić" to w innej dziedzinie życia . Nie może 
być dobrym kochankiem, za to staje się dobrym kucha
rzem, dba o rodzinę, wyręcza w pracach domowych. 
Może warto, aby mąż zgłosił się do lekarza i zaczął 
przyjmować testosteron oraz leki pobudzające seksu
alnie. 

na listy odpowiada Zbigniew Lew Starowicz 

Kobieta i życie 1/2002 



Verooese, Mars i Wenus, olej, XVI w., Galeria Sabaudzka, Turyn 

PODSTAWOWE POTRZEBY MIŁOSNE KOBIET I MĘŻCZYZN 
Kobiety pragną otrzymywać : M~żczyźni pragną otrzymywać : 

1. trosk~ 1. zaufanie 
2. zrozumienie 2. akceptacj~ 
3. szacunek 3. docenianie 
4. poświ~cen i e 4. podziw 
5. uznanie 5. aprobat~ 
6. zapewn ienia 6. zach~t~ 

John Gray 'Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus· Poznań '/996 
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bo najwi~kszy jest ambaras ... 
Fragmenty rozmowy z dr Andrzejem Depko 

Sławomir Zagórski : 
- Ile par jest niedopasowanych seksualnie ? 

Andrzej Depko: 
- Nikt w Polsce nie robił porządnych badań na ten 

temat. Z własnej praktyki wiem, że co piąty pacjent 
decydujący si~ na wizyt~ u seksuologa skarży si~ wła
śnie na niedopasowanie. Zależy mu na utrzymaniu 
związku, ale czuje si~ sfrustrowany, bo sprawy łóżkowe 
kuleją. 

- ·ród/em konfliktu może być zły start w dorosłość, różnice 
w upodobaniach seksualnych, co jeszcze ? Gdzie należy upatry-
wać przyczyn niedopasowania? 

- Może ono wynikać również z różnicy pobudliwo
ści seksualnej, z różnicy temperamentów, różnicy bio
rytmów seksualnych (typu "on chce rano, a ona wieczo
rem"). 

- Znów będzie coś niedobrego o naszej piet~ o tym, że my -
mężczyźni - jesteśmy nadpobudliwi~ wciąż nam tylko seks 
w głowie? 

- Nie. Właśnie chciałem powiedzieć jak to jest, 
kiedy kobieta domaga si~ miłości, a m~żczyzna mówi 
"nie". Temperament nie zależy przecież od płci i zda
rza si~, że kobieta gotowa jest kochać si~ 
codziennie, a nawet dwa razy dziennie, i traktuje to 
zupełnie normalnie, naturalnie, a tymczasem m~żczyź
nie w zupełności wystarcza raz na tydzień . On ją 
kocha, stara si~ wychodzić naprzeciw, ale cztery 
stosunki w miesiącu całkowicie go satysfakcjonują. 



Problem polega na tym, że ona czuje sie; odrzucona: 
"Jak to, nie chcesz mnie, kiedy ja tak bardzo cie; 
potrzebuje;?". Taka sytuacja to zarzewie konfliktu, u 
niej napie;cie seksualne be;dzie sie; kumulować, a złość 
zacznie sie; przenosić na sfere; pozaseksualną. 

- Czy może być para doskonale dopasowana psychicznie i 
źle seksualnie? 

- Może. Zdarza sie;, że ludzie sie; poznają, zakochują 
sie; w sobie, są sobą zafascynowani, we wszystkim ro
zumieją sie; w pół słowa . Potem idą do łóżka i tu naste;
puje klapa. Bo okazuje sie;, że on albo ona mają skrze;tnie 
skrywane zahamowania, które nagle wychodzą na jaw. 

- W jaki sposób ludzie reagują na niedopasowanie? 

- Zmieniają partnera. Wycofują sie;, rezygnują z seksu. 
Pozostają w nieudanym związku i szukają satysfakcji 
poza nim. Uciekają w prace;. Działają wbrew sobie, go
dząc sie; na to, czego domaga sie; partner. A czasem 
starają sie; temu zaradzić i idą do seksuologa. 

- Kto kogo cn;ściej namawia na taką wizytę? 
- Kobiety me;żczyzn. 

Wysokie obcasy 46/9001 

H.Jgo van der Goes.- Grzech pierworodny, olej na desce ok. 14 75 r. 



co w łóżku piszczy? 
Jesteś demonem seksu, on woli w łóżku czytać gazet~. 

A może jest wr~cz odwrotnie? Zdarza si~, że kochający si~ 
ludzie różnią si~ temperamentem i apetytem na seks. Sprawdź jak 
jest w waszym przypadku„. 

1. Chciałabyś/chciałbyś kochać się : 
a. trzy razy w tygodniu lub częściej 
b. raz w tygodniu 
c. raz w miesiącu lub rzadziej 

2. Przytulanki, całusy i gra wstępna powinny trwać: 
a. jak najdłużej 
b. około kwadransa 
c. może ich wcale nie być 

3. Czy uważasz, że seks jest dobrym sposobem na zakończenie kłótni? 
a. tak, to znakomity sposób, miłość nigdy nie jest tak gorąca jak po burzy, 
b. nie wyobrażam sobie kochania się z kimś, z kim się właśnie kłócę, 
c. najpierw trzeba rozwiązać problem, a potem iść razem do łóżka, 

4. Seks to coś, co się powinno odbywać tylko w sypialni. 
a. dokładnie tak 
b. niekoniecznie 
c. absolutnie nie, przygoda w nietypowym miejscu bywa bardzo podniecająca 

5. Czy chcesz, by Twój partner /partnerka w łóżku byt/była; 
a. bardziej tradycyjny /a 
b. bardziej namiętny/a 
c. bardziej czuty/a 
d. odważniejszy I a i bardziej odkrywczy I a 
e. bardziej uległy I a 
f. bardziej dominujący I a 

6. Czy odważyłabyś/odważyłbyś się powiedzieć partnerowi o swoich fantazjach? 
a. nigdy, niech pozostaną fantazjami 
b. bardzo chciałabym/chciałbym, ale nie mam odwagi 
c. opowiadam o nich i nawet czasem wspólnie je odgrywamy 
d. nie miewam fantazji 

7. Twój partner /partnerka proponuje Ci eksperymentowanie z nowymi 
pozycjami. Jak reagujesz? 
a. nie lubię eksperymentów 
b. zgadzam się, choć nie bez wahania 
c. jestem zachwycona/y i proponuję jeszcze coś od siebie 

8. Wyobraź sobie, że on/ona Cię zdradził/zdradziła. Czy potrafisz to wybaczyć? 
a. nigdy 
b. odbudowanie zaufania trwałoby jakiś czas, ale chyba jest to możliwe 
c. to zależy od tego, czy byt to prawdziwy romans, czy tylko krótka 

przygoda 

„ 

9. Czy on/ona jest zadowolony/a z waszego pożycia? 
a. tak, absolutnie 
b. może nie 
c. nie mam pojęcia ({ 

t1-

J. Effel .Stworzenie świata • Warszawa 1955 
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Jan van Eyck Adam 

101 SPOSOBÓW 
ZDOBYWANIA PUNKTÓW U KOBIETY 
m.in. 
./ Po powrocie do domu, zanim zrobisz cokolwiek innego, 

przytul ją. 
./ Ćwicz słuchanie i zadawanie pytań. 
./ Powstrzymaj się od rozwiązywania jej problemów, zamiast 

tego okaż współczucie. 
./ Ofiaruj jej dwadzieścia minut uwagi dziennie (nie zajmuj się 

w tym czasie niczym innym, nawet czytaniem gazety). 
./ Kilka dni wcześniej zaplanuj wspólne wyjście . Nie czekaj 

do piątkowego wieczoru, żeby ja spytać, co chciałaby 
robić w sobotę. 

./ Zaproponuj pomoc, kiedy jest zmęczona . 

./ Udając się dokądś, wygospodaruj tyle czasu, żeby nie 
musiała się spieszyć. 

./ Jeśli masz się spóźnić, zadzwoń i uprzedź ją o tym. 

./ Zawsze, gdy odczujesz potrzebę odsunięcia się, zapewnij 
ją, że wrócisz. 

./ Kiedy partnerka mówi do ciebie, odłóż gazetę, wyłącz 
telewizor. Ofiaruj jej całą uwagę . 

./ Przytul ją cztery razy dziennie . 

./ Pościel łóżko. 

./ Jeśli ona pierze twoje skarpetki, przewróć je na prawą 
stronę . 

./ Bądź czasem czuły i przytul ją nie tylko wtedy, gdy chcesz 
się z nią kochać . 

./ Kiedy wspólnie oglądacie telewizję, nie sprawdzaj co 
chwila, co jest na pozostałych kanałach . 

./ Stwarzaj okazję, byście oboje musieli się odświętnie ubrać. 

./ Okaż jej, że jest ważniejsza od dzieci. 

./ Przy uroczystych okazjach rób jej zdjęcia . 

./ Kiedy gdzieś wyjeżdżacie, zanim wyruszycie, przestudiuj 
trasę. Niech ona nie czuje się odpowiedzialna za szczęśli
wy dojazd na miejsce. 

./ Traktuj ją tak, jak na początku znajomości . 

./ Naostrz noże kuchenne. 

./ Kup jakiś wspaniały klej i posklejaj rzeczy, które tego 
wymagają. 

./ Wkręć nowe żarówki . 

./ Wycieraj po sobie podłogę w łazience . 

./ Słuchając jej, patrz na nią. 

./ Dotknij jej czasem, kiedy z nią rozmawiasz. 

./ Zapytaj, jak się miewa. 

./ Powiedz jej, że tęskniłeś, kiedy byłeś poza domem. 

./ Śmiej się z jej żartów. 

./ Opuszczaj klapę sedesową, nim wyjdziesz z toalety. 

./ Pocałuj ją i pożegnaj , kiedy wyjeżdżasz . 

./ Stwarzaj okazję, by razem spędzić mile trochę czasu. 

./ Poproś, żeby dopisała swoje pomysły do tej listy. 

,... 

~ 

„ 

JAK KOBIETA 
MOŻE ZYSKAĆ PUNKTY U MĘŻCZYZNY 

Jej zachowanie 

1. On popełnił błąd , a ona nie mówi: 
"A mówiłam. .. " i nie zarzuca go radami. 

2. On ją rozczarował, a ona go nie karze . 

3. On, prowadząc samochód, zgubił drogę, 
a ona nie robi z tego dramatu . 

4. On zabłądził, a ona znajduje dobre strony 
tej sytuacji i mówi: "Nigdy nie zobaczyli
byśmy tego ślicznego zachodu słońca , 
gdybyśmy pojechali prostszą drogą. 

5. Kiedy on się odsuwa, ona nie zachowuje 
się tak, by czuł się winny. 

6. On przeprasza za popełniony błąd , a ona 
przyjmuje to z wyrozumiałością i wybacza 
mu. Im większy był błąd tym więcej 
punktów otrzyma . 

7. Kiedy on ją o coś prosi, a ona odmawia 
nie podając całej listy przyczyn, dla 
których nie może tego zrobić . 

8. Kiedy on ją o coś prosi, a ona robi to 
i nie pogarsza to jej nastroju . 

9. Cieszy się, kiedy on wraca do domu. 

10. Przy uroczystych okazjach ona nie 
dostrzega jego błędów, które zwykle 
mogłyby ją denerwować . 

11. Naprawdę lubi się z nim kochać . 

12. On zapomniał, gdzie podział klucze, 
a ona nie patrzy na niego tak, jakby był 
zupełnie nieodpowiedzialny 

13. Prosi go o pomoc, zamiast się gniewać . 

14. Nie radzi mu, którędy jechać i gdzie 
zaparkować samochód, lecz wyraża 
wdzięczność za to, że ją dowiózł do celu . 

15. Bardzo taktownie i z wdziękiem wyraża 
rozczarowanie restauracją lub kinem, 
które on wybrał na randkę . 

16. Wyraża swoje negatywne uczucia bez 
jednoczesnego obwiniania i odrzucania 
partnera . 
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John Gray 'Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus' Poznań 1996 I ---- I 
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Ołtarz Gandawski 1427-29 r. 



Co gwiazdy mówią o Waszym związku? 

eksperymenty. Problem 
pojawi się , gdy jedno z 
was zbyt się zagalopuje 

•••• 
(iibtil kOC!iićstę 

spontanicznie, a on nie. 
Dla ciebie jest lbyt 

ostolnym kochankiem -
Oboje uwlelbliicie spokól]l'asja, od ldOrej zaczyna 
I wygodę Ale moll! się I się ta znajomość, szybko 
okazać, IE jesteście do 

1

. zamienia się w złość . 

siebie 2byt podobni Twoje ftlrty dralnlą go 

_. -
Lubicie Jego lóżlcowe fantazje 

eksperymentować. Twoja intrygują clę , ale na 
tendencja do dominacji dłuższą metę nie 

słabnie przy jego pr10padasz 
seksualnym za nowościami 

doświadczeniu •••• •• 

wi:aJmnnteil;r:llliOfeTesteśCle biidzo 
przyciągacie , Jednak sen1ymentalnl I macie 

twoja namiętność gaśnie duli! potrzeby seksualne, 
przy Jego stateczności tworzycie wspaniałą parę . --

Podniecacie się grami 
seksualnymi, ale wasza 
emocjonalna wlęt tonie 

w chaosie ••• 

ego zmienne nastroje 
rozbudzają twoją 

zmysłowość. Ale trudno 
mu clę 1.llspokolć " 

woja wyobfitnta 
erotyczna I jego 

aktywność sprawiają. IE 
czerpiecie z sekau dużą 

satysfakcję --

On Jest pomysłowy w 
lóżl<u , ale też chętny do 
flirtów. Udany seks nie 
spoi tego związku •• 

Po bardm zmysłowym 
początku , WWB 

odmienne pragnienia 
mogą doprowadllć do 

ll!IWanla -

Oboje lubicie odważny I On bardziej lubi 
seks. Stanowicie błyszczeć niż się kochać. 

wspól notę ciał I dus~ co A ty potrzebujesz 
czułości I romantycznych 

przefyć •• 

On uwielbia twoje I On jest cudownie męski I 
seksualne gry. Tworzycie seksowny • uwielbiasz 

bardzo radosną I być jego 'zmysłową 
zakochaną w sobie parę niewolnicą' •••• 

Twoja pewność siebie w 
ł óżlcu może go szybko 
zniechęcić . On woli 

kobiety bardziej uległe 

• 

kochanków •••• 

le martw się , IE Jest~ Swletrile pasufiiCledo 
chłodny. Twoje sekaualne siebie lntełektualnle, ale 
b1kl mzbudą Jego ulayte brakuje w waszym 
namiętności __. zwl4zku pnjl • 

Zrobi wszystlco, żeby Oboje lubicie 
zaspokoić twoje wypróbowywać nowe 

erotyczne kaprysy, ale techniki seksualne · wasz 
szybko traci seks Jest radosny I 

zainteresowanie •• fywiołowy ••••• 

y kierujesz Blę 
emocjami, on 

rozsądkiem. Jesleścfe dla' 
siebie atrakcylnl, macie 

podobne pragnienia --Ty chcesz być 
zdobywana, a on szuka 
wyrafinowanej kochanki. 
Nie stworzycie udanego 

związku •• 

OboJeJesteśet.---iMacte podobne seklualn w waszej sypialni Jest On odkrywa !Wolą 

n jest 1111eczny I 
opanowany, ale 1Y 
potrzebujesz tot w 

zwl4zku pnjl I 
dramalyZmu • 

Jesteś zafascynowana 
Jego seksual ną Inwencją. 

Stworzycie wspaniały 
związek, jeśli tylko będzie 

wierny •••• 

On nie traktu je związku I Wspólna pasja do 
na tyle powalnle, żobyś seksualnych gier sprawia,, 
mogła czuć się przy nim IE stworzycie świetny 

bezpiecznie •• związek ••••• 

On chętnie spelnli two]e 
sekaualne zachcianki , ale 

nie ma ml~zy wami 
porozumienia -

Uwielbiasz jego 
seksualne triki , ale on 
traktuje wszystlco zbyt 
lekko, nie angażuje się 

•• 

Potrzebujesz 
eksperymentów, 
sponlanlcznoścl I 

rólnorodnoścl, a on 
oczekuje seksu 
tradvcvlneoo • 

Na początlcu podnieca 
clę, ale jesteście zbyt 

niecierpliwi, ll!by zostać 
razem na dłużej ••• 

kochankiem, ale zupełnie związek Przeszkadzać cl 
oskonale się rozumiecie!• Jest namTętnym·- 1 wasli ziii"ysTowość scala 

p~~~~~=~~n:~~e~ j~e~~~~:~~ ~~ l.T:łiffi(fl 

Lubi flirtować I uprawiać 
perwersyjny seks - to on 
clę onieśmiela I sprawia, 
IE nie czujesz się pewnie 

•• 

Oboje wnosicie do 
związku pomysłowość, 

radość I wzajemną 
fascynację •••• 

Ty od razu się . ,. 
zakochujes~ ale on nie ' • . . 

chce się angazować . •. • " -
emocjonalnie • . : · · 

„ •. .. • .. 

PotrzebuJeaz 
namiętności . Aby wam 
się ułotylo on mual 
dostoaować się do 

twojego 19mperamen1u _. 

Jego zmysłowość ldllew ---uil>tsz elegancq 
parze z twoim zmysłowość . On Je&I 

zangażowanlem. To slateczny I trudno mu 

Jego delikatność pasuje Wasza sekaualna wtęt 
do łłloJeJ namiętności. moll! się rozpaść . On jes' 

Oboje czujecie się w lym zbyt 1.llborozy, ty lubisz 

Ciągłe mówi o swoich 
seksualnych 

zdolnościach, ale rzadko 
przechodzi do czynów. 

1 Chce clę złapać w swoja 
mliosną sieć . Niestety ty 

nie lubisz czuć się 
osaczona • utrzymuje wasz związek dotrzymać et kroku -

w Jako lakleJ równowadze, 
zwl4zku adorowani mleć trochę wolnośct __. „ Nudzisz się •• 

Tworzycie wspaniałą 
parę . On dominuje w 

lóżl<u I Jest nauczycielem, 
który rozwija twoją 

seksu a l ność ••••• 

--Pociąga clę jego Idealne 
ciało , ale dralnl clę 
narcyzm I nadmierne 

zapatrzenie w siebie • 

Oboje uwielbiacie seks. 
Nawet jeżoll wasze 

charaktery się rólnlą, 

pasujecie do siebie w 
lóżl<u •••• 

Tworzycie ognista parę , 

ale denerwuje clę Jego 
egoizm. To nie wrófy 
trwałego związku •• 

Nie moliiiz ijostK tego, Jego detlkalność I łłlOJi Pragniesz sponlanlcznej Emocjonalnie Jesteście 
czego chceaz. On Je&I wralllwość świetnie do namiętności I azaleństwa. sobie bliscy, ale cmem 

zbyt a1aleczny I nie aleble pasuJ4 selcaualnle I a on woli cf mówić, Jak męczy clę Jego 
•zuwa twoich pragnień emocjonalnie -- powinnaś tyć • nadmiemy dysfans . --

Oboje jesteście bardzo On jest utalentowanym I Oboje jesteście namiętni On bardzo angażuje się w 
pomysłowi, jeże li chodzi namiętnym kochankiem, I lubicie się śmiać . Ale wasz związek, ale lu bi tez 

o seks. W łóżl<u ale ty szu kasz też zbyt do siebie flirtować z Innymi 
wspaniale się bawicie Intymności , a on podobni, szybko się sobą kobietami •• 

•••• widowni • znudzicie •• 

Rozumiecie się bez słów. Ola niego seks jest tylko On Jest mistrzowskim 
On wyzwala w tobie ukry występem. Pragnie kochankiem, ale pragnie I pożądana . Niestety on 
tą namiętność. Będziecie komplementów I podziwu bezgranicznego oddania. oczekuje tego samego 
się razem świetnie bawić - a ciebie to nudzi • Dla ciebie to koniec 

••••• związku •• 

Na pocątlru moll! 
rozpalić w tobie żądą, 

ale szybko znudllsz się 
Jego ostrolnośclą " 

Jego elegancja I 
entuzjazm dla rolnych 
technik seksualnych 

natychmiast clę oczarują 

•••• 

Wszystlco, czego on 
potrzebuje, to 1.llchęta z 
twojej strony, a wtedy 
obdarzy clę gor4cym 
uczuciem -.• 

Początlcowo będ zie cl się 
podo bał jego 

wyrafinowany seks, ale 
szybko od kryJes~ IE Jest 

egoistą • 

Wasze umysły pasują do 
ciebie, ale nie ciała . 

Zdecydowanie Jesteście 
lepsi Jako przyJaclete • 

Jest między wami ciepło I 
elektryczność . On 

cierpliwie znosi twoje 
zwariowane pomysły 

••••• 

Oboje jesteście 
romantykami. Żadne z 

was nie jest 
wystarczająco silne, by 
wspierać partnera •• 

enervtcznl, więc związek I apetyty. Jednak złości clę gorąco . Ale on Jest lntryguJ404 seksualność. I doprowadllć cif do I podpo17.ądkowanle się 
Jego 1.llboromść . To w opanowany I uparty, a ty W mlarf jak pogłfbla alę rozkoszy, wasz związek to Jest rozkoszne. Popracuj 
końcu zrodzi konftlkt • Jesteś lekkoduchem " sekaualna wlęt , nleusfanna walka • nad Jego zmlennymt 

1.llcfeśnla się mHość nastrojami ._. 

woJ eteganctd em 
pasuje do Jego 

porywcmśct . Przygotuj 
alę tylko na burzliwy 

AVląlllk _. 

woJą namtP,ośctą 
rządzi mllość, ale Jego 
je&I po prostu burzliwa, 
Intensywna I dominująca 

• 

On wnosi do waszego 
ZWl4zku radość I ogień . 

Czujesz się przy nim 
spełniona-•-

Jest zaangażowany, ale 1 · l4czy was udany seks. 
zbyt clę kontroluje. Wyczuwacie swoje 

Potrzebujesz więcej , ni! potrzeby erotyczne I 
on Jest w stanie oferować skryte fanlazje _.„ 

• 
W ł óżl<u rozumiecie się Jego nowatorskie 

bez stów. Także w Innych pod ejście do seksu budzi 
sferach fycia jesteście w tobie żądze . Ale nie 
świetnie dopasowani daje cl poczucia 

••••• bezpieczeństwa •• 

Rozbudmz Jego 
podniecenie, ale frustruje 

c1, seki według Jego 
kalend8I1.ll I zachcianek _. 

CzuJectedo- stebtesltne 
pożądanie . Pokat mu 
ko, IE związek moll! te 

być bardziej romantyczny __. 
Seks w waszym związku Chętnie poznajecie 
jest pomysłowy I bardzo erolyczne techniki , ale tak 
energiczny • nawzajem naprawdę bardziej ł ączą 

się zaskakujecie was Intelektualne pasje 

•••• • 
Póilóba ct I li Jego 

wyobrat nla. A 
Zlfascynowanle tob4 

sprawia, IE czujesz 11, 
jak królewna --

Jego radosna 
seksualność podnieca 
clę , ale oboje jesteście 

niecierpliwi, stąd 
niezadowolenie •• 

Nie masz wystin:Zająco 
clerpllwoścf ani ocholy 
wydobywać z niego 

głęboko ukrytych uczuć -
Oboje Jesteście 

spontaniczni w lóżlcu I 
lubicie nowości. 

Swietnle się ze sobą 
~awlcte ••••• 

Jego romantyczny 
emlyZm Btwlr1ll 
zmysłowe Uo dla 

waszego zwl4zku, ale 
zbyt et, onieśmiela • 

·--Podoba cl się jego I On spełnia twoje Nie znosisz jego lekkiego On uwielbia seksualne 
radosne podejście do marzen ia o dosko nałym podejścia do seksu. eksperymenty, więc nigdy 
seksu , ale on nie lubi partnerze. Nie pozwól mu Potrzebujesz czegoś się nie znudzisz. Pamiętaj 

angażować się na stałe • jednak zbyt rozg l ądać się więcej niż zabaw w lóżl<u jednak, żo kocha wolność! 

To, co was przyciąga to 
seks. Konfllkly poza 

sypialnią przepowiadają 

nieszczęście • 

Zaskakujecie się 
seksualną Inwencją, ale 
jesteście zbyt nlezalelnl, 
żoby ten związek mógł 

On nie angażuje się 
emocjonalnie. Ty 

natomiast potrzebujesz 
kochającego I czułego 

'misia' • 

na boki ••••• • •••• przetrwać •• 

esliifbi"nlm - EiiilYCiiii IUcyliacJa 1 ·· Ołłliitli Cieszysz się Azycznle 1 ·emocjonalnle I Jego emocjonalne 
romantyczna I zmysłowa. przaobrata sit w tyciem, mHośclą I współgracie ze sobą. 1.llhamowanla bardzo 
On lamsl twoją gor404 emocjonalne .~~m. A on jest skryty I Moll! nawet Jeslllścfe ogranlc1.l1Ją radość, Jaką 

seklualność • przywląl.llnle. Sprawia, le• 'łyt clp1o lubi być sam zbyt do siebie podobni reguły daje seks • 
czujesz slf bezpieczna I • --__. 

Na początlcu jest I Jesteście bardziej 
pomiędzy wami wlęt, ale dopasowani Intelektualni 

Jego ekscentryczność niż seksualnie. W 
szybko clę zniechęci •• waszym związku brak 

namiętności • 

Na początlcu możosz być I Oboje lubicie 
pod jego wrall!nlem, ale pomysłową, zabawną 

niestety nie jesteście mliość w rólnych stylach 
zgrani emocjonaln ie • I pozach. Nie będziecie 

się nudzić ••••• 

On jest 
eksperymentującym 

kochankiem 
zainteresowanym tylko 
zdobywaniem kolejnych 

trofeów •• 
Jego pełna sHy męskość 

łłlorzy wspaniałą 

kombinację z łłlolm 
romantyzmem•-• 

Jesteście pomysłowymi I On nie spędza zbyt wiele 
kochankami, spełniacie czasu w Jednym miejscu, 

swoje fantazje i tworzycie a ty potrzebujesz o wiele 
dobraną parę •••• więcej mlioścl • 

Podnieca clę Jego męsko I Wasz gorący I prawdllwy 
ść, ale zniechęca brak związek seksualny Im 

rungażowanla dtużej trwa, lym Jest _ 
emocjonalnego • lepszy, a uczucia nasilają !liłJQiif.ijłjąT;;il 

się -.. 

Oboje uwlelbllcfe 
lnlymnołć I seks. 

ln1ulcylnle wyczuwacie 
swoje wzajenme 

pragnienia __. 

Początlcowa fascynacja 
nie przetrwa długo, 

ponlewat oboje chcecłe 
brać, a nie dewsć -

'otrzebjjjeaz 
bezpieczeństwa I 
lntełełdualnego 

dopasowania. A on chce 
dać upust swoim 

om • 

~iy was nafrilętność, 
ścf , ale jego emocjonalnel zmyslowość I sprawia, lei ml,clzy wami, znika, gdy I ale oboje polrlllbujecte 
przywlą7.anle osaczy cłf I czujeaz sit wlełblona I on slaJe sit emocjonalnie oparcia, którego bidne z l[''łB 

szybko znudll • spełniona -- 1.lllelny od efebie • was nie potran dać" .. 

marie claire nr 1/2002, tekst Mar/ine Woo/folk 



Chemia ciała 
,,Jesteś moją kokainą » - śpiewa Stanisław So;ka. Trudno o lepsze 

porównanie. Faktycznie, to, co dzieje się z nami pod wpływem uczucia 
do drugiej osoby; przypomina trans narkotyczny 

Sam fenomen zakochiwania się wciąż pozostaje dla naukowców 
tajemnicą. Natomiast procesy biochemiczne zachodzące w naszym 
organizmie pod wpływem zauroczenia są możliwe do prześledzenia . 

Dla dobra ludzkości 
Z biologicznej perspektywy miłość - choćby nie wiem jak roman

tyczna - ma tylko jeden praktyczny cel : przetrwanie gatunku. Jest 
sposobem na zapewnienie człowiekowi sukcesu przystosowawczego i 
rozrodczego. 

Czyste szaleństwo 
Pierwszy etap miłości u większości z nas przypomina szat narko

tyczny. Pod wpływem różnych bodźców, m.in. widoku ukochanej 
osoby, dźwięku jej głosu, dotyku lub choćby tylko wyobrażenia o niej, 
mózg zaczyna produkować znacznie większe niż zazwyczaj ilości 
związku zwanego fenyloetyloaminą. - Normalnie łagodzi on skutki 
ostrego lub przewlekłego stresu, a gdy jesteśmy zakochani, działa 
niczym narkotyk i wprowadza nas w stan porównywalny przez psy
chiatrów nawet do choroby psychicznej - wyjaśnia dr Grażyna Niewia
domska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Według profesora 
Tadeusza Bilikiewicza, autora "Psychiatrii klinicznej", przypomina on 
rodzaj ostrej psychozy. Na szczęście stan szaleńczego zakochania i 
euforii nie trwa wiecznie. Fenyloetyloamina bowiem - podobnie jak 
narkotyk - wywołuje tolerancję . 

Na spokojnych wodach 
Zwykle więc po pierwszym okresie, jak po sztormie, wypływamy 

wraz z partnerem na spokojniejsze wody. Nie oznacza to jednak, że 
przestajemy się "narkotyzować" . Poziom fenyloetyloaminy wraca 
wprawdzie do normy, ale jej miejsce zajmują teraz endorfiny, popularnie 
zwane hormonami szczęścia. - W rzeczywistości nazwa ta ma charakter 
medialny, ponieważ lepiej działa na wyobraźnię laików od 
prawdziwych nazw tych związków i ich zadań - tłumaczy dr 

~ 
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Niewiadomska. Endorfiny przede wszystkim łagodzą lub w ogóle 
znoszą na pewien czas dotkliwe stany bólowe. Dzięki nim nawet 
bardzo ciężko ranny człowiek w chwili zagrożenia życia potrafi 
sprawnie myśleć i działać . Określenie endorfin jako hormonów 
szczęścia nie jest zupełnie pozbawione sensu, ponieważ poza 
znoszeniem bólu oddziaływają one również na ośrodek przyjemności i 
choć bezpośrednio szczęścia nie dają, w pewnym sensie zbliżają nas 
do tego stanu. Dzięki nim d ruga faza miłości charakteryzuje się 
spokojem, poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji. Przebywanie w 
towarzystwie ukochanej osoby sprawia nam przyjemność, krótka zaś 
rozłąka wzmacnia uczucie. 

I czasami taki stan może trwać bardzo długo, przez wiele, wiele lat. 
Choć , niestety, endorfiny także z czasem prowadzą do wytworzenia 
tolerancji. Organizm zaś żąda więcej, aby odczuwać przyjemność na 
dotychczasowym poziomie. A kiedy nie dostaje zwiększonej dawki, w 
związku dwojga ludzi pojawia się : nuda. zoboj~tnienie . czasami nawet 
wrogość . Niespodziewanie po wielu latach małżeństwa zaczynają 
drażnić nas niedbale rzucone przez partnera skarpetki, nieumyta szklan
ka w zlewie. 

Rozważni i romantyczni 
Kryzysy małżeńskie nie są więc niczym nadzwyczajnym. I - wbrew 

temu, co zwykliśmy sądzić - nie muszą być rezultatem niczyjej winy i 
objawem porażki życiowej, lecz zmian fizjologicznych zachodzących 
w naszym organizmie. - Jak wykazują statystyki rozwodowe, pierwszy 
kryzys następuje zwykle już po czterech latach wspólnego życia . Choć 

i tu nie ma reguły, ponieważ zarówno zdolność do wytwarzania okre
ślonych substancji modulujących działanie układu nerwowego, jak i 
szybkość, z jaką organizm przyzwyczaja się do pewnej ich dawki, 
zależą od m.in. wyposażenia genetycznego - mówi dr Niewiadomska. 
Dlatego zapewne jedni z nas potrafią zakochać się od pierwszego 
wejrzenia, podczas gdy u innych to uczucie rozwija się powoli. U 
niektórych pierwsza fascynacja mija już po kilku miesiącach wspólnego 
życia, u innych zaś dopiero po kilku latach. 

Nie brzmi to, niestety, zbyt romantycznie. 

Magda łuków, konsultacja dr Grażyna Niewiadomska 
z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN 

Zwierciadło 1/2002 
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- A le masz szczęście: to jest najlep szy 
mężczyzna na calym świecie„. 
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- O nieszczęsna! 
Przecież zakazano namjeść te owoce 
w ogóle, nawet w p ostaci marmolady! 
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- Masz, zjedz, nie żaluję ci 
i nie mam węża w kieszeni.„ 
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Maso/ino.- Grzech pierworodny, fresk p oi XV w. Kaplica Brancaccich, Florencja 

Johnnie Mortimer & Brian Cooke 
„.przez 30 lat robi/em ręczne bazgroły, a Jhon nadawa/ temu charaktery

styczny sens. Obaj byliśmy młodymi rysownikami kiedy się poznaliśmy i 
zauważyliśmy, że mieszkamy blisko siebie. Zaczęliśmy razem wymieniać 
myśl!~ pracując na desce do prasowania w jego kuchni Wyjmowaliśmy gagi z 
kapelusza świetnie się uzupełniając nawzajem. Co narysowaliśmy, to szlifo
waliśmy, jeśli można to tak powiedzieć Kiedy Johnnie postanowi! wziąć 
korespondencyjny kurs w/oskiego, przejrzałem ogłoszenia i przekona/em 
go, że korzystniejszy by/by kurs pisania. Bo móglby mnie czegoś nauczyć 
po ukończeniu go. Po dwóch etapach przerwaliśmy naukę i tak rozpoczęła 
się nasza wlasna pisarska kariera, Sprzedaliśmy drugi scenariusz, jaki napisali
śmy(sluchowisko ''MOSTY MURDOCH, z gwiazdą Richardem Murdoch) 
- tak wspominał przyjaciela Brian Cooke. 

BRIAN COOK- urodził si~ w Liverpoolu. Podczas pełnienia służby 
wojskowej w wolnych chwilach zajmował s i~ rysowaniem. Po powrocie do 
życia cywilnego udało mu si~ sprzedać pojedyncze rysunki i żarty do 
niezliczonych magazynów i dzienników. W Cartoonists Convention poznał 
Johnniego Mortimera i razem z nim stworzył spółk~ piszącą początkowo 
dla radia (MEN FROM THE MINISTRY i ROUND THE HORNE), a potem prawie 
wyłącznie dla telewizji, wymyślając i pisząc serialem.in. FATHER DEAR 
FATHER, MAN ABOUT THE HOUSE, GEORGE AND MILDRED, ROBIN'S NEST, 
FULL HOUSE, LET'S THERE BE LOVE. 

Brian Coook sam napisał KEEP IT IN THE FAMILY i TRIPPER's DAY. Jest także 
autorem książki WRITING COMEDY FOR TELEVISION. Cztery z ich wspólnych 
seriali zostało adaptowanych dla Amerykańskiej sieci TV, jak również dwa 
seriale autorstwa Briana. Najwi~kszy sukces odniósł serial pt.: ST ARTING 
FROM SCRATCH. 

Wspólnie z Mortimerem napisali sztuk~ NO SEX PLEASE WE'RE BRITISH 
oraz KIEDY KOTA NIE MA„ i KOMEDIĘ SYTUACYJNĄ. 

Najwi~kszy sukces prawie na całym świecie odniosła sztuka WHEN THE 
CAT'S AWAY I KIEDY KOTA NIE MA w Polsce wystawiona przez Teatr 
Kwadrat (polska prapremiera w 1995 roku) i grana z wielkim powodzeniem 
do dziś; Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu (premiera 1995r) i Teatr im. S. 
Żeromskiego w Kielcach (premiera 1996 r). 

Ich druga sztuka KOMEDIA SYTUACYJNA cieszy si~ podobnym 
sukcesem. 

JOHNNIE MORTIMER- urodził si~ 2.07.1930 roku w Clare, Suffolk i 
zmarł 2.09.1992 roku. Po dwunastu latach uprawiania niezależnego dzienni
kars twa "rysunkowego", od 1964 roku zaczął pisać komedie. Poza trzema 
filmami i ponad 200 radiowymi programami ("schows"), wspaniałym MEN 
FROM THE MINISTRY i ROUND THE HORNE, pisał głównie dla telewizji dzieląc 
wi~kszość sukcesów z B.Cookiem. Sam napisał NEVER THE TWAIN. 
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GRAFIK: 
KIEROWNIK MUZYCZNY: 

KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ: 
ASYSTENT REŻYSERA : 

INSPICJENCI, SUFLERZY: 
KIEROWNIK TECHNICZNY: 
ZASTĘPCA KIER. TECHN.: 

ZAOPATRZENIE: 
REFERENT TECHNICZNY: 

SEKRETARIAT: 
KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI WIDZÓW: 

KASA BILETOWA: 
GŁÓWNA KSIĘGOWA: 

KSIĘGOWOŚĆ : 

KADRY: 
PRACE KRAWIECKIE: 

PRACE PERUKARSKIE: 
PRACE MODELATORSKIE: 

PRACE STOLARSKIE: 
PRACE SZEWSKIE: 

PRACE TECHNICZNE, TRANSPORT: 
ŚWIATŁO : 
D·WIĘK: 

GARDEROBA, REKWIZYTY: 
MAGAZYNY: 

PRALNIA: 
KONSERWATOR: 

MONT AŻ DEKORACJI: 

Magdalena Dratkiewicz , Małgorzata Flegel , Jolanta Jackowska, 
Beata Olga Kowalska, Barbara Lauks, Karolina Łukaszewicz , 

Gabriela Sarnecka, Ewa Sonnenburg, Barbara Sz c ześniak, 
Ewa Tucholska, Magda Zając , Krzysztof Bauman, Ireneusz Czop, 
Janusz German, Mirosław Henke, Andrzej Jakubas, 
Krzysztof A. Janczar, Janusz Kubicki , Piotr Lauks, Jacek Łuczak , 

Dariusz Majchrzak, Artur Majewski, Adam Marjański , 
Grzegorz Pawlak, Tomasz Piątkowski, Jan Wojciech Poradowski , 
Mariusz Siudziński , Zbigniew Szczapiński , Michał Szewczyk 
Joanna Olczakówna 
Andrzej Jakubas 
Janina Piechowicz 
Krzysztof Jaszczak 
Malina Malinowska 
Marek Jasiński 
Alina Falana, Krystyna Sabara, Małgorzata Urzędowska 
Bernardyn Pikora 
Andrzej Kowalski 
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Mirosława Klemm 
Mirosław Kluska 
Małgorzata Cholak 
Henryka Świątek 
Małgorzata Myszkowska 
Jadwiga Grochulska 
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Anna Chojecka, Barbara Paszkiewicz, 
Stanisława Rzymkowska, Józef Michalski 
liona Surowiec 

~· '};; 
;:i! .:: 
t.r. ,..., 
"'Tj ro 

::s ,..... 
g, 

Janina Michurska, Halina Wich, Marian Grzelak 
Bernardetta Kundzicz-Adamska, Dorota Szonert 
Tomasz Ciszek, Krzysztof Drozdowski 
Krzysztof Michalak, Antoni Popiołek i 
Józef Jaworski 
Marek Gibki 
Paweł Barylski, Janusz Graczykowski, Józef Jeziorski 
Andrzej Otomański, Tadeusz Kuś 
Tamara Fligiel, Genowefa Kaźmierczak, Halina Madany 
Bożena Leszczyńska 
Bożena Sawicka-Szemat 
Władysław Zgliński 
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Marian Kowalski , Krzysztof Maciejewski, Jacek Michałowicz , 
Andrzej Rybicki, Marcin Stasiak 

BUFET: Jadwiga Bartula 
BILETERKI , SZATNIARKI: Kazimiera Wadowska, Ewa Wódz 

Teatr Powszechny 
91-069 Łódź, ul. Legionów 21 

Te l. (0 42) 633 25 39 (centrala), 633 50 36 (Biuro Obsługi Widzów ) 
www.teatr-pow szechny.lodz.pl 

e-mail: teatrpowszechny@poczta.wp.pl 
opracowanie programu Joanna O lczakówna, opracowanie graficzne MYSZ 

przygotowanie do druku: K. Minias & S. Wasiak, tel. 655 26 57 

, EJruk programu sponsorują: 

DRUKARNIA 
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rok założenia 1988 

92-230 lódź , AL Piłsudskiego150/152 
tel./fax 0-42 I 67 4 82 04, 676 37 34 
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akmedruk@pai.net.pl 
93-101 Łódź , Słowiańska 6 




