
Z okazji obchodzonego 14 lutego Święta Zakochanych  

Biblioteka Pedagogiczna w Żywcu poleca: 

 

 
Alfabet miło ści / Bogdan Wojciszke, Renata Mazurowska. - Sopot :  GWP, 2015.  
 

 

A jak altruizm -> B jak bilans zysków            

i strat -> C jak co decyduje -> D jak 

dowód miłości -> E jak egoiści -> F jak 

flirt -> … 

 

• Czym jest miłość?  

• Czy można ją tak naprawdę 

zrozumieć?  

• Czy mamy na nią jakikolwiek wpływ? 

• Czy rzeczywiście wszystko zniesie, 

nie zazdrości i nigdy nie ustaje? 

• Czy jest w niej sens? 
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Potocznie si ę uważa, że każdy pragnie miło ści – chce kocha ć i być kochanym. Z tym 

przekonaniem kontrastuje jednak współczesna moda na  bycie singlem. Wygl ąda zatem,         

że jest to kwestia indywidualna – ka żdy z nas sam decyduje, czy i je śli tak, to kogo obdarzy 

uczuciem. Odpowiedzi na pytania, jak to rzeczywi ście jest z t ą miło ścią i czy mamy na ni ą 

realny wpływ, staraj ą się odszuka ć autorzy. W niezwykle dynamicznym i intryguj ącym dialogu 

rozkładaj ą miło ść na czynniki pierwsze, wyja śniają to, co nurtuj ące i niezrozumiałe, opisuj ą to, 

czego nie do ko ńca jeste śmy świadomi, i rozprawiaj ą się z od lat powtarzanymi stereotypami. 

Konfrontuj ą sprzeczne punkty widzenia, pobudzaj ą do zastanowienia i pokazuj ą, jak będąc      

z kim ś, nie zatraci ć siebie. Dzi ęki ich ksi ążce nie tylko zaczynamy rozumie ć tajniki miło ści, ale 

także otrzymujemy mnóstwo wskazówek i inspiracji do pra cy nad sob ą i nad swoim 

związkiem. 



„Wśród pytań, które padają w tej książce, każdy znajdzie to dotyczące własnej 

miłości. Hasło dla siebie najważniejsze. To prawda, że miłość jest trudna do 

zdefiniowania, ale… czemu o niej nie porozmawiać? „Alfabet miłości” to rozmowa 

dynamiczna, pełna energii, humoru i zaskoczeń. Renata Mazurowska i profesor 

Bogdan Wojciszke, czołowy polski specjalista w tej romantycznej materii, penetrują 

od nowa – zdawałoby się – dość znany obszar. Czytam i jestem zdumiona, że teoria o 

dwóch połówkach jabłka okazuje się nieaktualna i że... to dobrze! Jestem zdumiona, 

że aż tyle badań wykonano na świecie, by poznać naturę miłości, że warto 

porozmawiać o tym jeszcze raz. Zachęcam gorąco do czytania we dwoje.” 

 

Katarzyna Droga 

redaktor naczelna magazynu „Sens” 

 

Ksi ążka „Alfabet miło ści” otrzymała nagrod ę w kategorii "poradniki" w plebiscycie "Najlepsza 

ksi ążka na jesie ń", nagrod ę główn ą internautów w plebiscycie "Najlepsza ksi ążka 

psychologiczna i poradnik" oraz nagrod ę w kategorii "relacje". Plebiscyty zorganizował por tal 

literacki Granice.pl. 

 

 

Opis oraz zdjęcie okładki pochodzi ze strony internetowej wydawcy książki –  

Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: 

https://www.gwp.pl/alfabet-milosci.html 


