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Co się będę rozpisywać chcę Ci czas Twój wciąż ożywiać, z Tobą dalej w
życie iść, przyjacielem Twoim być!

Walentynki

Walentynki (ang. „Valentine's Day”) to święto zakochanych, obchodzone 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim
przypada również na ten dzień. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających
wyznania miłosne, najczęściej pisane wierszem. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i
Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał
się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.
   

Ale jak to wszystko się zaczęło?

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do 
walentynkowego grona znacznie później. Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo
zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej 
imienia ze specjalnej urny. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego 
Luperkaliami, obchodzonego 14-15 lutego ku czci Junony - rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana -  boga przyrody. Z kolei
Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott (1771-1832). Do Polski 
obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu.
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Walentynki w innych krajach

Anglia: Do niedawna popularnym był tu zwyczaj przebierania się dzieci za dorosłych i odwiedzania sąsiednich domów, śpiewając 
romantyczne przeboje. Zakochani i sympatyzujący ze sobą ludzie obdarowywali się też własnoręcznie przygotowanymi kartkami w 
kształcie serca z ilustracją najsłynniejszych kochanków świata - Romea i Julii. W  XIX wieku Anglicy już masowo wysyłali sobie 
kartki walentynkowe, zwyczaj powędrował stąd dalej: na północ i wschód Europy oraz do Stanów Zjednoczonych. 
USA: Walentynkową tradycję w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła Esther Howland z Worcester, zakładając w połowie XIX wieku 
firmę produkującą kartki miłosne. Miasta toną w czerwonych serduszkach, szkoły organizują lekcje tematyczne i zabawy dla dzieci, 
dorośli (także znajomi i członkowie rodziny) obdarowują się prezentami, zakochani kończą dzień romantyczną kolacją bądź   

maratonem filmów romantycznych. Mieszkańcy USA tego dnia nie żałują pieniędzy na upominki, wydając na nie rokrocznie ok. 18 
miliardów dolarów! 
Dania: Dawniej przesyłano sobie przezroczyste bibułki, na których pod światłem można było odczytać imię bądź rozpoznać twarz 
ukochanego. Obecnie popularnym zwyczajem jest wysyłanie gaekkebrev, czyli dowcipnego listu, pisanego samodzielnie przez 
panów, często rymem i z humorem, ale bez podpisu. Dziewczyna, która odgadnie imię adoratora zostanie obdarowana dodatkowymi 
słodkościami na Wielkanoc.
Malezja: Tego dnia Malezyjczycy organizują konkurs dla zakochanych, którzy skuwani są kajdankami. Muszą wytrzymać ze sobą 
cały tydzień, aby wygrać zawody i otrzymać nagrodę pieniężną, a przede wszystkim... dowieść swej miłości.
Japonia: Tutaj to panie obdarowują słodyczami panów i to nie tylko swoich ukochanych - podarunki wręczają również znajomym i 
żonatym mężczyznom. Aby odróżnić intencje prezentującej kobiety, czekoladki podzielono na "giri-choko" czyli DLA KOLEGÓW i 
"honmei-choko" - DLA UKOCHANEGO. Na szczęście miesiąc później w Japonii obchodzony jest "Biały Dzień", w którym to panie 
otrzymują słodycze i podarunki od panów. 
Chiny: Chińskie walentynki nazywane są "nocą siedmiu" i zgodnie z naszym kalendarzem obchodzi się je w połowie sierpnia. 
Związana z nimi jest pewna starożytna legenda o miłości śmiertelnika i jednej z siedmiu niebiańskich sióstr. Rozzłoszczona bogini 
niebios ukarała zakochanych, malując spinką do włosów linie na niebie (Drogę Mleczną), która na zawsze rozdzieliła parę. W 
związku z tym Chinki tego dnia udają się nad rzekę i kładą na wodzie igły - jeśli nie zatoną, oznacza to, że dziewczyna gotowa jest do
zamążpójścia. 
Czechy: Walentynki w Czechach obchodzi się dwa razy w roku, 14 lutego i 1 maja. W tych dniach oblężenie przeżywa most Karola 
w Pradze, będący kultowym miejscem zakochanych. Aby miłość przetrwała, trzeba zawiesić na nim kłódkę. Zwyczaj ten 
rozpowszechnił się także wśród turystów. Aby zagwarantować sobie lojalność drugiej połówki, należy kilka razy potrzeć płaskorzeźbę
św. Jana Nepomucena.

Ciekawostki na temat Dnia Zakochanych

Najbardziej  uroczyście  walentynki  obchodzone  są  w  ojczyźnie  św.  Walentego.
Każdego roku, w niedzielę przypadającą najbliżej 14 lutego, w katedrze w Terni w
środkowych Włoszech, odbywa się Święto Zaręczyn. Na tę uroczystość przybywają
pary narzeczeńskie z  różnych stron  świata i  w katedrze  przysięgają sobie miłość i
wierność  do  czasu  ślubu.  Błogosławieństwu  narzeczonych w  bazylice  towarzyszą
przedstawienia, koncerty, spotkania, konferencje, zawody sportowe, konkursy, pokazy
sztucznych ogni.

Jednym z symboli walentynek jest pochodzący ze starożytnego Rzymu Kupidyn. W
mitologii rzymskiej był to bóg i uosobienie miłości, syn bogini Wenus (Wenery) i boga
Marsa.

Współczesnym  zwyczajem  walentynkowym  jest  przede  wszystkim  wysyłanie  listów  z  miłosnymi  wyznaniami  do

ukochanej osoby – często wierszem i anonimowo.

W  Polsce   niemalże  stałym  elementem  walentynek  jest  wzajemne  wręczanie  sobie  ozdobnych,  walentynkowych

karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca.

Najdroższą  walentynką  była  kartka  z  litego  złota,  wysadzana  diamentami  i  szmaragdami,  którą  Arystoteles  Onasis
ofiarował Marii Callas. Jej wartość oszacowano na kwotę 250 tysięcy dolarów.

Gabi i Jola
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HOROSKOP WALENTYNKOWY

BARAN (21.03 – 20.04)
Nie wysłałaś jeszcze walentynki? To na co czekasz?! Dziś masz niepowtarzalną szansę zdobyć
faceta, o którym skrycie marzysz od dawna. Przekonasz się, że on od dawna odwzajemniał twoje
zainteresowanie. Wyślij maila, SMS-a, cokolwiek. A gdy już umówisz się z nim na wieczór,
spodziewaj się wspaniałej randki.
BYK (21.04 – 22.05)
Przed tobą uroczy wieczór walentynkowy, pod warunkiem że nie będziesz się upierać, by spędzić go
tak jak zaplanowałaś. Przecież najważniejsze jest, żeby się dobrze bawić, a nie odhaczać kolejne
punkty z listy. Jeśli widzisz, że twoja druga połówka nie kwapi się do wyjścia na miasto, odwołaj
rezerwację w restauracji – walentynki w domu mogą być równie wspaniałe.
BLIŹNIĘTA (23.05 – 21.06)
Wydarzy się coś, co sprowokuje twojego partnera do poważnych rozmów w ten wyjątkowy wieczór. Dowiesz się o nim czegoś, co 
niekoniecznie ci się spodoba, ale zanim wybuchniesz, przemyśl wszystko na spokojnie. W końcu on zdobywa się na szczere 
wyznania, ponieważ bardzo mu na tobie zależy i traktuje wasz związek poważnie. A czy przeszłość ma tak duże znaczenie?
RAK (22.06 – 22.07)
Te walentynki masz szansę wspominać jako najpiękniejsze w twoim życiu. Jeszcze nigdy więź między tobą a partnerem nie była tak 
silna jak teraz. A jeśli jesteś wolna, zaryzykuj i umów się z facetem, którego uważasz tylko za dobrego kolegę. Przekonasz się, że po 
pierwsze on skrycie o tobie marzył, po drugie jest naprawdę wart zainteresowania nie tylko jako serdeczny przyjaciel.
LEW (23.07 – 21.08)
14 lutego czeka cię wielka rewolucja w życiu miłosnym. Możesz być mile zaskoczona lub bardzo rozczarowana. Jeśli jednak będzie 
ci się wydawać, że wszystko straciło sens, nie załamuj się, tylko wybierz się w jakieś miejsce, w którym nie ma wielu zakochanych 
par. Może to być muzeum, galeria sztuki albo klub fitness. W każdym z tych miejsc masz ogromną szansę na kolejną zmianę, tym 
razem już na lepsze.
PANNA (22.08 – 22.09)
Otrzymasz kilka propozycji wspólnego spędzenia walentynek i nic dziwnego – dawno nie miałaś takiego powodzenia u płci 
przeciwnej jak teraz. Czyje zaproszenie przyjąć? Zdaj się na intuicję, ale nie kieruj się wyłącznie renomą restauracji czy tytułem 
filmu. Często okazuje się, że facet kiepski w organizowaniu ciekawych randek we wszystkich innych dziedzinach życia jest 
wspaniały – pamiętaj o tym!
WAGA (23.09 – 22.10)
Okaże się, że ty i twój chłopak macie zgoła odmienne poglądy na temat walentynek. Ciebie drażnią te serduszka, obowiązkowe kino i
restauracja, on uważa je za wspaniały sposób na święto zakochanych. Albo odwrotnie. Spróbujcie się dogadać i znaleźć jakiś 
kompromis. Przy okazji będzie to dla was fajny sprawdzian, czy potraficie dochodzić do porozumienia.
SKORPION (23.10 – 22.11)
Twój wybranek zaskoczy cię w bardzo miły sposób. Być może podaruje ci niebanalny prezent, który naprawdę cię wzruszy, być może
zachowa się w sposób, który sprawi, że poznasz go z zupełnie innej – lepszej – strony. Postaraj się mu zrewanżować i również 
sprawić jakąś niespodziankę, a walentynki udadzą się wam znakomicie. Poczujecie się jak w pierwszych dniach waszej znajomości!
STRZELEC (23.11 – 21.12)
Wszystkie Strzelce poszukujące wielkiej miłości powinny w wieczór walentynkowy zaopatrzyć się w dużą ilość strzał Amora i 
wyruszyć na łowy! Kręć się po centrach handlowych, idź na koncert albo imprezę dla singli, szukaj faceta w sieci – zrób cokolwiek w
tym kierunku, a zakończysz ten dzień już jako „sparowana” i mocno zauroczona...
KOZIOROŻEC (22.12 – 20.01)
Na krótko przed walentynkami zdarzy się coś, co bardzo popsuje ci humor. Może nawet do tego stopnia, że stracisz ochotę na 
świętowanie. Nie przesadzaj jednak i nie odwołuj spotkania z fajnym facetem! Chyba nie pozwolisz, żeby jakiś drobiazg zupełnie 
pokrzyżował ci plany. Jeśli absolutnie nie masz ochoty wychodzić z domu, zaproś chłopaka i wypłacz się mu na ramieniu. 
WODNIK (21.01 – 19.02)
Nawet jeśli ostatnio niewiele się dzieje w twoim życiu miłosnym, walentynki przyniosą odmianę. Wodniki w trwałych związkach 
poczują nagle odradzającą się namiętność, natomiast jeśli jesteś wolnym Wodnikiem, w ten dzień masz dużą szansę na randkę z 
facetem, który ci się podoba. Wystarczy, że dasz mu dyskretny znak. O resztę zadbają gwiazdy i... on sam.
RYBY (20.02 – 20.03)
Kiedy już zaczniesz myśleć, że 14 lutego nie wydarzy się nic ciekawego, stanie się coś, co wprawi cię w totalne osłupienie. Nie trać 
jednak głowy, tylko szybko zadziałaj i schwyć tę szansę. Od twojej reakcji bowiem zależy, czy to zdarzenie będzie miało duży wpływ 
na twoje życie miłosne i czy te walentynki będziesz długo wspominać z uśmiechem, czy też szybko o nich zapomnisz.

Wróżka Konradyna
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- Wiesz, w Walentynki zrobiono w naszej firmie ankietę i okazało się, że jestem najbardziej pożądanym facetem w robocie.

- No to powinieneś się cieszyć!

- Ni cholery, u nas pracują sami mężczyźni.

Rozmowa na pierwszej randce:

- Masz jakieś nałogi?

- Nie

- A jakieś hobby?

- Lubię roślinki

- A jakie?

- Chmiel, tytoń, konopie

Walentynkowy wieczór, chłopak szepcze czule do ucha dziewczyny:

- Kochanie, wypowiedz te słowa, które połączą nas na wieki...

- Jestem w ciąży!!!

Chłopak mówi do swej dziewczyny:

- Ale będziemy mieli super walentynkowy wieczór.Mam trzy bilety do kina!

- Po co nam trzy?

- Dla twojej mamy, dla twojego taty i dla twojej siostry

Chłopak pyta dziewczynę:

- Co musiałbym ci dać aby cię pocałować

– Narkozę!
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Lektury dla zakochanych

Nicholas Sparks - "Jesienna Miłość"

Beztroski siedemnastolatek, Landon Carter, rozpoczyna naukę w ostatniej klasie szkoły
średniej. Jego ojciec kongresman pragnie, by syn zrobił karierę - tymczasem Landon,

podobnie, jak reszta klasy, nie zaczął jeszcze zastanawiać się, co zrobić z dorosłym życiem.
Jedynie Jamie Sullivan, cicha, spokojna dziewczyna opiekująca się owdowiałym ojcem,
pastorem, jest inna. Nie rozstaje się z Biblią, nie chodzi na prywatki, a dzień bez dobrego
uczynku uważa za stracony. Czy możliwe jest, aby losy tych dwojga tak różnych młodych

ludzi mogły połączyć się na zawsze?

Jane Austin - "Duma i uprzedzenie"
 Niezbyt zamożni państwo Bennetowie mają nie lada kłopot – nadeszła pora, by wydać za mąż

ich pięć dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jest znaleźć odpowiedniego męża na
prowincji. Pojawia się jednak iskierka nadziei, bo oto posiadłość po sąsiedzku postanawia

dzierżawić pewien młody człowiek, przystojny i bogaty...

Cecelia Ahern - "Love, Rosie"
Czy magiczny związek dwojga młodych ludzi przetrwa lata i tysiące kilometrów rozłąki? Czy
wielka przyjaźń przerodziłaby się w coś silniejszego, gdyby okoliczności ułożyły się inaczej?

Jeżeli los da im jeszcze jedną szansę, czy Rosie i Alex znajdą w sobie dość odwagi, żeby
spróbować się o tym przekonać? Czy warto czekać na prawdziwą miłość? Czy każdy z nas ma

swoją „drugą połówkę”?

Przy redagowaniu gazetki korzystaliśmy z informacji zawartych w internecie.
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