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WALENTYNKI…  
ŚWIĘTO NIE TYLKO DLA PAR 
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WALENTYNKI 
   Wszystkim zakochanym chciałybyśmy życzyć wytrwałości w tym pięknym uczuciu, 
jakim darzycie swoje drugie połówki. Nie zapominajcie, aby szanować siebie          
nawzajem nie tylko od święta. Życzymy Wam dni przepełnionych radością, której nie 
będzie w stanie zepsuć żadna sprzeczka. A tym z Was, którzy nie znaleźli jeszcze 
swojej   bratniej duszy, życzymy, abyście nie poddawali się w szukaniu miłości i nie 
zwątpili w jej istnienie. Wkrótce poznacie osobę, która pokocha Was całym sercem.  
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Co roku kupujesz swojemu ukochanemu/ukochanej prezent, jecie razem            
romantyczną kolację i wyznajecie sobie miłość?                                                                     

A czy znacie historię Święta Zakochanych? 
 

Walentynki 
Coroczne święto zakochanych             

przypadające 14 lutego 
   Nazwa pochodzi od św. Walentego, które-
go wspomnienie liturgiczne w Kościele          
katolickim obchodzone jest również tego 
dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie              
listów zawierających wyznania miłosne 
(często 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. 
Walentynki są obchodzone na południu                
i zachodzie Europy od średniowiecza.      
Europa północna i wschodnia dołączyła do 

walentynkowego grona znacznie później. 
Pomimo katolickiego patrona tego święta,            
czasem wiązane jest ono ze zbieżnym ter-
minowo zwyczajem pochodzącym z Cesar-
stwa Rzymskiego, polegającym głównie            
na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez 
losowanie jej imienia ze specjalnej urny. 
Współczesny dzień zakochanych nie ma 
jednak bezpośredniego związku z jednym 
konkretnym świętem starożytnego Rzymu, 
choć jest kojarzony z takimi postaciami             
z mitologii jak: Kupidyn, Eros, Pan            
czy Juno Februat. 

Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwane-
go 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 roz-
sławił je   na cały świat Walter Scott. 
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WALENTYNKI 
Walentynki w Polsce 

   Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu.  
Popularność zyskały jednak dopiero w latach 90 XX wieku. Największe w Polsce odbywają się             
corocznie  od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie pod nazwą "Walentynki Chełmińskie". Za sprawą 
przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym                            
pw. Wniebowzięcia NMP relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego. 

 
Zwyczaje 

   Na jważn ie jsz ym mie jsce m ku lt u                 
św. Walentego jest bazylika jego imienia w 
Terni, na srebrnym relikwiarzu  ze szczątkami 
patrona umieszczono inskrypcję "Święty     
Walenty—patron miłości". Co roku                      
w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego 
przybywają do bazyliki pary narzeczonych      
z całych Włoch i świata, w celu złożenia       
przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu      
również małżonkowie świętujący 25 lub 50 
rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.       
W Terni w tym dniu wręczana jest również 

nagroda "Rok Miłości". W roku 1997 list do par narzeczonych przesłał również Jan Paweł II, a jego 
przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie świętego Walentego.                 

Krytyka Walentynek 
 Część polskiego społeczeństwa krytykuje Walentynki jako przejaw amerykanizacji, obcy     

polskiej kulturze i wypierający rodzime tradycje. Walentynki są też krytykowane za ich       
k o m e r c y j n e  
i         konsumpcyjne 
nastawienie. Są one        
wykorzystywane przez 
biznes i media do 
przełamania stagnacji 
handlowej pomiędzy 
Bożym Narodzeniem  
a Wielkanocą. 

 Dla osób niepozostają-
cych w związkach, 
tzw. singli 
(szczególnie określających się jako quirkyalone) Walentynki mają charakter opresywny, zwią-
zany z "tyranią bycia         w związku" i piętnujący osoby żyjące w pojedynkę. Z tego powodu 
14 lutego został uznany przez społeczność quirkyalone za International Quirkyalone Day, ma-
jący być w zamierzeniu antywalentynkami. 

 Z powodu pogańskiego pochodzenia obchodzenie Walentynek odrzucają Świadkowie Jehowy. 
    W takich krajach jak Pakistan czy Indie zwyczaje walentynkowe również są potępiane.              
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Słownik damsko-męski 

 
    Nie od dziś wiadomo, że mężczyźni i kobiety posługują się innym językiem. 
Już w prehistorii, kiedy niewiasta  przyrządzała posiłek, zazwyczaj złożony z roślin bądź surowego mięsa, samiec 
na pytanie czy smakowało, odpowiadał: ,,Ghula oba deso”, co w uszach jego towarzyszki brzmiało twierdząco,     
a tak naprawdę, było obelgą skierowaną w stronę jej zdolności kulinarnych. 
Po przodkach odziedziczyliśmy zdolności do ukrywania prawdziwego znaczenia słów 
i jest ona często wykorzystywana w stosunkach damsko-męskich. Istnieje kilka odmian każdego z języków, oto 
kilka z nich: wybaczmikochaniemoje, dajmiświętyspokój, proszęzgódźsię, więcejgrzechówniepamiętam, itaksię-
niedowiesz, animisięważ.  
Jako badacze postaramy się przybliżyć choć trochę ich zastosowanie w życiu codziennym. 
 
Mężczyzna: Kochanie idę z kolegami na imprezę. 
Kobieta: Rób co chcesz. 
Tłumaczenie: 
M.: Kochanie pójdę z kolegami na imprezę, tylko jeśli 
się zgodzisz. 
K.: Jeśli to zrobisz, będziesz żałował do końca swego 
marnego żywota. 
 
Kobieta: Czy w tej sukience wyglądam grubo? Proszę 
bądź szczery. 
Mężczyzna: Oszalałaś?! Ty zawsze wyglądasz        
zjawiskowo. Chyba nawet ostatnio schudłaś. 
Tłumaczenie: 
K.: Czy w tej sukience wyglądam grubo? Jeśli powiesz, 
że tak, popadnę w depresję, ale najpierw urządzę ci       
kłótnię, którą z pewnością na długo zapamiętasz. 
M.: Jakbyś tyle nie żarła, nie musiałabyś się pytać.          
Spasłaś się jak  świnia. Powinnaś się wziąć za siebie. 
 
Kobieta: Hej słońce, nie przeszkadzam? 
Mężczyzna: Ty nigdy nie przeszkadzasz. 
Tłumaczenie: 
K.: Hej, co u ciebie? Wcale nie dzwonię, żeby cię            skontrolować. 
M.: Jak zwykle musiałaś zadzwonić wtedy, kiedy jestem bardzo zajęty grą na komputerze. NIE, NIE DA SIĘ 
ZASTOPOWAĆ GRY ONLINE!!! 
 
Mężczyzna: Jesteś może głodna? 
Kobieta: Nie, jadłam niedawno sałatkę. 
Tłumaczenie: 
M.: Zdycham z głodu, muszę powiedzieć mamie, żeby zrobiła mi schabowe. 
K.: Boże TAK! Ten kebab, którego zjadłam przed spotkaniem z tobą, wcale mnie nie zaspokoił.  
 
   Jak widać, ludzie są bardzo skomplikowanymi istotami. O ile łatwiej by nam się żyło, gdybyśmy mówili to, co 
tak naprawdę myślimy! Nikt by się nie kłócił i każdy byłby zadowolony...(Przekład w języku NAJWIĘKSZEK-
ŁAMSTWOŚWIATA) 
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Definicja słowa "miłość" według Pana/Pani. 
E.B.: To uczucie, którego nie da się tak łatwo zdefiniować. To relacja między ludźmi, która sprawia,                          
            że czujemy się szczęśliwi. Miłość jest wtedy, gdy rozumiemy się bez słów. 

P.K.: Miłość to na początku motylki w brzuchu i różowe okulary, przez które widzimy świat. To radość, 
          szczęście oraz odpowiedzialność za drugą osobę. Miłość to piękne uczucie, które jednak czasami  
           trudno jest opisać słowami. 

                                                    Czy jest ona potrzebna w życiu? 
E.B.: Bez miłości nie można normalnie egzystować. Miłość dodaje pewności siebie, czujemy się  
            dowartościowani. Chce nam się otwierać oczy każdego ranka. 
P.K.: Bez miłość, przyjaźni nie ma życia - to przecież oczywiste. 
 

Wierzy Pan/Pani w miłość od pierwszego wejrzenia? 
E.B.: Nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Myślę, że może to być mylone z jakimś zauroczeniem, 
            fascynacją drugą osobą. Osobiście nic takiego nie przeżyłam. 
P.K.: Miłość od pierwszego wejrzenia? Chyba nie do końca w nią wierzę, ponieważ na początku, gdy kogoś 
           poznajemy to jest zauroczenie, a prawdziwą miłość budujemy, pielęgnujemy przez całe życie.   
 

Czy uważa Pan/Pani, że każdy wiek jest odpowiedni, by się zakochać? 
E.B.: Myślę, że tak. Choć nie wierzę w miłość między nastolatką a 60-letnim mężczyzną. 
P.K.: Oczywiście, że tak. Miłość nie zna granic i tych wiekowych i tych geograficznych, a jeżeli mamy  
           odrobinę szczęścia w życiu, to znajdujemy tę właściwą osobę i kochamy, i dbamy o nią do końca. 

Loża VIP 

p. Elżbieta Byczkowska  p. Piotr Kalkstein 
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Jak wygląda idealny związek? 
E.B.: To taki związek, w którym ludzie potrafią ze sobą o wszystkim rozmawiać i wspólnie rozwiązywać 
problemy. Idealnie nie oznacza “pijemy sobie z dziubków”, czasem trzeba się posprzeczać. W idealnym 
związku każdy powinien zachować przestrzeń dla siebie, a partner nie powinien narzucać swojego sposobu 
myślenia. 
P.K.: Idealny związek? To chyba 
najtrudniejsze z dzisiejszych pytań. 
To, jak już wcześniej mówiłem,     
odpowiedzialność za drugiego      
człowieka, to radość dawania, a nie 
brania, to poczcie, że możesz swojej 
drugiej połówce zaufać, powiedzieć 
wszystko. To również szansa na roz-
wój i sukcesy, ale przede wszystkim 
codzienna praca i pielęgnacja tego, co 
mamy, ponieważ, jak mówi moja   
lepsza połowa, nic w życiu nie jest 
nam dane na zawsze.                                             

Pamięta Pan/Pani swoją 
pierwszą miłość? 

E.B.: Oczywiście,  pamiętam.                  
Jest przy mnie od wielu lat :) 
P.K.: Pierwsza miłość, tutaj pewnie 
nie będę oryginalny, taka trochę nie-
dojrzała- w podstawowej szkole zako-
chałem sie w swojej nauczycielce. 
Potem była już miłość dorosła, trochę 
zakazana. Następnie wielkie rozczarowanie i trudne doświadczenie życiowe.                        
 

Czy miłość zmienia spojrzenie na świat? 
E.B.: Oczywiście. Miłość dodaje skrzydeł, a to powoduje, że łatwiej nam pokonać wszelkiego 
             rodzaju trudności. 
P.K.: Miłość wywraca nasze spojrzenie na świat do góry nogami. Gdy jest  ślepa, nie dostrzegamy wad 
           i zagrożeń, ale ta prawdziwa daje nam siłę i wiarę, iż możemy wszystko, nawet przysłowiowe 
           góry przenosić.                                               

Co sądzi Pan/Pani o walentynkach? 
E.B.: Za dużo komercji. Miło jest dostać jakąś “walentynkę”, ale miłości kupić się nie da.  
            Zdecydowanie przyjemniej jest “ot tak” otrzymywać sygnały, że jest się lubianym czy kochanym, 
            a nie tylko 14. lutego. 
P.K.: Walentynki to fajny dzień, chociaż obecnie trochę dla mnie za bardzo skomercjalizowany. Ale to  
            oczywiście szansa dla tych bardziej nieśmiałych osób, żeby w różny sposób móc wyrazić swoje  
            uczucia. A tak naprawdę Walentynki można świętować codziennie, gdy mówimy swoim bliskim  
            tak zwyczajne, a zarazem piękne słowa - Kocham Cię. 
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   Większość z nas z pewnością rozmyślała nad tym, jak to jest prawdziwie się zakochać, być z kimś 
na dobre i na złe, ale głównie to dobre, czuć motylki w brzuchu, wyczekiwać rozmowy, spotkania, 
Walentynek... Chwila... Walentynek? 
Czy w miłości właśnie o to chodzi? O afiszowanie się i obnoszenie ze swoim uczuciem? Czy kocha 
się tylko ten jeden dzień w roku? A jak wtedy czują się osoby samotne? Ktoś zakochany pomyślał 
kiedykolwiek, jak to jest być samemu w Święto Miłości? Patrzeć na te wszystkie czułe gesty,                
serduszka nad głowami, latające amorki? 
Nie dość, że każdego dnia taka osoba musi się zmagać z widokiem szczęśliwych par i walczyć                
ze smutkiem ogarniającym jej duszę, to tego dnia, tego jednego dnia, miłość rozprzestrzenia się           
niczym zmutowany wirus. Nawet pary będące w konflikcie, magicznym sposobem godzą się i zacho-
wują tak, jakby były najszczęśliwszymi zakochanymi na całej kuli ziemskiej.  
Single błagają o litość!!! 
Owszem miłość jest pięknym i cudownym uczuciem, można by rzec, że najlepszym co człowieka 
może spotkać i powinno się ją szanować, i szczególnie pielęgnować, ale przez całe swoje życie,  
a nie przez 24 godziny. 
Osoby samotne chyba to rozumieją, może po prostu potra-
fią docenić coś, czego nie mają. W odwecie wobec sztucz-
ności Walentynek obchodzą Dzień Singla, który przypada 
na 15-tego lutego. 
Człowiek jest istotą, która od najmłodszych lat potrzebuje 
opieki i wsparcia drugiej osoby, szuka  zrozumienia i po-
czucia bezpieczeństwa, szuka prawdziwej miłości. Sztuką 
jest ją odnaleźć, jedni  muszą wiele razy cierpieć z powodu złamanego serca, inni znajdują swoją 
drugą połówkę już w wieku młodzieńczym, a jeszcze innym nie jest to dane wcale. 
Każdy powinien wychodzić naprzeciw uczuciom, nie obawiać się bólu, łez, bo to właśnie niepowo-
dzenia kształtują naszą osobowość. 
Zresztą dzięki nieszczęśliwej miłości zyskaliśmy wielu wspaniałych poetów, którzy wysławiali                         
i przeklinali to uczucie (Mickiewicz, Byron, Pawlikowska– Jasnorzewska). Już od zarania dziejów 
ludzie starają się oddać jej potęgę, nikt jednak nie jest w stanie, w pełni tego dokonać.                         
Często  przedstawiana jest jako jedna wielka sprzeczność i możliwe, że tym właśnie jest.  
Jedno jest jednak pewne- życie bez miłości nie jest pełne.  
Tomek Beksiński w liście do Ewy Kity napisał: ,,Ja po tych wszystkich latach naprawdę chcę już za-
cząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował 
i dla kogo mógłbym żyć- bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli 
człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.”  
Niech te słowa będą wprowadzeniem do refleksji na temat szczerej i praw-
dziwej miłości szczególnie w Dzień Świętego Walentego. 
 
 

Walentynki - Święto Zakochanych  
czy Tyrania Singli? 
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1.Wciąż ją kocham 
Zaszczytne pierwsze miejsce w rankingu należy do filmu pt. ,,Wciąż ją    
kocham". Lasse Hallström (reżyser) zadbał o to, by spragnione wzruszeń 
osoby dały upust swym emocjom podczas projekcji. Ekranizacja powieści 
Nicholasa Sparksa opowiada historię dwójki młodych ludzi - ambitnego 
żołnierza Johna i pięknej Savannah. Już od pierwszego spotkania widz  
zauważa niesamowitą więź, jaka łączy parę. Wszystko zmienia się w mo-
mencie, gdy mężczyzna otrzymuje rozkaz i musi zostawić ukochaną. Jak 
potoczą się ich losy?  Zobaczcie wieczorem… 

 

 2.Pamiętnik 
Drugie miejsce należy do pięknego, wzruszającego filmu pt. ,,Pamiętnik". 
Dzieło w reżyserii Nicka Cassavetesa to opowieść o prawdziwej miłości z          
szokującym zakończeniem, które głęboko porusza i skłania do refleksji.  
Noah i Allie są z zupełnie innych środowisk, mają różne perspektywy.     
Mogłoby się wydawać, że wszystko jest przeciwko nim, mimo tego, posta-
nawiają być razem. Historia ta zapisana jest w pamiętniku, który                        
w wolnych chwilach czyta mieszkaniec domu opieki swojej towarzyszce, 
cierpiącej na chorobę Alzheimera. Mężczyzna ma nadzieję, że pomoże to w 
odzyskaniu pamięci sprzed kilkudziesięciu lat… 
 

 3.Zostań, jeśli kochasz 
Pozycję nr 3 zdecydowanie może zająć ,,Zostań, jeśli kochasz" w reżyserii 
R.J Cutlera. Jest to pełna emocji historia utalentowanej muzycznie nastolatki 
- Mii Hall, której spokojne życie zmienia się w ułamku sekundy… Niespo-
dziewany wypadek przenosi dziewczynę do roli obserwatora, który nie może 
ingerować w teraźniejszość. Niezwykle wciągająca walka Mii z tragedią,  
jaka ją spotkała oraz z poznawaniem świata na nowo zapewni nam ogrom 
wzruszeń podczas seansu. 
4. Love, Rosie 
5. Ponad wszystko 
6. I że cię nie opuszczę 
7. Ostatnia piosenka 
8. Listy do M 
9. Holidays 
10. Planeta Singli 
 

Wieczór walentynkowy                                   
przed telewizorem??? 

                                                                                                                             
Polecamy Wam najpiękniejsze według nas  filmy o miłości: 
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Internetowa miłość (E-związek) 
Często jest to miłość na pokaz. Para lubi być w     
centrum uwagi i wszystkim się chwalić. Nie wystar-
cza im zainteresowanie najbliższych  znajomych, dla-
tego swoją miłość pokazują większej ilości odbiorców 
w Internecie. Swoje zdjęcia      wstawiają na strony 
typu Facebook, Instagram - tam, mówią, jak bardzo 
się kochają, a im więcej lajków, tym większa mi-
łość.;) 

Papużki nierozłączki 

Ta para robi wszystko razem. Nie dostrzegają              
w tym niczego złego i cieszą się każdą chwilą  
spędzoną razem. Często się podobnie ubierają,  
słuchają tego samego gatunku muzyki - coraz  
trudniej ich rozróżnić. Nikt ich nigdy nie widział 
osobno. 

 Fit para 
Para, która uwielbia być perfekcyjna, idealna                     
w tym, co robi. Często są to sportowcy, którzy są 
uzależnieni od zdrowego trybu życia. Razem  doda-
ją zdjęcia z siłowni, basenu, sal sportowych. Publi-
kują również zdjęcia przedstawiające, jak razem 
zajadają się  fit  posiłkami. Przechwalają się swoimi 
dietami oraz efektami po nich.                           

Anty- związek 
Para, która do        
siebie zupełnie nie 
pasuje. Każdy         
uważa, że już  dawno powinni się rozstać, ale oni dalej są razem. 
Ciężko jest zrozumieć ich miłość. Para ta często się zdradza, pu-
blicznie znieważa, kłóci przy każdej okazji. Mimo przeciwności 
losu dalej są razem i gdzieś pod tym wszystkim kryje się jakieś 

dziwne uczucie. Zazwyczaj są to związki z przyzwyczajenia oraz oparte na strachu przed odejściem. 
 
Dramatyczni kochankowie 
Para, która musi udowadniać sobie miłość, walczyć o siebie każdego dnia. Często ich przyjaciele  
nawet nie wiedzą czy są razem, czy już może nie. Patrząc na nich można wywnioskować, że dzień, 
tydzień bez kłótni, oskarżeń, płaczu, to dzień, tydzień stracony. 
 

Typy zakochanych 
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      Obchodząc Dzień Zakochanych, powinniśmy dopilnować, aby nasze żołądki wypełniły się słodkościami     
takimi jak na przykład: cynamonowe serduszka 

 

   Ciasteczka są oczywiście wspaniałym pomysłem na prezent dla naszej ukochanej osoby, ale z pewnością nie 
uzyskamy takiego efektu jak po eliksirze miłości. Jednak jak stworzyć ów specyfik?  
Z tym pytaniem udaliśmy się do p. Małgorzaty Żurady: 
 
„Miłe stany emocjonalne, odczucie radości, satysfakcji, stan zakochania, uczucie miłości są wynikiem działania 
czystej, pięknej choć nieco skomplikowanej chemii i biochemii z kaskadą odpowiednio złożonych reakcji.     
Poza neurohormonami wytwarzanymi przez nasz organizm istotną rolę w początkowym stanie zakochania       
odgrywają: fenyloetyloamina, melatonina oraz dopamina. Endorfiny, czyli peptydy, zaczynają odgrywać rolę  
w drugiej fazie zakochania, jaką jest etap przywiąza-
nia i głębokiej przyjaźni. Warto jeszcze dodać,  że w 
dalszy przebieg uczucia angażują się katecholamina,      
oksytocyna, dopamina i inne hormony. Miłość od 
pierwszego  wejrzenia tłumaczona jest w ten sposób, 
że kiedy pojawia się realny obiekt pasujący do     
ideału wytworzonego w mózgu organizm zaczyna 
produkować i potrzebować wszystkich                  
wymienionych związków. 
Czy istnieje eliksir miłości, który pomaga osiągnąć 
szczęście? Pewnie można taki stworzyć, poddając 
wrzeniu odpowiednie ilości mmalatoniny,               
fenyloetyloaminy, wazopresyny, mendorfiny,         
dopaminy i adrenaliny. Należy pamiętać, aby nie 
przekroczyć dopuszczalnej dawki. 
Dla tych, którym zależy na szybkim efekcie,         
zalecam zjedzenie smacznej i kalorycznej czekolady podnoszącej poziom fenyloetyloaminy, a później udać się 
na siłownię lub pobiegać w celu wydzielenia endorfin. Efekt zapewniony po godzinie.” 
 

      Kącik kulinarny… czyli przez żołądek do serca 

 

 
 

 
1. Przesiej mąkę na stolnicę i dodaj posiekane 

wcześniej masło, żółtka, cynamon oraz cukier 
puder,  a następnie zagnieć ciasto. 

2. Uformuj kulę i owiń ją folią spożywczą. Scho-
waj całość do lodówki. 

3. Schłodzone ciasto podziel na mniejsze części.     
Kolejno układaj je na obsypanej mąką stolnicy  
i rozwałkowuj.  

4. Wytnij serduszka z ciasta, a następnie ułóż je  
na blaszce  wyłożonej papierem do pieczenia.  

Składniki: 
- dwa kubki mąki pszennej 
- kostka masła 
- trzy żółtka 
- czubata łyżka cynamonu 
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Baran 21.03- 19.04 
                Miłość                                       Przyjaźń                                   Rodzina 
W tym roku Baran nie będzie narzekać         Przyjaciel Barana zawsze może             Odwiedzi w najbliższym 
na brak zainteresowania ze strony płci           na nim polegać i z wzajemnością.         czasie krewnych, których 
przeciwnej. Niech nie traci nadziei                Pomimo natłoku pracy i obowiązków    dawno nie widział. Dowie 
na prawdziwą miłość. Pozna osobę,              zawsze znajdą czas, by się spotkać         się wielu ciekawostek 
którą początkowo znienawidzi,                     i porozmawiać. Łączy ich bardzo           z młodości rodziców, 
lecz po upływie czasu przerodzi się              silna więź. Mają szczęście. Tacy            które wcześniej były 
to w głębokie i szczere uczucie.                    przyjaciele to skarb.                                tajemnicą. Ciekawe czemu?  

 

Byk 20.04- 20.05           
                Miłość                                         Przyjaźń                                Rodzina 
Związek z przymusu? Po co męczyć              Życie towarzyskie Byków zacznie          Stosunki z rodzicami mogą 
się z kimś, do kogo się nie pasuje?                 kwitnąć. Pojawi się wiele propozycji      się pogorszyć ze względu,   
Czas się rozerwać i korzystać z życia.            na wspólne wypady ze znajomymi.         na pewien incydent. 
Niekiedy warto odpuścić. Nie zaszkodzi        Nie zawsze znajdzie się na to czas.          Problemy powinny się  
zajrzeć do szkolnej biblioteki. Byk może        Byk powinien uważać, by w szale           rozwiązać podczas 
znaleźć tam kogoś interesującego.                  zabawy nie zapomnieć o pewnych           szczerej rozmowy  
Kto wie, co z tego wyniknie...                         granicach.                                                 i po przeprosinach.  

 

Bliźnięta 21.05- 21.06 
               Miłość                                          Przyjaźń                                 Rodzina 
Bliźnięta zbyt wiele wymagają od siebie          Słowo ,,przepraszam” potrafi                 Wspólny wypad do kina,   
i od innych. Powinny spojrzeć mniej                zdziałać cuda. W przyjaźni nastaną        albo rodzinny obiad  
krytycznie na otaczający świat i otworzyć        trudne czasy. Warto szczerze                 na mieście może być  
się na nowe możliwości. Nie trzeba być           porozmawiać z bliską osobą                   miłą odskocznią  
idealnym. Niekiedy w naszych                          i wszystko sobie wyjaśnić.                     od codziennej rutyny. 
niedoskonałościach tkwi piękno                        Bliźnięta muszą pamiętać,                     Rodzina z pewnością  
i niezwykły urok.                                                że inni też mają uczucia.                       zbliżyłaby się do siebie.  

 

Rak 22.06- 22.07 
             Miłość                                          Przyjaźń                                   Rodzina 
Raki powinny przestać martwić             Odzywanie się do przyjaciela tylko            Odpowiednio zastosowane   
się na zapas. Jeden zawód miłosny        wtedy, gdy czegoś się potrzebuje,               argumenty pozwolą osiągnąć 
nie sprawia, że miłość przestaje             nie jest całkiem fair. Inni tez potrzebują     cel. Rodzice też kiedyś, byli 
istnieć. Dajcie sobie trochę czasu          zainteresowania i chwilki uwagi.                młodzi. Może nie są wcale   
na uporządkowanie spraw sercowych.   Przyjaźń działa w dwie strony.                   takimi potworami?   
Uczucie przyjdzie w najmniej                Jeśli Rak zda sobie z tego sprawę,              Warto pokazać im, że zaufanie 
spodziewanym momencie.                    zobaczy, jak wiernych ma przyjaciół.          działa w dwie strony.  

 

Lew 23.07- 22.08 
               Miłość                                        Przyjaźń                                 Rodzina 
Lwy przeżyją prawdziwe love story.      Naturalną konsekwencją szalonej             Mama może okazać   
Będzie jak w bajce, gdzie książę            miłości będzie brak czasu                          się niespodziewanym 
i księżniczka odnajdują siebie,               dla przyjaciół i odstawienie ich                 sprzymierzeńcem. Ona, jak  
a później żyją długo i szczęśliwie.         na drugi plan. Nie ma się jednak                nikt, zrozumie i będzie cieszyć się 
Należy jednak uważnie się                     czym przejmować. Z początku                   szczęściem swojego dziecka.  
rozglądać, by miłość nie uciekła            mogą się gniewać, jednak później              W przeciwieństwie do ojca;) 
 sprzed nosa .                                          przywykną do sytuacji                               

 

Panna 23.08- 22.09 
               Miłość                                          Przyjaźń                                Rodzina 
Trochę wolności człowiekowi                     Panny przekonają się, co                 W domu musicie się przygotować 
nie zaszkodzi, ale wszystko                         oznacza mieć prawdziwych             do małych zawirowań. Wszystko  
ma swoje granice. Czas przestać                  przyjaciół. Ta grupa wsparcia         skończy się dobrze, więc nie  
unikać kontaktów z innymi ludźmi.             może nie jest zbyt liczna,                 należy się przejmować. 
Panny powinny częściej się uśmiechać.       ale z pewnością skuteczna.               

Horoskop 
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Waga 23.09- 22.10 

                 Miłość                                           Przyjaźń                                Rodzina 
Ciągłe starania i niemal obsesyjna            Przyjaźń polega nie tylko na                    Jest wiele czynników  przez, 
myśl, by znaleźć sobie drugą połówkę,      braniu, ale przede wszystkim,                 które nie możesz się skupić. 
nie są dobrym rozwiązaniem.                    na dawaniu z siebie jak najwięcej.           Rodzice zaczną się martwić 
Szansa pojawi się, gdy odpuścisz.              Lekceważący stosunek do przyjaciela      i będą bardzo dociekliwi. 
Nie lekceważ kogoś ze względu                 nie jest najlepszym pomysłem, bo            Może najlepszym wyjściem 
na wcześniejsze uprzedzenia.                     jego cierpliwość może się skończyć.         będzie szczerość? W głębi 
Warto wybaczać.                                        Więcej zaufania.                                         duszy przyznasz im racje.  

 

Skorpion 23.10- 21.11 
                 Miłość                                          Przyjaźń                               Rodzina 
Szczęście nie będzie ci sprzyjać.                Przyjaciel może wplątać się w złe           Nie zapomnij o ważnym             
To nie jest powód do rozpaczy.                  towarzystwo i wpaść w kłopoty.             rodzinnym wydarzeniu,  
,,Tego kwiatu jest pół światu”,                   W porę zostanie to zauważone               a zapunktujesz u najbliższych. 
wśród nich znajduje się również                 przez ciebie. Nie zrażaj się jego             Wskazane jest korzystanie  
twoja miłość. Jeśli ją znalazłeś,                  opryskliwością. Przeżywa teraz              z kalendarza. Z pewnością     
staraj się być wyrozumiałym,                      ciężki okres w życiu. Zaproponuj          ułatwi ci to łapanie plusów 
jeśli nie- bądź cierpliwym.                           wspólne wyjście.                                    i więcej swobody.  

 

Strzelec 22.11- 21.12 
                 Miłość                                           Przyjaźń                             Rodzina 
Będziesz niezwykle rozchwytywanym     Nagłe zainteresowanie twoją osobą           Choroba bliskiej osoby 
towarem. Pojawi się mnóstwo                  może wzbudzić zazdrość w przyjacielu.     pokrzyżuje rodzinne  
propozycji wspólnych wyjść. Ciężko       Nie dziw się, do tej pory to on był             plany. Potrzebna będzie 
będzie ci wybrać odpowiednią osobę.      w centrum. Pomyśl nad podwójną              twoja pomoc i wsparcie. 
Pamiętaj, że nie liczy się powłoka            randką. Możliwe, że uda ci się                    Postaraj się nie sprawiać   
zewnętrzna. Jest ona tylko                       znaleźć przyjacielowi drugą połówkę         problemów. Rodzinie  
dodatkiem do tego, co wewnątrz             i tym samym szczęście.                               nie są potrzebne zmartwienia  

 

Koziorożec 22.12- 19. 01 
                 Miłość                                          Przyjaźń                              Rodzina 
Osoba, którą poznasz, będzie twoim          Z przyjacielem wyznaczycie sobie       Trudna sytuacja rodzinna nie   
lustrzanym odbiciem. Trudno będzie          nowy cel i będziecie wspólnie              ułatwi ci pracy, jednak już  
ci uwierzyć, że istnieje osoba,                     dążyć do jego realizacji. Razem           niedługo wszelkie problemy  
z którą tak łatwo ci się dogadać.                  o wiele łatwiej zmotywować się          się skończą, ponieważ razem 
Niestety, bardzo łatwo zepsuć                       do pracy. Pomoże to odbudować        znajdziecie sposób, by wytrwać 
taką więź, więc nie ulegaj silnym                wasze relacje, które ostatnio                te ciężkie czasy. Nie  myśl 
emocjom i powstrzymaj się od kłótni.         nieco podupadły.                                  tylko o sobie.  

 

Wodnik 20.01- 18.02 
                 Miłość                                         Przyjaźń                               Rodzina 
Ktoś, kogo uważasz wyłącznie                W przyjaźni jak zwykle panować          Spraw prezent bliskim i zaskocz  
za przyjaciela, może czuć do ciebie           będzie sielanka. Przyjaciel może          ich, proponując wspólny wyjazd. 
znacznie więcej. Tak jak zawsze              mieć drobne problemy, ale razem          Trochę wspólnie spędzonego 
postawisz na intuicję i dobrze na tym       się z tym uporacie. Pamiętaj, że             czasu jeszcze bardziej zbliży 
wyjdziesz. Przestań zwodzić osoby,         zawsze możesz na niego liczyć.             was do siebie. Warto też 
które cię nie interesują. Należy się            Nowe znajomości wniosą wiele             pomyśleć o założeniu 
im szczęście.                                               niespodzianek do twojego życia.           rodzinnego albumu. 

 

Ryby 19.02- 20.03 
                 Miłość                                            Przyjaźń                            Rodzina 
Jak to w twoim życiu bywa, także                  Nie udawaj, że wszystko jest            Rodzice mogą dowiedzieć się       
w strefie uczuć, raz jest z górki,                       w porządku, jeśli tak nie jest.          o czymś, co wolałeś zachować 
a raz pod nią. Los uśmiechnie                         Postaraj się zrozumieć, co czuje        dla siebie. Postaraj wyjaśnić, 
się do ciebie i w końcu zapanuje                     twój przyjaciel i pomóż mu              co tobą kierowało. Częstsze 
spokój. Pozwól ponieść się uczuciom             rozwiązać problem. Nie miej            rozmowy z rodziną też nie 
i idź za głosem serca. Choć raz pomyśl          do niego pretensji i wybacz,             zaszkodzą. Rozważ odwiedziny  
o sobie, a nie o innych.                                    że bywa nieobecny.                           u babci. 
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1. Wybierz czynność, która jest według 
Ciebie najbardziej romantyczna: 
a) Spacer w blasku księżyca 
b) Kurs tańca 
c) Jedzenie pizzy i oglądanie seriali 

2. Co najbardziej cenisz w potencjalnym 
partnerze? 
a) Dojrzałość emocjonalną 
b) Inteligencję 
c) Wyluzowane nastawienie do życia 

3. Jaki jest idealny prezent           
na Walentynki? 
a) Kwiaty 
b) Biżuteria  
c) Książka 

4. Wybierz film na wieczór: 
a) Titanic 
b) Dziennik Bridget Jones 
c) Szybcy i wściekli 

5. Co sprawia, że ktoś z pewnością nie  
będzie miał u Ciebie szans? 
a) Wkurzający śmiech 
b) Mlaskanie 
c) Chrapanie 
 

6. Co sądzisz o Walentynkach? 
a) Uwielbiam je! 
b) Nie jestem fanem. 

Najwięcej A 

Pączek z polewą czekoladową  
Ten Pączek to wrażliwa dusza, która jak nikt potrafi świetnie słuchać. Doskonale wie, jak zaaranżować 
idealne miejsce na uroczy wieczór. Przed końcem randki, będziesz czuł/czuła się tak blisko Pączka  
z polewą czekoladową, że prawdopodobnie będziesz chciał/chciała go zjeść. I to zrobisz! 
 
Najwięcej B 

Pączek wiedeński 
Pączek wiedeński, podobnie jak Ty, kocha się w luksusie. Ona/on nigdy nie zabrałby Cię na kręgle            . 
Zamiast tego zabierze Cię na samą górę Wieży Eiffela i będzie nalegała/nalegał na zmysłowy taniec,    
który zakończy romantycznym pocałunkiem. A potem będziesz mógł/mogła go zjeść. 
 
Najwięcej C 

Pączek z gorzkim nadzieniem 
Ten Pączek jest typem luzaczki/luzaka. Przygotuj się na prawdziwy relaks w te Walentynki i siedzenie                 
w domu, bo ona/on z pewnością nie będzie chciał wydawać zbyt wiele. Za to zrobi Ci wspaniały masaż,          
a potem z czystym sumieniem będziesz mógł/mogła go zjeść. 

Z jakim pączkiem powinnaś/eś  spędzić walentynki? 

Quiz 
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Zastrzyk humoru 

Siedzi chłopak z dziewczyna 
na  ła wc e w p a r ku                  
i zwierza się jej:  
- Wiesz co, chodzę z Tobą 
nie na żarty...  
A dziewczyna na to:  
-  Ja też jestem głodna... 

Żona wykonuje jakieś dziwne ruchy przed   
lustrem.  
-    Co ty tam robisz?!  
- Ćwiczę chwyty samoobrony, nigdy nie         
wiadomo, czy w ciemności nie napadnie mnie 
jakiś maniak seksualny.  
-   Daj spokój, aż tak ciemno to 
nie bywa!  

Przyjaciółki rozmawiają o miłości. Jedna z nich, 
rozmarzona, pyta drugą: 

 - Powiedz mi, spotkałaś już 
mężczyznę, który jednym 
dotknięciem poruszył w tobie 
każdy nerw?  
Na to druga odpowiada:  
-  Tak, to był dentysta.  

Chłopak pyta dziewczynę:  
- Co musiałbym ci dać, aby cię 
pocałować?  
- Narkozę!  
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