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Pierwsze Walentynki obchodzone były w Europie już w średnio-
wieczu. Ich patron, św. Walenty był biskupem rzymskim, który 
ponoć miał moc uzdrawiania, a prawie na pewno potrafił  
pocieszać zgnębionych i nieszczęśliwych. Na Zachodzie, zwłaszcza 
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walen-
tego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc  
okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.  Od kilku-
nastu lat święto obchodzone jest także w Polsce i mówi się, że 
 zastąpiło najważniejszą dla zakochanych- Noc Kupały. Zwyczajem 
dnia św. Walentego jest wysyłanie listów zawierających wyznania 
miłosne, często pisane wierszem.  

Dla jednych Walentynki są okazją do świętowania i okazywania uczuć, dla innych jest to  
tradycja niedorzeczna i nie do przyjęcia. Przedstawiamy kilka dobrych sposobów na spędze-
nie Walentynek: 

- wypad do kina  

- romantyczna kolacja 

- milczący wtulony wieczór z kubkiem herbaty 

- długi spacer w blasku księżyca 

- szalony wieczór w dyskotece 

- odjazdowa zabawa na lodowisku 

 

 MIŁOSNY KODEKS 

Kochać jedną tylko osobę i pogardzać wszystkimi innymi. 

Uważać za nieszczęście przebywanie z dala od przedmiotu 
miłości. 

Być gotowym wszystko przecierpieć, byleby tylko być blisko 
ukochanej istoty. 

Starać się jej podobać. 

Jeżeli nie można być przy niej w rzeczywistości, to być  
przynajmniej w myślach. 

Kochać wszystko co ją otacza: przyjaciół, dom, ubrania i obrazy. 

Pragnąć, by ją chwalono i nie znosić najmniejszej przygany. 

Wierzyć jej we wszystkim i pragnąć, aby wszyscy wierzyli. 

Pragnąć dla niej znosić niewygody i uważać takie cierpienia za słodkie. 

Często płakać: z dala od niej - z tęsknoty, przy niej - z radości. 

Zawsze tęsknić i zawsze pożądać. 

Służyć bezinteresownie, nie myśląc nawet o żadnej nagrodzie.  

 

I jeszcze jedna najważniejsza rada, nie trzeba poszukiwać specjalnej okazji, by 
okazywać sobie uczucia, dlatego– kochajmy się przez cały rok :) 
 

N.Sulej, E.Milka, K.Kusaj 

Ciepło,   cieplej..... Walentynki!!! 
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BARAN: Zakochuje się od pierwszego wejrzenia i zaraz przystępuje 

do zdobywania. Nie potrafi walczyć o kogoś zbyt wytrwale., zaraz 

szuka nowego obiektu uczuć. Barany znajdują się w przełomowym 

okresie życia. Nowe znajomości, nowe pasje. Wiele się wyjaśni  

właśnie 14 lutego. Komu zależy na sercu Barana powinien  

tego dnia zdecydować się na śmiałe wyznanie.  

BYK: Zakochuje się szybko i od razu na zabój. Zaraz szykuje uwo-

dzicielski plan. Nie robi nic w pośpiechu, wszystko ma przemyślane. 

Jest przy tym niezwykle romantyczny. Niestety nic nie pójdzie zgod-

nie z tym co Byk sobie zaplanował. Zamieszanie spowoduje ktoś, kto 

nie darzy Cię szczególną sympatią i naplotkuje na Twój temat.  

BLIŹNIĘTA: Miłość dopada je zwykle niespodziewanie. Trudno im 

przychodzi wyrażenie tego co czują przez co wyglądają jakby wszyst-

ko miały w nosie, podczas gdy od środka aż je skręca od nadmiaru emocji! Ten kogo pokochają musi być przyjacielem 

 i rozumieć je. Niespodziewane spotkanie miłości sprzed lat nastroi Cię w niezwykły sposób. 14 lutego będziesz  

roztargniony/-na. Uważaj, bo przez to możesz popełnić niezłą gafę – pomylić imię, godzinę, miejsce.  

RAK: Nie jest łatwo rozbudzić namiętność Raka. Nieufny, lekko wycofany na pewno nie zrobi pierwszego kroku. A boi się 

również, że zostanie zraniony, woli nie wychodzić zbyt szybko ze swojej skorupki. Jeśli już się zakocha to totalnie i bez 

granic. Tak gorąco i dojrzale nie potrafi kochać chyba nikt w całym zodiaku! To będzie wyjątkowo romantyczny dzień.  

Nie dość, że spotkasz się z ukochaną osobą to jeszcze dostaniesz pewną anonimową walentynkę.   

LEW: Kiedy się zakocha, widać to od razu na kilometr. Nie potrafi ukryć swoich emocji, zaraz rzuca wszystkie inne zajęcia 

i wszystko podporządkowuje zdobywaniu upatrzonej ofiary. Nie zapomina przy tym o dobrych manierach. W walentynki 

zadasz sobie kilka ważnych pytań. I wreszcie sam przed sobą uczciwie na nie odpowiesz. To pozwoli Ci wreszcie zrozumieć 

czego tak naprawdę od życia chcesz. Być może zakończysz związek lub wyznasz komuś miłość.  

PANNA: Ma wysokie wymagania. Kiedy już ktoś ją/go zachwyci, przyczaja się i czeka na odpowiedni moment. A potrafi 

czekać długo i cierpliwie. Kiedy już ruszy do akcji, nie można go/jej powstrzymać. W związku oczekuje wierności i wiecz-

nej uwagi ze strony ukochanego/-nej. Twoje kaprysy i narzekania potrafią wyprowadzić z równowagi. Tuż przed 14 lutego 

uważaj na to, co mówisz. Jeśli sprowokujesz kłótnię, nie będzie łatwo się pogodzić i walentynki spędzisz samotnie.  

WAGA: Miłość Wagi jest ślepa. Nie widzi wad wybranka i dlatego potem nagle bywa zdumiona kiedy już przejrzy na oczy. 

Rzadko robi pierwszy krok i rzadko decyduje się na flirt. Jej/jego miłosna gra jest dużo subtelniejsza. Bywa nieprzewidy-

walna. Czerwone serduszka i słodkie karteczki może wydają Ci się kiczowate i bez sensu, ale uwierz w to,  

że taki drobny gest może komuś sprawić wielką radość. Nie udawaj, że to święto Ciebie nie dotyczy!  

SKORPION: Gdy się zakochuje, zaraz zaczyna udawać, że jest dokładnie odwrotnie, przez co wydaje się być zimny jak 

lód. I nagle, niespodziewanie eksploduje z tak gorącymi uczuciami, że trudno mu się oprzeć. Jest namiętny i czuły. Masz 

tajemniczego wielbiciela. To przez niego ten dzień zostanie postawiony do góry nogami. Nic nie przebiegnie zgodnie z pla-

nem. Na początku mile Cię zaskoczy taki obrót spraw, ale pod koniec dnia może ogarnąć Cię złość.  

STRZELEC: Nie potrafi ukryć swoich uczuć. Chce spędzać z ukochaną osobą każdą sekundę. Jest przy tym szczery i bez-

pośredni. I bardzo dowcipny. Kiedy się z kimś zwiąże jest wierny, ale jednocześnie zawsze chce czuć się niezależny. Marze-

nia o machinie, która cofnie Cię w czasie, wsadź wreszcie między bajki. Nie zmienisz tego, co nabroiłeś, ale możesz napra-

wić szczerymi przeprosinami. Walentynki to idealny moment. Warto wysilić się na jakiś romantyczny gest.  

KOZIOROŻEC: Kocha skrycie, próbując wyczuć czy druga strona ma poważne zamiary. Jeśli to tylko flirt – zniesmaczo-

ny Koziorożec wycofuje się. Interesują go tylko dojrzałe związki z przyszłością. Z trudem otwierają się przed drugą osobą. 

Szkolne obowiązki, domowe kłopoty i marudna przyjaciółka skutecznie zajmą Twoje myśli. Prawie zapomnisz  

o święcie zakochanych. Na szczęście wieczorem uda Ci się nadrobić zaległości.  

WODNIK: Miłość Wodnika zaczyna się od przyjaźni. Powoli zamienia jedno uczucie 

na drugie, bo bardzo boi się, że straci swoją niezależność. Dlatego nawet z kimś zwią-

zany lubi demonstrować, że w głębi duszy jest człowiekiem wolnym. Niezłe zamiesza-

nie! Twoja Walentynka może trafić w niepowołane ręce. Mało tego!  

Dostaniesz kilka kartek i usiłując zgadnąć od kogo nadeszły trafisz na trop  

dość dziwnej akcji, jaka ma miejsce w Twojej paczce.  

RYBY: Łatwo daje ponieść się uczuciom. Wtedy wszystkie znaki na niebie i ziemi 

interpretuje na swoją korzyść i łatwo Rybkę oszukać. A szkoda, bo to idealny partner. 

Dzień zacznie się bajecznie. Usłyszysz kilka komplementów i zaraz poczujesz,  

że świat należy do Ciebie. Humor może popsuć Ci się wieczorem.  

A wszystko przez spotkanie z kimś, o kim chciałaś już zapomnieć.  
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Kontrowersyjne związki 

Każda epoka ma swoich zakochanych.  Poznajcie historie miłosne, o których „było głośno”.                                                                   

Salvador Dali był jednym z najsłynniejszych surrealistów XX wieku, którego 

 technicznie doskonałe prace czasem gasły w porównaniu z jego dziwacznym zacho-

waniem. W sierpniu 1929 roku spotkał Galę - o 10 lat starszą od siebie rosyjską  

imigrantkę, ówczesną żonę poety Paula Eluarda. Choć była to kobieta niezwykle  

wyzwolona, dla Dalego postanowiła się rozwieść. Aby móc stanąć z nim przed ołta-

rzem, postarała się nawet o zgodę papieża, unieważniającą swoje pierwsze małżeń-

stwo. Była najważniejszą modelką i muzą genialnego surrealisty, dlatego też z czasem 

artysta zaczął podpisywać swoje obrazy obydwoma imionami. Dbała także o jego  

finanse. Kiedy obrazy Dalego się nie sprzedawały, Gala wychodziła na ulice Paryża, 

sprzedając dziwaczne wynalazki męża: buty na sprężynach, lustrzane nakładki na pa-

znokcie, w których można było się przeglądać, czy okulary kalejdoskopowe do zakładania podczas jazdy samocho-

dem przez nudny krajobraz. Ukochana żona Dalego zmarła w 1982 roku, malarz odszedł 7 lat później w wieku  

84 lat.  

Romans Maryli Rodowicz z Danielem Olbrychskim zelektryzował całą Polskę. 

Na przełomie 1973 i 1974 roku aktor i wokalistka byli powszechnie znani, u szczytu 

powodzenia. Daniel zapraszał Marylę na lekcje jazdy konnej i niedługo cała Warszawa 

mówiła o ich romansie. Wkrótce zamieszkali razem i - jak wynika ze wspomnień ak-

tora - było im razem bardzo dobrze, po latach przyznał, że Rodowicz była jedną z jego 

największych miłości. Z punktu widzenia Maryli nie wszystko jednak było tak idealne, 

oczekiwała, że Olbrychski uporządkuje swoje sprawy osobiste i wezmą ślub, tymcza-

sem żona aktora nie chciała mu dać rozwodu.  Maryla najlepiej wspomina ich wspól-

ne wyprawy, na przykład konny rajd z Warszawy do Drohiczyna. "Byliśmy szaleni. 

Potrafiliśmy przez dwa dni jechać konno wierzchem z Warszawy do Drohiczyna,  

rodzinnego miasteczka Daniela, 120 kilometrów w jedną stronę. Jechaliśmy przez pola i lasy, spaliśmy na jakimś 

sianie, wpadaliśmy do knajp po drodze jak do jakichś saloonów na Dzikim Zachodzie na zupę , przytraczając konie 

obok przystanków PKS-u" – wspominała piosenkarka. Na co dzień było im jednak trudno układać sobie życie  

i związek się rozpadł. 

 

Romans Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną rozpoczął się, gdy król był 

jeszcze małżonkiem Elżbiety Austriaczki. W 1547 roku, gdy Zygmunt został wdowcem, 

zawarł potajemny ślub z Barbarą. Małżeństwo wywołało burzę wśród szlachty i spotkało 

się ze sprzeciwem rodziców Augusta - Zygmunta Starego i Królowej Bony. Senat zażądał 

unieważnienia małżeństwa, jednak król, na ogół łagodny, tym razem ze stanowczością  

i energią zmusił wszystkich oponentów do uległości, doprowadził do koronacji Barbary.  

Barbara Radziwiłłówna zmarła kilka lat później. Król, zmuszony do kolejnego, formalnego 

małżeństwa, żył jednak samotnie, skonfliktowany z poddanymi, w depresji, do końca 

 życia ubierając się konsekwentnie na czarno. 

Chopin poznał George Sand jesienią 1836r. Zafascynowana Chopinem i jego 
muzyką, dopiero po półtorarocznych zabiegach uzyskała pełną przychylność kom-
pozytora, który ostatecznie zrezygnował z planów małżeństwa z Marią Wodzińską.  
Płomienny romans z Chopinem  znalazł swoje apogeum w romantycznej podróży 
na Majorkę. Rozpoczęta w obustronnej euforii , wobec wybuchu poważnej 
 choroby Chopina, zakończyła się niemal tragicznie. Po tygodniach rekonwale-
scencji w Barcelonie i Marsylii, najbliższe siedem lat wspólnego życia toczyło się 
regularnie między Paryżem  a dziedzicznym dworem pisarki w Nohant, gdzie  
bywano latem i jesienią. George Sand przyjęła na siebie funkcje opiekunki, 
 a niekiedy pielęgniarki Chopina,  namiętność przeobraziła się w przyjaźń, bliskość 
i przywiązanie. Narastające z czasem nieporozumienia i konflikty rodzinne między 
George Sand i jej synem Maurycym a jej córką Solange i Chopinem, a także jego 
nasilające się uczucie zazdrości, nie tolerowane przez pisarkę, doprowadziły  

do jednostronnego zerwania związku. Latem roku 1847 nastąpiła wymiana serii pożegnalnych listów. 
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Mniam 

Na karnawałowym stole nie może zabraknąć różnego rodzaju drobnych zakąsek, koreczków, 
pasztecików, sałatek, ciasteczek itd. 

Nie możemy również zapomnieć o kultowych faworkach i różach karnawałowych. 

Faworki: 

Składniki ciasta: 

-300g mąki pszennej 

-4 żółtka 

-2 całe jajka 

-1 cukier wanilinowy 

-1 łyżeczka proszku do pieczenia 

-80g śmietany 18% 

-20g masła 

-smalec do smażenia 

-cukier puder 

Ze wszystkich składników wyrobić ciasto na stolnicy.  

Wstawić do lodówki na 1-2h. Rozwałkować na grubość 

3-4 mm. Radełkiem powycinać prostokąty o wymia-

rach ok 3cm na 10cm. 

Naciąć środek każdego prostokąta i przewlec jeden 

 koniec przez nacięcie. 

Gotowe faworki smażyć na rozgrzanym smalcu do zrumienienia. Po usmażeniu 

wyłożyć na ręcznik papierowy, a następnie obsypać cukrem pudrem. Gotowe. 

Smacznego! 
K. Brożek 

KARNAWAŁOWE  BIESIADY 

Biesiadowanie przy suto zastawionym stole jest  prawdziwym wyzwaniem dla 

tych, którzy dbają o linię i zdrowe odżywianie. Czy można być na diecie i jednocze-

śnie niczego sobie nie odmawiać? Oto kilka rad:  

- możemy spróbować wszystkich potraw, na które mamy ochotę, jednak musi to być  

kosztowanie, a nie zjadanie ogromnych porcji  

- wybierajmy dania, które pojawiają się okazjonalnie, a zrezygnujmy z tych, które jemy  

regularnie przez cały rok 

- jedzmy wolno, delektujmy się i nie spieszmy  

- potrawy nakładajmy na mniejszy talerz, dobrze jest również na-

łożyć sobie od razu wszystko co chcemy zjeść, gdyż widok pełnego 

talerza spowoduje, że zjemy mniej  

- podczas ucztowania pijmy czerwoną herbatę, miętę lub melisę  

- po obfitym posiłku najlepiej jest choć trochę się poruszać,  

a spacer znacznie ułatwi pracę naszej wątrobie i jelitom 
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Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Panią mgr Martyną Gajos, która uczy 
w naszej szkole przedmiotów zawodowych w technikum hotelarskim. 
 
Agnieszka Pustuł: Gdy słyszy Pani słowo „podróż”, myśli o…… 
Pani Martyna Gajos:  Słowo „podróż” kojarzy mi się ze zwiedzaniem, wyprawą i czasem 
wolnym. Podróże są natchnieniem i wyzwaniem, prowokują do odkrywania nowej rzeczywi-
stości. Podróże nie przestają kształcić, przemieszczając się z miejsca w miejsce, uczestniczy-
my w swoistego rodzaju lekcji. I nie chodzi tutaj o lekcję geografii, ale o lekcję życia.  
Z nowej perspektywy spoglądamy na rzeczy znane i dostrzegamy rzeczy nowe.  
A.P.: Uczy Pani przedmiotów związanych z hotelarstwem. Czy wynika to  
z osobistych zainteresowań?  
M.G.: tak, praca zawodowa związana jest ściśle  
z moimi zainteresowaniami i upodobaniami.  
A.P.: Czy często Pani podróżuje?  
M.G.: Niestety nie mogę pozwolić sobie na częste 
 podróże, ale cieszę się, że mieszkam w Zawierciu,  
które nazywane jest „Bramą na Jurę Krakowsko-
Częstochowską”.  
A.P.: Jakie miejsca/kraje najchętniej Pani  
odwiedza?  
M.G.: Często przebywam właśnie na terenach  Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Podziwiam przepiękne panoramy, malownicze dolinki czy  
imponujące ostańce skalne. Pasjonują mnie sekretne groty i zamki owiane tajemniczymi 

legendami. Jurajskie szlaki nie zawiodą ani miłośników 
przyrody, ani ciekawych świata poszukiwaczy przygód.  
A.P.: Czy jest podróż, do której powraca Pani  
w myślach?  
M.G.: Z sentymentem wspominam wycieczki do Krako-
wa. Na powrót odbywam przechadzki wśród zabytków 
Starego Miasta. To niezapomniane przeżycie nie tylko dla 
koneserów sztuki.  
A.P.: Jakie miejsce w Polsce poleci Pani wszyst-
kim zakochanym na walentynkowy weekend? 
M.G. : Zapraszam do wspomnianego przeze mnie  

Krakowa, ponieważ jest to miasto o pięknej duszy. W każdym zakątku kryje się jakaś  
tajemnica i czuć powiew historii. Kraków umiłowali sobie poeci, artyści oraz królowie.  
Historyczne centrum miasta wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
znajduje się tutaj 11 zabytków klasy zerowej. 

 

 

 
 
 
 
 
 

A.Pus
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Makijaż karnawałowy 2014 powi-
nien być efektowny i zachwycający. W 
najnowszych trendach króluje kolor, 
dlatego nie bój się intensywnych cieni 
i błyszczyków z kryształowymi drobin-
kami. W tym sezonie przede wszyst-
kim podkreśla linię oka i powiększa 
optycznie usta.  
Fryzury męskie   

By znaleźć fryzurę, w której czujemy się  najlepiej, należy wziąć pod uwagę 
nie tylko długość włosów, ale również ich  charakter. Rockowe  
przystrzyżenie  doda odwagi, natomiast miękkie włosy 

spadające na 
k a r k  m o g ą  
okazać się nieo-
cenione w podry-
wie na mieście.  
 
Fryzury damskie  
Fryzury w karnawale w 2014  powinny  
onieśmielać prostotą. O wiele trudniej jest 
zaplanować fryzurę, która zachwyci bez 
nadmiaru akcesoriów. Jeśli jednak decydu-
jesz się już na ozdoby, przypilnuj, by było  
to coś z piórkiem. Barwne spineczki najle-
piej prezentują się, gdy znacznie kontrastu-

ją z kolorem włosów. O czym powinnaś pamiętać,  
by rzucić na kolana każdego mężczyznę na imprezie? 
Oczywiście o odpowiednim nabłyszczeniu pasm. 
Dzięki sprejowi włosy będą wyglądały na zdrowe  
i silne, przez co odmłodzą Cię. Należy pamiętać, że 
fryzura stanowi co najmniej połowę wyglądu.  
Panowie mogą nie zwrócić uwagi na nienajlepsze  
dobranie torebki do butów, jednak w ich oczy od 
 razu rzuci się fryzura. W końcu to w Twoje oczy będą 
patrzeć cały wieczór, prawda? 
 
Piękny i kobiecy strój wieczorowy to karnawa-
łowy niezbędnik każdej kobiety. Karnawał to jedyny 
okres w roku, kiedy możemy  
pozwolić sobie na szczyptę ekstra-
wagancji.  Dla nas najlepszy strój 
wieczorowy to sukienka - obcisła, 
seksowna ozdobiona koronką,  
siateczką lub ciekawą aplikacją. 
Alternatywną propozycją może 
być spódnica przed kolano lub 
eleganckie spodnie zestawione  
z modnym topem. Dopełnieniem 
k a ż d e j  s t y l i z a c j i  m u s i 
być efektowny dodatek np. kolia, 
gruba bransoleta czy stylowa  
torebka. 

S. Lisak, S. Matyja 

Karnawał  
zaprasza  
na bal... 

http://styl.fm/newsy/118467.modne-fryzury-2013-i-2014-co-w-trendach-piszczy
http://styl.fm/newsy/116341.fryzury-modne-propozycje-dla-odwaznych-kobiet
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POMYSŁY  
NA WALENTYNKOWY  

PREZENT 

Kiedy Cię przytulam to przechodzą mnie ciarki, 
oczy mgłą zachodzą, ciśnienie mi skacze, 
a kolana mi miękną, drętwieją me barki, 

włosy stają dęba, gdy Ciebie zobaczę, 
z Tobą przytulanie jest moim marzeniem… 

no i dzisiaj liczę na jego spełnienie!  

Bez Ciebie tak pusto i oczom i ustom, 
Śmiech schował się w kącie i śni. 

Wieczory się dłużą, bo czasu zbyt dużo, 
Nikt bliski nie puka do drzwi. 

Tak wiele jest złego, szarego, groźnego, 
Że smutno i płakać się chce. 

Mijają soboty, pamiętaj, więc o tym, 
Że komuś bez Ciebie tak źle!  

Witam Ciebie Drogi Misiu!  
Chcę pogłaskać Cię po pysiu, 

buzi dam Ci i przytulę,  
tylko napisz do mnie czule!  

Jesteś latem mym i wiosną, 
Roześmianą wciąż radością, 

To Ty zimą i jesienią 
Jesteś kwiatem i zielenią, 

Tyś mym źródłem i strumie-
niem, 

W Tobie gaszę me pragnienie, 
Z Tobą wszystkie chwile dzielę: 
Świątek, piątek i niedzielę. 

Składam dzisiaj w Twoje ręce 
Życie moje i... nic więcej  

Kochaj uśmiechem, 
gestem, spojrzeniem 

Kochaj dotykiem,  
zapachem 

Kochaj dobrocią,  
troską, przebaczeniem 
Kochaj zanim powiesz 

"Kocham"  

Drobne upominki, wierszowane  życzenia  
— oto nasze walentynkowe podpowiedzi, 
 z których możecie skorzystać 14 lutego.  
 Ale radzimy też posłuchać własnego serca, to 
ono jest najlepszym doradcą. 


