14 LUTEGO

„Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym…”
George Sand

Połowa lutego rozbudza żar w sercach wszystkich zakochanych,
zarówno tych, którzy są zakochani, jak i tych, którzy są
nieśmiali
i
obawiają
się
wyznać
swoje
uczucie.
14 lutego wielu ludzi, niezależnie od wieku, stara się by
serdeczniej niż na co dzień wyrazić uczucia do najbliższej im
osoby albo nawiązać budzącą nadzieję znajomość. W tym dniu,
gdzie nie spojrzeć, króluje czerwień - kolor miłości, kolor
Walentynek.

„Czym jest miłość”
Płomieniem który posiadł drewnianą chatę - pijanym
pocałunkiem wgryzł się w głąb strzechy.
Piorunem - który kocha wysokie drzewa - wodą
uwięzioną płasko - wyzwalaną przez niesyty wolności wiatr.
Włosami sosny - gładzonymi jego ręką - włosami
rozśpiewanymi w szaloną wdzięczną pieśń.
Ciemną głową topielicy - która palce rozsnuła
w poprzek fali - a uśmiech dała nieżywemu słońcu.
Wyciągnięta na brzeg - płakała długo i nie wyschła

aż dotąd póki smutni ludzie nie zakopali jej w ziemi.
Płomieniem.

Halina Poświatowska

Walentynki (ang. „Valentine's Day”) to Święto Zakochanych, które przypada na
14 lutego. Jego nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne
w kościele katolickim przypada również na ten dzień. Zwyczajem w tym dniu jest
wysyłanie kartek, życzeń czy też wierszy, zawierających wyznania miłosne. Walentynki
można ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć do skrzynki albo wysłać pocztą.
Najczęściej otrzymują je osoby, które darzymy ciepłym i przyjaznym uczuciem. Mogą się
więc obdarowywać nimi wszyscy: starzy i młodzi, krewni, przyjaciele czy też znajomi.
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.

HISTORIA WALENTYNEK
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.

HISTORIA WALENTYNEK

https://youtu.be/pkVObR3UJk4

CIEKAWOSTKI O WALENTYNKACH
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.

CIEKAWOSTKI O WALENTYNKACH
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.
Najdłuższy pocałunek trwał 58 godzin, 35 minut i 58 sekund! Pobicie rekordu wymagało
od zakochanych sporo wysiłku – nie mogli usiąść, jeść i spać w czasie trwania
pocałunku.

Najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko pokryte różowym lukrem,
ułożone w hebanowej szkatułce wysadzanej perłami i ofiarowane Annie Boleyn przez
króla Henryka VIII.

„KOCHAM CIĘ” W RÓŻNYCH JĘZYKACH

https://youtu.be/L5F1qZkmFiQ

TYPY ZAKOCHANYCH

Gdyby przyjrzeć się zakochanym, to zarówno po stronie
męskiej, jak i damskiej można wyróżnić kilka
charakterystycznych typów.

MIŁOŚNIK NATURY
Znaki szczególne: Rozczochrany z liściem na głowie, ubiór
w kolorach ziemi, zawsze zauważy, że ten krzaczek wypuścił
nowy pęd, a tamten niedługo będzie kwitnął.
Zalety: Jest troskliwy i opiekuńczy, stara się żyć w zgodzie
z naturą i nie szkodzić.
Rady: Z pewnością zwróci uwagę na dziewczynę-bluszcz
(lub przypominającą inną roślinę oprócz kaktusów). Dodatkowy
plus, gdy jesteś wegetarianką i nosisz dłuuugie i powłóczyste
spódnice. Gdy usłyszy z twych ust "żuczku", rozkochasz go
w sobie na zawsze.

MACHO
Znaki szczególne: Rozpoznasz po charakterystycznym odgłosie
wydawanym przez skórzane spodnie lub po nieprzeniknionym
spojrzeniu. Z reguły do dziewczyny mówi "mała" lub
"dziecinko"; jedyna komórka, jaką posiada to telefon.
Zalety: Jego umięśnione ramiona ochronią cię przed wiatrem.
Rady: Jedyne dozwolone tematy to on sam i jego urok osobisty
(a właściwie jego ciała). Jeżeli akurat wyskoczył ci pryszcz na
twarzy, to odwołaj randkę, bo on nie będzie się za ciebie
wstydził przed znajomymi.

INTELIGENT - ROMANTYK
Znaki szczególne: Okulary (lub szkła kontaktowe, jako symbol
ducha czasu), z książką lub "Biblioteką w Szkole" pod pachą.
Człowiek o zniewalającym uśmiechu i błysku białych zębów.
Zalety: Porozmawiasz z nim na każdy temat i w każdym języku.
Jest miły, opiekuńczy i sprawia, że przy nim czujesz się "istotą
boską". Przeniesie cię przez każdą kałużę i nie zapomni
otworzyć drzwi przed twoim przypudrowanym noskiem.
Rady: Pogrąż się w marzeniach (Nobel dla tej, która go
znajdzie).

WAMP
Znaki szczególne: Czarno-granatowy makijaż, ciemny strój
z metalicznymi błyskami (to biżuteria w dobrym gatunku).
Jej drapieżne spojrzenie nie pozwoli ci przejść obojętnie.
Zalety: związek z nią jest bardzo burzliwy, nie będziesz się z nią
nudził.
Rady: Nie próbuj z nią dyskutować. Przyznawaj jej rację i ciesz
się z każdej spokojnej chwili.

MYSZKA
Znaki szczególne: Wielu myśli, że w ogóle nie istnieje, a prawda jest
taka, że bardzo trudno ją zauważyć - wszystko w niej jest mysie. Ona
boi się nawet własnego cienia.
Zalety: Pochłonie każdy wybuch Twojej agresji bez najmniejszej
zmiany wyrazu twarzy. Zgodzi się na wszystko, co zaproponujesz
i jeszcze będzie ci wdzięczna za to, że ktoś podjął za nią decyzję.
Rady: Jeśli lubisz dominować, traktuj ją jak skarb, gdyż wiele takich
dziewczyn nie znajdziesz. Najlepszym prezentem imieninowym będzie
dla niej kilogram roztaczającego swoją cudowną woń żółtego sera.
Pamiętaj, że nie jesteś w stanie wyprowadzić jej z równowagi.

BUSINESS-GIRL
Znaki szczególne: Ubrana zawsze nienagannie w przepisowy mundurek.
Jest cynicznie nastawioną do świata realistką. Jej harmonogram prac
jest zawsze napięty i nie będzie mogła poświęcić ci wiele swojego
cennego czasu.
Zalety: Perfekcyjnie zorganizuje ci czas. Zadba o ciebie w każdej
sytuacji i spełni twoje życzenia zanim o nich pomyślisz.
Rady: Nie bujaj zbyt często w obłokach. Staraj się jej nie zawieść, bo ją
utracisz na zawsze.

WALENTYNKI W HUMORZE
Pewien mąż postanowił udowodnić żonie, że kobiety mówią
więcej od mężczyzn. Dlatego pewnego dnia pokazał jej
wyniki badań, które wykazywały, że mężczyźni w ciągu dnia
wypowiadają średnio 15 000 słów, zaś kobiety 30 000. Na to
żona po chwili namysłu: - A nie przyszło ci do głowy,
że kobiety używają dwa razy więcej słów niż mężczyźni
dlatego, że muszą im wszystko powtarzać dwa razy? Na to
zdziwiony mąż: - Możesz to powtórzyć?

WALENTYNKI W HUMORZE
Czy zostaniesz moją żoną? - pyta chłopak swoją dziewczynę Nie wyjdę za ciebie. Mój przyszły mąż musi umieć dobrze
gotować, prać, sprzątać, robić zakupy, patrzeć we mnie jak
w tęczę, wypełniać wszystkie moje życzenia... - Rozumiem.
Cofam moją propozycję. Pozwól jednak, że przez chwilę
pozostanę jeszcze na klęczkach i pomodlę się za tego
biedaka.
Chłopak pyta dziewczynę: - Co musiałbym ci dać aby cię
pocałować – Narkozę.
Jaś pisze list do Małgosi: Nie jem śniadania, bo myślę o tobie,
Nie jem obiadu, bo myślę o tobie, Nie jem kolacji, bo myślę o
tobie, Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!!

SYMBOLE WALENTYNKOWE
Serce - przez tysiąclecia uważano je za siedzibę życia, siłę decydującą w sprawach
dobra i zła. Od wieków symbolizuje miłość, wzruszenie, uczucie, życzliwość, przyjaźń,
oddanie. Płonące serce jest symbolem gorącego uczucia i namiętności.
Kolor czerwony - współcześnie wyraża agresywność, żywotność i energię, kojarzy się
z ogniem i miłością, w połączeniu z sercem jest symbolem szczerości i ogromu uczuć.

Lovebirds - to niezwykle częsty motyw walentynkowych kartek i ozdób. Najczęściej są
to siedzące, zawsze w parach, papużki nierozłączki, zwane po angielsku ptaszkami
miłości lub gołębie symbolizują rozerwalność dwojga ludzi.
Amorek, inaczej Eros - symbol miłości twórczej, kreatywnej oraz romantycznej,
w której dominuje tęsknota, oczarowanie oraz pragnienie.

JAK UCZCIĆ WALENTYNKI?
Kartki walentynkowe - można je wysłać lub wręczyć osobiście; mają przeważnie kształt serca;
przyozdobione są śmiesznym zdjęciem, rysunkiem, czy stosownym napisem, wierszem
znanego poety lub własnoręcznie napisanym wyznaniem miłosnym. Jednak dziś dużą
popularnością cieszy się możliwość wirtualnego wręczania miłosnych walentynek, w których
przeważają humorystyczne i romantyczne teksty. Choć kartki walentynkowe sprawiają dużo
radości i frajdy, to należy pamiętać, że równie miło jest je otrzymywać, jak i samemu dawać.

Kwiaty - to nieodłączny atrybut miłości, doskonałość ich formy i kształtów, a nade wszystko
zapach sprawiają, iż są one najprostszym i najbardziej elegantszym wyrazicielem naszych
uczuć. Ważne, żeby były i aby było ich dużo. Nie ma nic bardziej romantycznego od bukietu
pięknych kwiatów, które lubi nasza „druga połowa”.

JAK UCZCIĆ WALENTYNKI?
Prezenciki - naszą sympatię bardzo ucieszy drobny prezencik, świadczący o naszym gorącym
uczuciu i oddaniu. Może to być np. flakonik perfum, pierścionek z brylantem, pluszowy miś,
miękkie aksamitne serduszko, poduszka w kształcie serca, na której nasza ukochana będzie
mogła zasypiać myśląc o nas, bombonierka pełna czekoladek lub piernikowe czekoladowe
serca ze słodkim nadzieniem w środku, koszyk owoców (np. jabłka w czerwonym pudełku,
oczywiście w kształcie serca).

Wyjście - nie masz czasu, ani funduszy na coś zapierającego dech w piersiach? Nic nie szkodzi.
Przypomnij sobie, gdzie się poznaliście albo jakieś miejsce ważne dla Was obojga, gdzie po raz
pierwszy się pocałowaliście, czy wyznaliście sobie miłość. Zabierz ją / jego. Przypomnij tamtą
sytuację. Gdzie pójdziecie potem i co będziecie robili, jest już mniej istotne.

CYTATY O MIŁOŚCI

https://youtu.be/QA6yprflFuY

… NA ZAKOŃCZENIE
ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA
WALENTYNKOWEJ PIOSENKI
WHITNEY HOUSTON
„I WILL ALWAYS LOVE YOU”

https://youtu.be/3JWTaaS7LdU

Pamiętajcie o wysłaniu walentynkowych kartek.
Życzymy wszystkim wielu walentynek od tajemniczych wielbicieli!

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Monika Moryto

Iwona Damm
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