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Cześć!

Gorąco witamy wszystkich naszych  

Czytelników. Zachęcamy wszystkich do czytania                                                              

specjalnego, walentynkowego numeru.  
 

 
 

 
 

   Walentynki! Ach, Walentynki! 

Nie trzeba tego zbyt serio brać, 

Ale fajnie jest w upominku 

Serduszko dostać albo dać! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny- Maria Bławat, Julia Lackorzyńska, Aleksandra 

Malczyk, Julita Majchrzyk,  Patrycja Manierak,  Natalia Marzec, 

Natalia Prasałek, Julian Wiśniewski, Zuzanna Sadowska. 



 

 

 

Dzień Św. Walentego w Polsce obchodzony jest od lat 90 XX wieku. Jednym ze zwyczajów 

walentynkowych  jest wysyłanie listów i kartek,  w których zakochani wyznają sobie miłość, często                       

w formie wierszy. Postaram się Wam opisać dzień zakochanych nie tylko w krajach Europy, lecz na 

całym świecie. 

Francja 

We Francji Święto Zakochanych jest świętem 

narodowym  i jest bardzo hucznie obchodzone. 

Zamiast czekoladek wysyła się bukiety kwiatów 

wraz z zaproszeniem do teatru, opery, kina. 

Zakochani kończą świętowanie zazwyczaj 

romantyczną kolacją. 

Czechy 

W Czechach święto to obchodzi się dwa razy w roku. Największe tłumy zakochanych można spotkać 

wtedy na Moście Karola w Pradze. Wieszają oni kłódki, będące symbolem ich miłości. Pocierając je 

kilkakrotnie, wierzą, że zapewnią sobie lojalność drugiej połówki. 

Stany Zjednoczone 

W USA obdarowuje się wszystkie osoby, które darzy się sympatią. Nie musi  to być koniecznie druga 

połówka. Może to być kolega, koleżanka, przyjaciel, szef, nauczyciel czy babcia. Walentynki w 

Stanach mają bardzo komercyjny charakter. Miasta toną w czerwonych serduszkach, radia są pełne 

miłosnych piosenek, a telewizja i kina są pełne filmów o 

miłości. 

Japonia 

W Japonii podobnie jak w Stanach 

Zjednoczonych upominki wręcza się nie 

tylko ukochanym, ale również znajomym. W 

Walentynki obdarowują jedynie kobiety, a 

głównym prezentem są czekoladki. Są dwa 

rodzaje czekoladek – własnoręcznie robione 

dla ukochany, oraz zagraniczne dla innych 

osób, które darzy się sympatią. Panie 

natomiast przyjmują podarunki miesiąc 

później – w Biały Dzień. 

 



 

 

Estonia 

14 lutego w Estonii to nie święto miłości, ale przyjaźni. 
Miłość czasem się kończy, a przyjaźń zazwyczaj trwa i 
trwa, dlatego Estończycy w walentynki obdarowują 
swoich przyjaciół, a nie swoje połówki. 
 

Walia 
 

Walijczycy święto miłości obchodzą wcześniej niż wszyscy. 
Już 25 stycznia, czyli w dzień św. Dwynwen - patronki 
kochanków, wręczają swoim ukochanym... łyżki! 
Oczywiście nie byle jakie sztućce, ale piękne drewniane i 
rzeźbione łyżki, które najczęściej są ozdobione miłosnymi 
symbolami.  
 

Dania 
 
Podczas gdy walentynkowe kartki wysyłane są na całym świecie, Duńczycy mają z tej okazji własną 
tradycję, która sięga XVIII wieku. Sekretni wielbiciele wysyłają do swoich sympatii żartobliwe listy, 
zazwyczaj w formie papierowego płatka śniegu z wierszem. Nadawca podpisuje list wykropkowanym 
imieniem, a jeśli odbiorca zgadnie jego tożsamość, na Wielkanoc obdarowuje go świątecznym 
jajkiem. 
 

Niemcy 

Wiedzieliście, że w Niemczech jednym z symboli miłości  

jest świnia? Z tego powodu możemy na wielu kartkach 

walentynkowych znaleźć czerwone serduszka i świnki.  

Słowenia 

14 luty to dzień, gdy rusza sezon na pracę w polu. Jest to 

także czas, kiedy ptaki dobierają się w pary. Słoweńską 

tradycją jest wyjście boso, często na oblodzone, ośnieżone pole, tylko po to, by wypatrywać ptaków 

łączących się w pary. 

Brazylia 

W tym pełnym temperamentu kraju 14 lutego jest 

świętem singli. W ten dzień single urządzają sobie wróżby. 

Do kapelusza wrzucają karteczki z imionami i losują je. 

Wylosowane imię ma oznaczać, że przyszły mąż lub żona 

ma się właśnie tak nazywać. Ile w tym prawdy? Nie 

wiadomo :)  

 

 

opracowała: Natalia Prasałek



 

 

 

 

 

 

 

   Po angielsku: I love yo 

   Po niemiecku: Ich liebe dich 

   Po włosku: Ti amo 

   Po francusku: Je t'aime 

   Po szwedzku: Jag älskar dig 

   Po rosyjsku: Я тебя люблю 

   Po hiszpańsku: Te amo 

   Po ukraińsku: Я тебе кохаю 

   Po czesku: Miluji tě 
   Po grecku: Σ' αγαπώ 

Po koreańsku: 당신을 사랑해요 

Po rumuńsku: Te iubesc 

Po turecku: Seni seviyorum 

Po arabsku:  أحبك 

Po estońsku: Ma armastan sind 

Po hebrajsku:  אני אוהב אותך 

Po węgiersku: Szeretlek 

Po japońsku: 愛しています 

Po indonezyjsku: Aku cinta kamu 

Po bułgarsku: Обичам те 

Po portugalsku: Eu amo-te  

 

 

 

 

opracowała: Aleksandra Malczyk  



 

 

 

Brownie 

Składniki: 

Ciasto: 

250 g gorzkiej czekolady  

150 g masła 

200 g cukru 

3 łyżki kakao 

150 g mąki pszennej 

250 ml mleka 

6 jajek 

40 ml rumu 

Polewa czekoladowa: 

200g słodkiej, płynnej śmietany 30- 36% 

150g gorzkiej czekolady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób przygotowania: 

Dno tortownicy o średnicy 26 cm 

wyłożyć papierem do pieczenia, a 

następnie zacisnąć obręcz. Odstawić na 

bok. 

Przygotować ciasto: Połamaną na kawałki 

czekoladę roztopić razem z masłem, 

mlekiem i rumem w kąpieli wodnej. 

Odstawić na bok. 

Jajka z cukrem ubić mikserem na 

najwyższych obrotach na jasną i 

puszystą masę. 

Do masy jajecznej przesiać mąkę z 

kakao i wszystko razem krótko 

wymieszać. Dodać stopniowo ciepłą masę 

czekoladową i wymieszać delikatnie 

trzepaczką. 

Piec w nagrzanym piekarniku ok. 50 

minut w temperaturze 160°C, grzałka 

góra- dół.  

Przygotować polewę czekoladową: 

Połamaną na kawałki czekoladę roztopić 

ze śmietaną w kąpieli wodnej.  

 

przepis od Juliana Wiśniewskiego 

 



 

 

 

 

WĄTKI ROMANTYCZNE W KSIĄŻKACH I FILMACH 

Gwiazd naszych wina 

Dramatyczny romans przedstawiony w postaci książki oraz 

filmu. Cierpiąca na raka tarczycy Hazel za namową rodziców 

idzie na spotkanie grupy wsparcia. Poznaje tam nastoletniego 

Gusa, byłego koszykarza z amputowaną nogą. 

    Zakochany kundel 

Film animowany dla różnego 

przedziału wiekowego.Po wyjeździe 

swoich właścicieli piękna suczka rasy cocker spaniel, 

Lady, wyrusza w świat razem z bezpańskim kundlem, 

Trampem. 

Trzy kroki od siebie 

Wzruszający film młodzieżowy opowiadający o chorobie 

dwóch zakochanych w sobie osób. Życie chorej na 

mukowiscydozę Stelli Grant ulega zmianie, gdy podczas 

pobytu w szpitalu poznaje pacjenta Willa. 
 
 

Do wszystkich chłopców, których kochałam 

 

Amerykańska komedia romantyczna dla nastolatków w 

postaci książki oraz filmu.Sekretne listy miłosne 

nastolatki Lary Jean zostają odkryte i zaczynają siać 

spustoszenie w jej życiu miłosnym. 
 

    
 
 

   opracowała Patrycja Manierak 

https://www.filmweb.pl/film/Do+wszystkich+ch%C5%82opc%C3%B3w%2C+kt%C3%B3rych+kocha%C5%82am-2018-805947/vod
https://www.filmweb.pl/film/Do+wszystkich+ch%C5%82opc%C3%B3w%2C+kt%C3%B3rych+kocha%C5%82am-2018-805947/vod


 

 

  



 

 

 

      Walentynkowa Beczka Śmiechu ♥♥  
 

        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? 

 

Siedzi chłopak z dziewczyna na ławce w parku i zwierza się jej:                                                                   -

Wiesz co, chodzę z Tobą nie na żarty... a dziewczyna na to:                                                                                              -

Wiesz co, a ja też jestem głodna… 

 

    Na randce. Ona spóźnia się  godzinę.                                                                                                  

 Kochanie, dużo się spóźni łam?                                                                                                                   

Drobiazg, data się jeszcze      zgadza. 

 

- 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 kolanach i pomodlę się za tego biedaka... 

 

 

 

wybrała Maria Bławat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                Krzyżówka      
1. Inaczej koledzy/koleżanki... 
2. Kwiat z kolcami... 
3.  Słowo ,,KOCHAM” po angielsku... 
4. Jest czerwone i jest znakiem miłości...                                               
5. Imię patrona walentynek... 
6. Miesiąc ukochanych... 
7. Kolor kojarzący się z miłością... 
8. Walentynki to dzień... 
9. Święto w lutym...   
10.  Miłość od pierwszego... 
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