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Kochani! 
 

 Jako że zbliżają się walentynki, postanowiliśmy uczcić ten zwyczaj 

wyjątkowym wydaniem lubianego przez Was pisemka „Co w 4 szeleści...” 

Znajdziecie w nim sporo okazjonalnych wierszyków, prosty przepis kulinarny, 

dawkę ciekawostek, a także recenzje książek oraz filmów miłosnych. 

 Dzień Zakochanych to czas, w którym okazujmy sobie przyjaźń, miłość, 

sympatię poprzez drobne podarunki, wspólne wyjście do kina lub na spacer, jednak 

pamiętajmy, że ciepłe uczucia warto żywić do innych nie tylko od święta. 

Bądźmy dla siebie serdeczni na co dzień !!! 
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  Nie wstydź się mówić o miłości.   

  Wybierz najlepszy cytat lub wiersz o miłości i wyślij walentynkę   

  

 Jesteś moim szczęściem, 

 wiarą i nadzieją, 

 światłem w mroku, 

 przyszłością, 

 powietrzem, 

 całym światem... 

 Bądź dla mnie 

 tym wszystkim już zawsze!   Z bliska i z daleka, 

        w smutku i radości, 

        nie zapomnij nigdy 

        o mojej miłości. 

        Twoja Walentynka 

 Nie dlatego, że Cię lubię, 

 nie dlatego, że Cię znam, 

 lecz dlatego, że Cię kocham, 

 Tobie swoje serce dam...   
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 We wszystkich mowach i w języku duszy 

 Nad wszystkie są dwa słowa, 

 Jak w kroplach rosy po suszy, 

 W nich skarb żywota się chowa. 

 Jak dwie perełki w oceanie życia, 

 Jak dwie gwiazdeczki na niebie, 

 Świecą nam do powicia 

 Dwa słowa - kocham ciebie. 

 J.I. Kraszewski 

       Każdy nowy dzień jest kwiatem 

       Który zakwita w naszych rękach 

       Tam gdzie się kocha, nigdy nie  

       zapada noc. 

       Serce to cząstka człowieka, 

       Które tęskni, kocha i czeka. 

       Adam Mickiewicz 
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Walentynkowe kruche ciasteczka maślane 

 

 

 

Składniki: 

0,5 kg mąki 

3 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 szklanka cukru 

200 g masła 

1 łyżka tłustej śmietany 

3 jajka 

Jak to zrobić? 

Masło wyciągamy wcześniej z lodówki, kroimy na małe kawałeczki i odstawiamy, żeby 

zmiękło. Suche składniki mieszamy razem w misce. Dodajemy masło, śmietanę i jajka. 

Zagniatamy do uzyskania gładkiej masy. Ciasto można też wyrobić w robocie kuchennym 

lub stojącym mikserze. 
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Walentynki - coroczne święto zakochanych przypadające na 14 lutego. Nazwa pochodzi 

od św. Walentego, którego 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 – tradycje i zwyczaje 

Losowanie imion 

Starożytny zwyczaj losowania imion utrzymał się także w średniowieczu. W zwyczaju tym 

zmieniono jednak to, że także dziewczęta zaczęły losować imiona chłopców. Potem przez cały 

tydzień noszono wylosowane kartki przypięte do rękawa. 

Wypatrywanie ptaków 

Przyjął się także zwyczaj, dzięki któremu dziewczęta mogły dowiedzieć się, za kogo wyjdą za mąż. 

W tym celu musiały wypatrywać ptaków. Jeśli pierwszym wypatrzonym ptakiem był rudzik, 

oznaczało to, że dziewczyna wyjdzie za mąż za marynarza, wróbel – będzie miała męża biednego, 

ale jej małżeństwo będzie szczęśliwe, łuszczyk – oświadczy jej się mężczyzna bogaty. 

Ofiarowywanie łyżek 

W Walii 14 lutego ofiarowywano sobie drewniane łyżki z wyrzeźbionymi sercami, kluczami i 

dziurkami od klucza. Ten podarunek miał symbolicznie oznaczać: „Otwórz moje serce”. 

 

 

 



Wręczanie kwiatów 

Zwyczaj ofiarowywania kobietom kwiatów w walentynki narodził się w XVI w. Wszystko 

zaczęło się od balu, który zorganizowała jedna z córek króla Francji Henryka IV. Każda z 

obecnych na nim kobiet otrzymała od swojego kawalera bukiet kwiatów. Poza tym każdy 

narzeczony został zobowiązany do wysłania swojej ukochanej czułego liściku nazwanego 

walentynką. Zwyczaj ten bardzo się wszystkim spodobał i zadomowił się królewskim dworze 

w Paryżu na stałe. Walentynki dekorowano sercami i wypisywano na nich romantyczne 

wiersze. W kolejnych wiekach zwyczaj ten zaadoptowały inne kraje i w XIX w. zaczęto 

uważać walentynki za najbardziej romantyczny sposób wyznania miłości. W Stanach 

Zjednoczonych wysyłano anonimowe listy walentynkowe i zamiast podpisu wpisywano 

„Zgadnij kto”. Natomiast w Europie podpisywano je po prostu „Twój Walenty”. 

Pierwsze gotowe kartki walentynkowe 

Tradycja wysyłania gotowych kart walentynkowych zapoczątkowana została w 1809 roku 

przez Amerykankę, Esther Howland. Po otrzymaniu pierwszej walentynki wpadła na pomysł 

tworzenia podobnych kart. Początkowo zaczęła je wykonywać sama i była zaskoczona tym, 

że otrzymywała więcej zleceń niż mogła sama zrealizować. Najpierw zatrudniła przyjaciół a 

z czasem stworzyła firmę osiągającą bardzo wysokie zyski. 

Walentynki – święto zaręczyn 

Najbardziej uroczyście walentynki obchodzone są w ojczyźnie św. Walentego. Każdego roku, 

w niedzielę przypadającą najbliżej 14 lutego, w katedrze w Terni 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, kiedy to ponownie złożą tę przysięgę. 

Tym razem na całe życie. 
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Walentynki – ciekawostki 

1.Pierwsza walentynka 

Prawdopodobnie pierwszą kartkę walentynkową wysłał książę Orleanu w 1415 roku – uwięziony w 

londyńskim Tower pragnął powiedzieć żonie, jak bardzo ją kocha. Pierwszą kobietą, która wysłała 

walentynkę była Margery Brews w 1477 roku, która wysyłając list do narzeczonego, dołączyła 

również kartkę z miłosną poezją. 

2.Kolor ma znaczenie 

Choć nie każdy o tym wie, oprócz przesądów dotyczących liczby kwiatów w bukiecie, istnieje także 

przekonanie o symbolice kolorów róż i wszystkich kwiatów ciętych. Warto więc dowiedzieć się jaką 

metaforyczną wiadomość przekazujemy odbiorcy, wręczając róże w kolorze czerwieni, żółci lub bieli: 

• czerwone róże – gdy podarujemy taki bukiet bliskiej nam osobie, przekażemy tym samym 

zakodowaną wiadomość „kocham Cię” lub „bardzo mi na Tobie zależy”. 

• żółte róże – W większości krajów kojarzone są z negatywnymi uczuciami, czyli 

nieszczerością i zazdrością. Pamiętajmy jednak, że znaczenie koloru róż jest wyłącznie 

symboliczne. Nie rezygnujmy z wyboru kwiatów w tym kolorze, jeżeli wiemy, że potencjalna 

odbiorczyni lub odbiorca po prostu lubią słoneczne barwy. 

• białe róże – Niezależnie od szerokości geograficznej białe róże znaczą tyle co „moje uczucia 

są prawdziwe” lub „mam szlachetne zamiary” 

• różowe róże – kiedy wręczymy je odbiorcy, nasz gest będzie znaczył po prostu „bardzo Cię 

lubię” 

• róże w kolorze herbacianym – gdyby pokusić się o przypisanie im konkretnych zwrotów 

lub wyrażeń, byłyby to z pewnością słowa „dziękuję Ci” a także „z wyrazami wdzięczności” 

 

 

 

 



3.Prezenty walentynkowe 

Najpopularniejsze prezenty na walentynki to: 

Kartka – 52% 

Czekoladki – 50,5% 

Kwiaty – 36% 

Kolacja w restauracji – 35,6% 

Biżuteria – 18,9% 

Ubranie – 14,6% 

*źródło: Wprost 

 

4.Najdroższa walentynka 

Najdroższa w historii kartka walentynkowa wykonana była z litego złota i przyozdobiona sercem z 

diamentów, szafirów i brylantów. Całość zapakowana była w… futro z norek. Walentynka ta 

stanowiła kosztowny prezent dla śpiewaczki operowej Marii Callas od armatora i miliardera 

Arystotelesa Onassisa. 

5. Japońskie walentynki 

W Japonii to kobiety dają prezenty mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc później, z okazji Białego 

Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada. 

6. Walentynki i zwierzęta 

Podobno około 3% ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu wręcza prezent pupilowi.
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Film ,,Ponad wszystko” Ciężko sobie wyobrazić siebie w takiej sytuacji, kiedy nie możesz 

przekroczyć progu własnego domu, nie możesz spotkać się ze znajomymi, wyjść na spacer, pojechać 

na wakacje, wyjść do sklepu, poczuć wiatru we włosach, deszczu na skórze lub piasku pod stopami. 

Wydawałoby się, że Maddy pogodziła się ze swoim losem, ale tylko do czasu... Pewnego dnia do 

domu obok wprowadza się rodzina i Maddy bardzo szybko zaczyna fascynować się 

Olly’m.                 

           

Książka ,,Wyskok” Elisa Carbone  P.K. ma już dość życia pełnego reguł, nakazów i 

zakazów. Pragnie uciec rodziców, którzy chcą ją posłać do szkoły z internatem. Chce wyrwać 

z miasta, by robić to, co najbardziej ją pasjonuje - uprawiać wspinaczkę. Jej towarzyszem 

przygody zostaje Zwierzak, małomówny i przystojny chłopak, którego dopiero poznała. 

Początkowa ekscytacja zmienia się w niepewność, gdy w trakcie podróży na jaw wychodzą 

kolejne tajemnice chłopaka. P.K. musi zdecydować, czy posłuchać swojego serca i zaufać 

Zwierzakowi czy... uciekać. Pełna emocji opowieść o wspinaczce, przygodzie i miłości, od 

której nie sposób się oderwać. 

 



 

Książka ,,Słońce też jest gwiazdą” Nicola Yoon Natasha pochodzi z Jamajki, ale od ósmego 

roku życia mieszka w Nowym Jorku. Tu ma swoje życie, chłopaka, przyjaciół… Ale rodzina 

dziewczyny przebywa w USA nielegalnie i wkrótce zostanie deportowana. Natasha jest zrozpaczona 

i wściekła na ojca, bo to przez niego muszą wrócić na Karaiby. Jakby nieszczęść było mało, właśnie 

zdradził ją chłopak! Przyszłość jawi się w czarnych barwach... I wtedy zrządzenie losu, a może 

przeznaczenie, stawia na jej drodze Daniela. Czy można zakochać się w ciągu kilku godzin? Natasha 

uważa, że to niemożliwe. Zresztą, po co jej miłość, skoro niebawem znajdzie się w obcym kraju, 

wśród obcych ludzi… 
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