
Walentynkowe                                      

propozycje biblioteki! 



Witam wszystkich czytelników! 

Zbliżają się Walentynki i z tej okazji 

przygotowałam dla Was wybrane książki                            

o miłości, które czekają na Was w bibliotece. 

Zapraszam również do zapoznania się                           

z poniższym tekstem i odwiedzenia stron, 

które kryją się pod zaznaczonymi linkami.   

 

 

Co roku 14 lutego listonosze na całym świecie doręczają kartki milionom ludzi,                             

są to WALENTYNKI. To bardzo sympatyczny sposób przypomnienia się przyjaciołom                           

i świetna okazja do dyskretnego wyznania komuś miłości czy tez okazania sympatii. 

Powszechnie dzień ten nazwano DNIEM ZAKOCHANYCH.                                                            

Tradycję  Dnia świętego WALENTEGO przekazywano z pokolenia na pokolenie.                                                

Nadal nieodłączną częścią tego dnia jest wysyłanie anonimowych  wyznań miłosnych                                    

lub też wręczenie czerwonej róży osobie, którą się kocha. 

O tym, że Dzień Świętego Walentego znany i obchodzony był już dawno,                                   

przekonać się można z dzieł  dzieła Szekspira. Dramat "Romeo i Julia" Williama Szekspira 

jest uznawany za największe dzieło literackie  gdzie głównym wątkiem jest miłość 



dwojga ludzi.  Tutaj    można znaleźć kilkanaście najpiękniejszych cytatów z tego 

wspaniałego utworu. 

Polacy zaczęli obchodzić Dzień Świętego Walentego całkiem niedawno. W dniu tym 

organizowane są różne festyny i zabawy. Zwyczaj wysyłania Walentynek przyjął się 

bardzo szybko.  

O miłości napisano i wyśpiewano już setki najróżniejszych piosenek. Poniżej znajdziecie 

parę przykładów tekstów z polskich najwspanialszych muzycznych utworów: 

"Kochać" w wykonaniu Piotra Szczepanika 

"Kochać Inaczej" zespołu DE MONO 

"Wielka miłość" Seweryna Krajewskiego 

O miłości pisano, oczywiście, także w Biblii,  tutaj   znajduje się fragment listu                                                     

do Koryntian, poruszający ten temat, a także artykuł pt.   "Biblia o miłości".  

Ówcześnie temat miłości jest jednym z najważniejszym w życiu każdego człowieka, 

ważną też rolę odegrał w utworach literackich, o tym możesz przeczytać w artykule 

pt. "Snuć miłość"- czyli wielkie miłości historii niespełnionej. Oba artykuły pochodzą                             

z gazetki szkolnej "KRZYWE ZWIERCIADŁO" luty-marzec 2000r. 

Miłość to najwspanialszy dar jaki dał nam Bóg, zrozumie to człowiek, który kochał                                    

i kocha naprawdę. Czasem jednak mylimy się co do obiektu naszych uczuć,                                            

a nasze serce zagubione dotkliwie szuka wyjścia z sytuacji. W momentach radości                               

ale przede wszystkim wielkiego smutku często wyrażamy swoje emocje,                                                    

stan w którym się znajdujemy. Wtedy rodzą się najpiękniejsze bo pisane prosto                                            

z głębi swego serca miłosne wyznania i wiersze.  

Czy zdarzyło Ci się być zazdrosnym o swoją sympatię? Otóż czasami nie zdajemy sobie                      

z tego sprawy jak wielki wpływ na miłość ma zwykła zazdrość, która z czasem może 

przerodzić się w chorobliwą. Wiele jest na ten temat artykułów, porad, książek pisanych 

przez psychologów. Kliknij  tutaj, a dowiesz się do czego skłonna jest zazdrość                                       

i co ze sobą niesie.  

W miłości stosujemy różne sztuczki, gramy wdziękiem i urokiem osobistym.                                                

Lecz jeśli to nie działa, może warto sięgnąć do całkiem innych sposobów... tutaj można 

znaleźć kilka porad stosowania magicznych czarów. 

Czy wiesz co to oznacza gdy w nocy z poniedziałku na wtorek przyśni Ci się chłopak?                                 

Czy wiesz o czym świadczy widok zakonnicy, albo wykrzyknik w liście od chłopaka?                                  

Jeśli nie - to tutaj możesz znaleźć odpowiedz na te oraz wiele innych pytań. 

http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_cytaty_rj.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_piosenki_2.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_piosenki_1.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_piosenki_3.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_cytaty_b.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_artykul_2.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_artykul_1.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_wiersze.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_zazdrosc.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_czary.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_wrozby.html


Jeżeli ukochana osoba posiada telefon komórkowy, możesz sprawić  jej miły  prezent 

wysyłając jednego ze 100 najbardziej znanych  miłosnych sms-ków. 

WALENTYNKI to ważne święto i ma miejsce tylko raz w roku, dlatego warto z tej okazji 

sprawić swojej drugiej połowie miłą niespodziankę, zamiast prezentu może to być 

kolacja przy świecach. Tutaj możesz przeczytać w jaki sposób ja przygotować,                                      

jak się zachować i o czym rozmawiać, aby chwila ta na zawsze pozostała w waszej 

pamięci. 

NA CZAS WALENTYNEK DOBRA RADA! - jeśli kogoś bardzo lubisz, a należysz do osób 

nieśmiałych, jest świetna okazja, aby temu komuś wyznać swoje ciepłe uczucie.                            

Wszak Dzień Zakochanych to sympatyczne święto. Wystarczy, że na kartce napiszesz 

parę miłych słówek, wierszy lub tajemniczych wyznań, ozdobisz je serduszkami,                                 

które są symbolem miłości i ... gotowe. 

Teraz wystarczy podpisać się np.: "TWOJA WALENTYNKA", lub "TWÓJ WALENTY"                                   

 i wysłać pocztą lub podstępem wrzucić do szkolnego plecaka wybranej osobie. 

 

„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się 

przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym 

kierunku”                                       „Mały Książe”- A. de Saint - Exupery. 

 

„Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, 

żeby był, jaki jest.”                                      „Tato” - W. Wharton.  

http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_sms.html
http://www.zseg.hg.pl/publikacje/michulec/informacje/wal_porady.html

