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„ Bajkę o miłości długą jak zaskroniec 
mówił jej… a ona czekała na koniec. ” 

Wiesław Brewiński 

                           Aforyzm 
 
          „ Miłość często wznosi wieże, 
             Ale mieszka na parterze. ”   
 
                   Wiesław Brudziński 
 

Rozmowa kogutów 
 

„ Minął marzec, kwiecień, 
Wkrótce minie maj… 

Chodzisz z nią na poważnie? 
Nie! Tylko dla jaj!  ” 

 
Tadeusz Dulemba 

 

Kompetencje 
 

„ Co serce leczy, a co rani – 
Najlepiej wiedzą zakochani. ” 

 
Rafał Orlewski 

 

Flirt i miłość 
 

„ Flirtować może każdy z nas setki 
razy, gdy ma chęć. 

Lecz kochać można tylko raz!2… 3… 
4… 5… ” 

 
Karol Szpalski 

 

Męska stałość 
 

„ On był stały 
Tylko one się zmieniały. ” 

 
Jan Sztaudynger 

 

Nie broń 
 

Nie broń się przed miłością, 
Broń się przed miłostkami. 

Nie udławisz się kością, 
Udławisz ościami. 

 
Jan Sztaudynger 

 
 

Nie jestem ładna, 
Ale taka sobie, 

I nie moja wina, 

Że się kocham w Tobie. 
 

 

Sporządziła: Urszula Tomiczek 
 

Puls Trójki 
pismo uczniów 

Numer 1/2017                                                                          Luty 2017 
 
Cześć! Oto pierwszy i niecodzienny numer naszego szkolnego pisma. 
A w nim niebywałe propozycje na niesamowity  walentynkowy dzień. 
Z nami wszystko udać się musi i gorące uczucie nawet z lodowatego 
serca wydusi. Powodzenia!!! 
                                                                                                 

 

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, 
nie płaczę, 
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zoba-
czę; 
Jednakże, gdy cię długo nie oglą-
dam, 
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć 
żądam; 
I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń, czy to jest 
kochanie? 
  (A. Mickiewicz) 
 

 

W numerze: 
o Wieści z budy, ale nie nudy 

o Walentynki 

o Horoskop dla zakochanych 

o Galeria talentów 

o Małolaty, palenie to same straty! 

o 2013 rokiem Juliana Tuwima 

Co wolisz: czy gwiazd tysiące? 
Czy oczy niebieskie, marzące? 

Czy jasne słońce na niebie? 
Czy ciche słowa: Ja kocham Cie-

bie?! 
 

 

 



 
 
 
 
PROSZĘ WSTAĆ!  SĄD IDZIE! 
Oskarżony: PAPIEROS 
Świadkowie: PŁUCA i SERCE 
Dym papierosowy zawiera 4000 różnych substancji szkodliwych dla zdrowia 
 
 
Ciała smołowate, które groma-
dzą się w płucach, są jedną z 
przyczyn raka płuc i krtani. 
 
Trujące związki chemiczne – 
fenole - niszczą nabłonek 
oskrzelowy. 

 

 
Tlenek węgla - zmniejsza za-
wartość tlenu we krwi, utrudnia 
pracę serca, które gorzej tłoczy 
krew do różnych części ciała. 
 
Nikotyna - jest to trucizna uży-
wana do tępienia owadów. Ob-
kurczając ściany naczyń krwio-
nośnych powoduje zaburzenia 
pracy serca. 
 

 
 
20 sztuk wypalonych dziennie papie-
rosów skraca życie o około 5 lat, 
40 sztuk dziennie - o 8 lat, 
każdy papieros skraca życie o 5,5 
minuty. 
 

 
Palenie papierosów przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym wywołuje jesz-
cze większe szkody niż palenie przez dorosłych. Porównując świadectwa 
szkolne w Niemczech, Szwajcarii. USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach bada-
cze stwierdzili, że uczniowie palący mają o 25% gorsze wyniki w nauce. Na odra-
bianie zadań potrzebują więcej czasu, gorzej uczą się na pamięć, w badaniach 
testowych popełniają więcej błędów. Dzieci palące papierosy mają niższy 
wzrost, mniejszą wagę ciała, mniejszy obwód klatki piersiowej. Osiągają gorsze 
wyniki w sporcie: w biegach, marszu i pływaniu. 

W epoce kosmosu – niemodne palenie papierosów! 
Ciała smołowate, kwasy, pyły to składniki, które w życiu robią tyły! 

Galeria talentów 
 

Oto wiersze Waszych kolegów i koleżanek.  Każdy może być poetą, 
więc długopisy i pióra w dłoń i do dzieła….. 

 
 
 

Chęć wiedzy 
 

Leniuchem mama dziś Kasię nazwała 
i atlas do jej rąk podała. 

Ucz się proszę, ucz dziewczyno, 
żebyś wiedziała, gdzie leży Pszczyno! 

 
Pszczyno to miasto, a może rzeka? 

Na brak wiedzy Kasia narzeka. 
Wezmę więc atlas i powetuję 

i wiedzą wszystkich dziś oczaruję. 
 

Lubię się uczyć – tak pomyślała, 
to i z mnożenia też spróbowała. 

A to radocha, a to zabawa, 
dobre oceny to łatwa sprawa. 

 
 

                                                             Marysia Zielińska kl. V 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Wieści z budy, ale nie nudy…………… 
 

Gorąca atmosfera w SP-3 
 
„ Sport i zabawa to świetna sprawa” pod tym hasłem dnia 20 stycznia br. 
nauczyciele wychowania fizycznego pani Anna Walczak i pan Jerzy 
Niedźwiedzki przygotowali gry i zabawy integracyjne . Spotkanie odbyło 
się w sali gimnastycznej SP – 3 i zrzeszyło nie tylko miłośników sportu . 
Okazało się, że uczniowie, rodzice i nauczyciele stanowią zgrany zespół, 
który do upadłego walczy o to, by być najlepszym. O miano zwycięzcy 
ubiegały się cztery drużyny. Każda z nich musiała udowodnić, że potrafi 
sprostać najtrudniejszym zadaniom. Przeciąganie liny, rzut lotkami, wbi-
janie goli, łapanie piłeczek wózkiem, dmuchanie balonów i  oklejanie 
mumii to tylko niektóre konkurencje. Okazały się one forsujące i co naj-
ważniejsze, dostarczyły wielu pozytywnych emocji. Każda grupa zagrze-
wała do walki swoich reprezentantów głośnym dopingiem i aplauzem. Na 
parkiecie zawodnicy walczyli do upadłego, by podołać wyzwaniom. W 
tym dniu uczniowie, rodzice i nauczyciele udowodnili, że podczas spotkań 
integracyjnych  nie ma przegranych i każdy uczestnik to zwycięzca. Naj-
ważniejszy jest dobry humor, aktywność fizyczna i chęć spędzenia wolne-
go czasu razem. Wiek, płeć i funkcja nie mają znaczenia, ponieważ wszy-
scy gramy w jednej lidze. 
Bal karnawałowy 
Choć mróz skuł ulice naszego miasta, drzewa i drogi śnieg pokrył  białym 
puchem, to w szkole panowała gorąca atmosfera. Nikt nie miał czasu na 
narzekania i nudę. Trzeba było przygotować bal, na który wszystkie dzieci 
czekały z utęsknieniem. Dnia 27 stycznia od samego rana korytarzami 
zaczęły przemykać  dziwne istoty. Rycerze, diabły,  czarne koty, kolorowe 
tancerki,  superbohaterzy ,  każdy z nich pragnął zostać królem lub królo-
wą balu, a tytuł ten uzyskali wybrańcy. Na parkiecie sali gimnastycznej 
rozbrzmiewała głośna muzyka i wirowały kolorowe światła. Znalezienie 
partnera w kolorowym dymie to dopiero wyzwanie. Taniec na gazecie, z 
balonem, na jednej nodze to prawdziwa sztuka. W czasie przerw można 
było się uraczyć przysmakami, by nabrać sił do dalszych harców.  

 
 
 

Tradycje walentynkowe 
 

Istnieje kilka tradycji związanych z okazywaniem uczuć, jeśli jesteś zako-
chany spraw przyjemność bliskiej Ci osobie. 

Laurki i liściki  Karty walentynkowe mają przeważnie kształt serc, część to 
śmieszne zdjęcia lub rysunki, przyozdobione stosownym napisem. W wiktoriań-
skiej Anglii na walentynki wysyłano suszone kwiatki, ułożone w różnego rodzaju 
kompozycje. Dobrym pomysłem jest wysłanie ukochanej osobie śpiewającego 
telegramu. Jeżeli jest to niewykonalne, dużą radość sprawi również zwykły tele-
gram z płomiennym wyznaniem lub list, po otworzeniu którego naszą sympatię 
zasypie stos powycinanych przez nas serduszek. Kwiaty  To nieodłączny atrybut 
miłości, doskonałość ich formy i kształtów, a nade wszystko zapach sprawiają, iż 
są one najprostszym i najelegantszym wyrazicielem naszych uczuć. Ważne, żeby 
były świeże (żadnych sztucznych gerber czy goździków) i żeby było ich dużo. 
Nie ma nic bardziej romantycznego od bukietu czerwonych róż lub naręcza fioł-
ków (o tej porze roku musimy zadowolić się cyklamenami). Jeżeli chcemy, żeby 
nasze „walentynkowe serce" przetrwało niejeden dzień, możemy zabawić się w 
ogrodnika i rosnącą w doniczce roślinę pnącą (świetnie do tego nada się każdy 
rodzaj bluszczu) ułożyć (posługując się wygiętym pałąkiem) w wielkie zielone 
serduszko. Całość może uwieńczyć kraciasta lub czerwona kokarda i pożądany 
efekt mamy zapewniony (nie zapomnijmy tylko o regularnym podlewaniu). Pre-
zenciki  Naszą sympatię bardzo ucieszy drobny prezencik, świadczący o naszym 
gorącym uczuciu i oddaniu. Może być to zarówno flakonik perfum, jak i pier-
ścionek z brylantem (kwestia gustu i zawartości portfela). Na pewno bardzo 
spodoba się pluszowy miś, miękkie aksamitne serduszko czy poduszka w kształ-
cie serca, na której nasza ukochana będzie mogła zasypiać myśląc o nas. Na wa-
lentynkowy podarek świetnie nadaje się bombonierka pełna czekoladek (pudełko 
czekoladek w kształcie dużego serca firmy Wedel) lub piernikowe czekoladowe 
serca ze słodkim nadzieniem w środku. Wspaniałym prezentem będzie także 
koszyk owoców (np. jabłka w czerwonym pudełku oczywiście w kształcie serca). 
Romantyczna kolacja  Oczywiście, przy świecach i tylko we dwoje. Nie musi-
my w tym celu wynajmować całej restauracji, wystarczy zorganizować miły wie-
czór w naszym domu. W menu powinna się pojawić sałatka z owoców tropikal-
nych - w Anglii potrawa nieodłącznie związana z Dniem św. Walentego.  

 



Święty Walenty 
 
Święty Walenty (czczony 14 II, bo pod tym imieniem Martyrologium rzymskie 
wspomina ośmiu świętych) był męczennikiem, który poniósł śmierć jako biskup 
Terni pod Rzymem w czasach cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 r. Wspomina 
się o jeszcze jednym św. Walentym, kapłanie rzymskim, ale wiele źródeł uważa 
go za świętego tożsamego ze wspomnianym świętym biskupem. Sam opis śmier-
ci oraz okoliczności poprzedzających męczeństwo w barwnych słowach przywo-
łuje m. in. ks. Piotr Skarga. Św. Walenty w czasie prześladowań uzdrowił ze 
ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich i doprowadził do nawrócenia całej jego 
rodziny. To sprowadziło na niego gniew władcy, który kazał biskupa bić maczu-
gami, a późnej ściąć. Kult świętego dość szybko się ożywił. W miejscu, w któ-
rym męczennik został pochowany, już w IV w. papież Juliusz I kazał wznieść 
bazylikę. Za sprawą historii świętego, ale także legend z nim związanych, kult 
świętego biskupa rozszerzył się szybko w całej chrześcijańskiej Europie.  

Święty Walenty czczony jest jako patron chorych na epilepsję i inne choroby 
mogące mieć podłoże nerwowe. Tego rodzaju przypadłości leczono egzorcy-
zmami, czyli wypędzaniem z chorych diabła. Fantazja ludowa pomieszała z cza-
sem osoby sprawcy i uzdrowiciela choroby. I tak imię Walek w XVI wieku w 
Polsce było synonimem ... diabła. Może miłosne zauroczenie kojarzono z diabel-
skimi sztuczkami? To, że św. Walenty zakorzenił się w polskiej tradycji religijnej 
jest skutkiem niemieckich  wpływów. Kult świętego przywędrował do nas z Ba-
warii i Tyrolu.  

Na zachodzie Europy święty patronuje zakochanym co najmniej od XV w. Jedni 
wyjaśniają to zbieżnością dnia świętego z porą łączenia się na Wyspach Brytyj-
skich ptaków w pary. Może dlatego jest tak dużo motywów związanych z nimi na 
wysyłanych kartkach (głównie gołębie). Inni uzasadniają to adaptacją przez 
chrześcijaństwo pogańskiego zwyczaju wypisywania przez chłopców - w dniu 
bogini dziewcząt, 15 lutego - imion swych ukochanych. 

 
 
 
 

 
 

  

  Julian Tuwim 

 W roku 2017 przypada sześćdziesiąta czwarta rocznica jego śmierci – 
zmarł 27 grudnia 1953 roku. W tym roku minie też sto lat od jego poetyc-
kiego debiutu – publikacji wiersza “Prośba” w “Kurierze Warszaw-
skim”.“Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu 
poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu 
pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując opty-
mizm codziennego życia. (…) Poezja Juliana Tuwima jest jedną z najważ-
niejszych w XX wieku propozycji uprawiania sztuki słowa. Bogata i róż-
norodna twórczość autora “Kwiatów polskich” stanowi żywotną i atrak-
cyjną propozycję dla odbiorców w każdym wieku. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla dzie-
dzictwa narodowego, ogłasza rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima” – głosi 
tekst przyjętej w grudniu 2012 uchwały. Urodził się pod koniec XIX wie-
ku w Łodzi. Polski poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor, skeczy, 
librett operetkowych i tekstów piosenek, jeden z najpopularniejszych po-
etów dwudziestolecia międzywojennego. Dla nas, znany przede wszyst-
kim jako autor znakomitych, ponadczasowych wierszy dla dzieci, 
m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, Okulary, Słoń Trąbalski, Bambo, 
Kotek, Abecadło, Rzepka. Utwory Tuwima występują też w wersji roc-
kowej, warto posłuchać. 

 



 

 

KWIATOWY ALFABET czyli mowa kwiatów 

AMARYLIS - jesteś wielką kokietką 

BRATEK - królujesz w moich myślach 

CHABER - nie śmiem Ci wyznać moich uczuć 

DALIA - cieszę się, gdy Cię widzę 

FIOŁEK - nikt nie wie o naszej miłości  

GROSZEK - nie wierzę Twym uczuciom 

HIACYNT - bądź czulsza dla mnie  

JAŚMIN - czy pokochasz mnie kiedyś?  

KONWALIA - nic Cię tak nie zdobi, jak Twoja uroda  

MARGERYTKA - Ty jesteś najpiękniejszą  

NARCYZ - jesteś bez serca 

PIERWIOSNEK - moje uczucia są coraz gorętsze  

RÓŻA – kocham Cię 

      STOKROTKA – podobasz mi się  

  TULIPAN – marzę o Tobie 

WRZOS – wzdycham do Ciebie 

 

 

CZYM JEST MIŁOŚĆ? – PYTAJĄ MŁODZI POECI 
 
W dziejach ludzkości i literatury mamy przykłady wielkich miłości: szczęśliwych, nie-
szczęśliwych, udanych, trwałych np. Kleopatra i Cezar, Odyseusz i Penelopa, Romeo       
i Julia, Dante i Beatrycze, Petrarka i Laura...  
 
Kiedy mrok cicho na ziemię opa-
da, 
Nad  łąkami snuje się welon z 
mgły, 
Do mego serca marzenie się wkra-
da, 
A tym marzeniem jesteś ty! 
 
Każdy boski Twój uśmiech, 
Oczu Twych piękne spojrzenie, 
Ciała Twego piękna rozkosz, 
Hałas w głowie , w oka mgnienie, 
A we mnie rozpala, 
Miłość ostatnie twe tchnienie, 
Ciebie chciałbym/łabym smako-
wać dotykiem, 
I Ciebie chciałbym/abym nazywać 
spełnieniem, 
Eh to tylko czyjeś skryte marzenie! 
 
 

 
Kochać to nie znaczy tylko wzdychać, marzyć, 
Kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić, 
Kochać to komuż zawierzyć, 
Kochać to znaczy dla kogoś żyć! 
 
Raz tylko człowiek , kocha prawdziwie, 
Raz tylko serce miłością tchnie, 
Na tej przecudnej świata dolinie, 
raz tylko w  życiu , więcej nie! 
 
Kwiaty kwitną dookoła, 
Moje serce ciebie woła, 
Moje usta pragna Ciebie, 
Czy możesz żyć bez siebie ? 
 
Ślę do Ciebie Walentynkę, 
Lubię Ciebie odrobinkę, 
I nadzieję mam, 
Że ci radość dam. 
 

 
 
Ten, kto pisze – dobrze znany, 
A ten kto czyta – ten kochany, 
Imię Moje – Kocham Cię, 
A nazwisko…domyśl się 
 

 
 
 
 
 

 



Horoskop dla zakochanych 
Baran 21 III - 19 IV 
Barany kochają szczerze i bardzo mocno - ale często zmieniają obiekty swych uczuć. Są odważne i 
łatwo pokonują nieśmiałość. Bywają bardzo kochliwe - flirt i pierwsze zauroczenie to ich żywioł. 
Nęci je tajemnica i niebezpieczeństwo. Chłopcy spod tego znaku z ochotą pokonują przeszkody i 
rywali w drodze do serca ukochanej. Dziewczyny nie wahają się uczynić pierwszego kroku, ocze-
kują jednak od partnera troski i prawdziwego zaangażowania. Aby mile spędzać czas z przedstawi-
cielem Znaku Barana najlepiej dzielić z nim pasje lub hobby, uprawiać sport, wspólnie wyjeżdżać. 
Barany nie cierpią nudy - pod jej wpływem bez wahania zapomną o obietnicach i poszukają nowej 
przygody 
.  
Byk 20 IV - 21 V 
Byk traktuje miłość bardzo poważnie. Raz zauroczony nie odstąpi od obiektu westchnień, dopóki 
go nie zdobędzie. Uczucia traktuje jako lokatę kapitału, zainwestowany czas i pieniądze musza się 
zwrócić. Wbrew pozorom Byk nie nadaje się do przelotnych flirtów, szuka kandydata na męża lub 
żonę. Jego zasada jest przez żołądek do serca partnera. Dziewczyna Byk uwielbia dostawać kwiaty 
i drogie prezenty, a dobra kolacja w eleganckiej restauracji zmiękczy jej wyniosłe serce. Chłopak 
Byk stosuje się do zasad dobrego wychowania, traktuje randkę jak ceremoniał. Całuje wybrankę w 
rękę, daje jej kwiaty i odwozi samochodem lub taksówka do domu.  
 
Bliźnięta 22 V - 21 VI 
Droga do serca Bliźniaka wiedzie przez ciekawość, a podstawą wszelkich relacji jest żywa rozmo-
wa. Jeśli nie ma o czym rozmawiać - Bliźnięta odchodzą. Podekscytowane Bliźnięta mówią bez 
przerwy - zwłaszcza jeśli chcą ukryć zdenerwowanie. Przedstawiciele tego Znaku traktują uczucia 
w sposób intelektualny, obserwują swoje reakcje i analizują je. Wiele o nich mówią, jednak w głębi 
serca boja się rzucić w ich wir. Odpowiedzialność, podobnie jak punktualność, nie jest mocną 
stroną Bliźniąt. Dziewczyny Bliźniaczki uwielbiają modne kina i restauracje, trudno namówić je na 
wieczór tylko we dwoje. Chłopaki Bliźnięta zaś ochoczo aranżują niecodzienne scenariusze spo-
tkań.  
 
Rak 22 VI - 22 VII 
Rak jest z natury nieśmiały i wstydzi się mówić o swoich uczuciach. Jest jednak kochliwy i łatwo 
zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Jest bardzo wrażliwy i od razu wyczuje, jakie partner ma 
do niego nastawienie. Trzeba uważać, bo Rak często uzależnia się emocjonalnie od partnera i szuka 
w związku bezpieczeństwa. Dlatego trzeba zapewniać go ciągle o swoich uczuciach. Rak bardzo 
szybko będzie chciał założyć dom i rodzinę, nie nadaje się więc do wolnych i niestabilnych związ-
ków.  
Lew 23 VII - 22 VIII 
Lwy kochają w wielkim stylu, na potrzeby ukochanej osoby skłonne są wydać fortunę. Nie wolno 
ich zawieść swym zachowaniem czy wyglądem - obiekt miłości Lwa musi być najlepszy i najpięk-
niejszy. Lwy obwieszczają wszystkim nowiny o stanie swych uczuć, obdarowują kwiatami i pre-
zentami. Odrzucone Lwy cierpią i żalą się bez opamiętania, a Lwice czasami planują zemstę. W 
uczuciach szukają Lwy żaru i emocji, pragną całkowitej akceptacji, zakochane nie dostrzegają wad 
partnera. Są bardzo władcze i nie znoszą sprzeciwu. Aby być z Lwem trzeba go podziwiać!  
 
Panna 23 VIII - 22 IX 
Do uczuć Panna podchodzi w prosty i praktyczny sposób. Nie interesuje ją flirt przeciągany w 
nieskończoność. Woli od razu, po upewnieniu się co do stałości uczuć partnera, przejść do codzien-
ności we dwoje. Podział obowiązków i organizacja wolnego czasu zaprząta głównie jej głowę. 
Najgorsze co można zrobić, to zapomnieć o spotkaniu lub spóźnić się na nie. Panna zna wartość 

swojego czasu.  
 
Waga 23 IX - 23 X 
Urodzeni pod Znakiem Wagi to osoby niezwykle subtelne - zbytni pośpiech nie robi na nich dobre-
go wrażenia. Wagi uwielbiają spotkania w teatrach, restauracjach, imponują im wspaniale stroje i 
dobre jedzenie. Osoby źle wychowane i brzydko ubrane nie maja co liczyć na względy Wag. W 
uczuciach bywają Wagi zmienne i trochę niestałe, w głębi duszy są bardzo romantyczne. Marzą o 
idealnej miłości i romansie na miarę Tristana i Izoldy. Podczas romantycznych filmów wzruszają 
się szczerze. Dziewczyny spod tego Znaku uwielbiają kwiaty, a Chłopcy poezje. 
 
Skorpion 24 X - 21 XI 
Skorpion jest najseksowniejszym Znakiem Zodiaku. Przeżywa głęboko każdy, nawet bardzo krótki 
związek. Intensywność jego uczuć może przerazić na pierwszej randce. Jest wrażliwym partnerem, 
często nie odróżnia miłości. Pociągają go tajemnicze osoby o trudnej do ustalenia tożsamości. 
Uwielbia niebanalną scenerię do randek i potajemnych schadzek. Skorpion niechętnie mówi o 
uczuciach i późno ujawnia otoczeniu obiekt swoich westchnień. Jest bardzo zazdrosny. Potrafi 
uknuć misterną intrygę, aby pozbyć się rywala.  
 
Strzelec 22 XI - 21 XII 
Strzelce maja wiele sił i wielkie serce. Przedstawiciele tego Znaku są bardzo kochliwi - z radością 
rzucają się w wir nowych przygód i doświadczeń. Nie cierpią ograniczeń, domagają się zaufania i 
wolności. Trudno zatrzymać Strzelca na dłużej. I chłopaki i dziewczyny spod tego Znaku ulegają 
czarowi interesującej rozmowy, kochają też tajemnice i pozorne przeszkody. Różnice wieku czy 
majątku nie są dla Strzelców przeszkodą. Wspólne hobby, czy wyjazdy zapobiegną nudzie, która 
skutecznie odstrasza Strzelca. 
 
Koziorożec 22 XII - 20 I 
Koziorożec nie lubi zawiłości uczuć. Dla niego wszystko powinno być proste - albo tak, albo nie. 
Potrafi długo zdobywać i szturmować obiekt swych westchnień, robi to jednak z taktem, przestrze-
gając wszelkich zasad etykiety i savoir vivru. Na sakramentalne "tak" może czekać nawet latami. 
Koziorożec rzadko okazuje i spontanicznie wyraża uczucia. Pod maska chłodu kryją się jednak 
namiętności i wielkie pasje. Źle się czuje w wolnych związkach. Ma tradycyjne poglądy na role 
kobiety i mężczyzny w związku i zawsze będzie dążył do jego zalegalizowania.  
 
Wodnik 21 I - 20 II 
Szalone pomysły i brak uprzedzeń cechuje Wodnika bez względu na płeć i wiek. Zakochują się 
mocno i często od pierwszego wejrzenia. W uczuciach są szczere, chociaż trudno im mówić o 
miłości. Czasami mylą miłość z przyjaźnią i nie są pewne, co akurat czują. Potrzebują wolności, nie 
cierpią kontroli i często zaskakują zmianą planów. Cenią możliwość rozmowy i zainteresowania 
partnera.  
 
Ryby 21 II - 20 III 
Ryby cenią szczere uczucia, nie łatwo jednak dotrzeć do ich serca. Lubią sobie po cierpieć, miłość 
nie powinna przyjść im łatwo. Trudno jest im się zdecydować i określić temperaturę swych uczuć. 
Dopiero zmuszone okolicznościami życiowymi powiedz zdecydowane "tak". Religia i zasady 
moralne są dla nich ważne. Romantyczna kolacja przy świecach otworzy ich serce. Miłość ma być 
bajką, a one grają w niej role królewicza bądź królewny. 

 
 


