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„Chłopak u boku, ale nie byle jaki…”,
czyli co myślicie o Walentynkach i Dniu Kobiet? – wyniki ankiety
Drugą kategorią odpowiedzi na to
pytanie były takie, które potwierdzały,
że nie macie do tych świąt jakiegoś
wyjątkowego
stosunku.
Dlatego
na pytanie „W jaki sposób spędzasz
czas obu tych świąt?” pojawiały się
odpowiedzi takie jak: „tak jak każdy
dzień”, „zwyczajnie”, „leżę w łóżku
z moimi kotami”, „jem se rodzynki”,
„jem pizzę i oglądam serial”, „podobnie jak w inne dni ale jestem bardziej
uśmiechnięta”, „siedzę w domu jem
czekoladę”, „siedzę w domu i się nudzę”, „jem słodycze i wszystko co znajdę w lodówce”, „siedzę w domu pod
kocem na łóżku”, „oglądam ulubiony
serial lub czytam książkę”. W taki sposób odpowiedziało 31 ankietowanych
(30%).
Trzecią kategorią były odpowiedzi
takie jak: „nie spędzam”, „siedzę sobie
sam i szukam dziewczyny”, „śpię”,
„gram se w komputer”. W taki sposób
odpowiedziały 23 osoby (22%).
Pytanie trzecie naszej ankiety wymagało od Was okazania inwencji i pomysłowości. Brzmiało ono bowiem następująco: „Jak wyglądałby Twój wymarzony Dzień Świętego Walentego?”
W wypadku tego pytania pojawiały się
różnorodne odpowiedzi ukazujące albo Waszą
niezwykłą pomysłowość
albo…
swego rodzaju „normalność” sugerującą, że najważniejsze dla Was w takie
dni jest spędzenie czasu z bliskimi.
I tak, część z Was odpowiedziała w taki
sposób: „cały dzień spędzony z bliską
osobą”, „wyjątkowo, ponieważ taki
dzień jest jedynym w roku”, „w obojętnie jaki sposób, tylko żeby była
druga osoba”, „chłopak u boku, ale nie
byle jaki; słodycz, filmy, pizza, cola
i byłoby najlepiej”.
Część z Was natomiast podała tego
typu odpowiedzi:, „spędziłbym jakoś
atrakcyjnie, np. kino,
wycieczka”, „romantyczna podróż z drugą
osoba”, „dzień na
bezludnej wyspie, tylko
we dwoje”, „romantyczna kolacja z moim chłopakiem, od którego dostałabym 15 czerwonych róż

i naszyjnik”.
Istotny jest również fakt, iż naszą ankietę wypełniały osoby, które podawały podobne jak te odpowiedzi: „spędzałbym gdybym miał dziewczynę
(chłopaka)” lub „bym się obudził i miał
dziewczynę”, co pokazuje, że część
z Was, nie mając swojej drugiej „połówki”, sympatii lub bliskiej osoby,
nie przywiązuje uwagi do wymyślania
tego, w jaki wyjątkowy sposób spędzą
Walentynki lub Dzień Kobiet, co jest
jak najbardziej zrozumiałe.
Pytanie czwarte: „Czy, według Ciebie,
Walentynki i Dzień Kobiet to okazja,
by wyrazić sympatię tylko najbliższym
osobom, czy może szerszej grupie
ludzi?” wymagało od Was konkretnej
odpowiedzi. I takie od Was uzyskaliśmy. 45 ankietowanych (43%) odpowiedziało, że: „tylko najbliższym osobom”, 26 osób (25%), że: „szerszej
grupie osób”, 16 osób (15%) – „to
zależy od święta”. 17 osób (16%) albo
„nie miało zdania” albo wpisywała
dowcipne odpowiedzi, np.: „jakie te
pytania to podchwytliwe są”, co również, paradoksalnie, wskazuje na chęć
wpisania wyczerpującej odpowiedzi.
Pytanie piąte naszej ankiety, dosyć
„rozbudowane” i skierowane osobno
do chłopców i dziewcząt. Brzmiało
ono: (pytanie dla dziewczyn) „Z jakiego prezentu z okazji Dnia Kobiet ucieszyłabyś się najbardziej?” i (dla chłopców): „Jaki oryginalny, niebanalny
i zaskakujący prezent chciałbyś podarować swojej sympatii na Dzień Kobiet (lub Walentynki)?” Sądząc po
podanych przez Was odpowiedziach
(ankieta była anonimowa) dziewczęta
odpowiadały następująco:
„bukiet
kwiatów”, „kolacji przygotowanej
przez chłopaka”, „duży pluszowy miś
(2m) i róże”,
„z obecności ukochanej osoby i jej
szczęścia”, „chciałabym aby o mnie
pamiętał”, „to nie
prezenty się liczą ale pamięć, ale jeżeli
mam wybierać to różowe tulipany”,
„z czegoś wykonanego własnoręcznie
lub z wycieczki za miasto”, „rower,
telefon, łyżwy, rolki, karnet na siłownię, pizza, pączki… i chłopaka fajnego”,
„papierowy kwiatek, który nie zwięd-

nie jak kwiat”, „strój piżamę – tygryska”, „lubię niespodzianki”, „z karnetu
do SPA”, „kwiatów i własnoręcznie
upieczonych babeczek”, „kosmetyki”.
Chłopcy natomiast (podajemy tutaj
odpowiedzi poważne i konkretnie
odpowiadające na pytanie) podawali
następujące
odpowiedzi:
„bilet
do teatru”, „ciekawe byłoby zabranie
drugiej osoby w jakieś ciekawe miejsce”, „szczery, od serca, może być róża
lub inny kwiat”, „w Walentynki
dla ukochanej osoby wynająłbym samolot i do niego doczepił baner
z napisem KOCHAM
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CIĘ”, „bukiet czerwonych
róż i spacer z ukochaną osobą”, „podróż dookoła świata”, , wyjazd w ciekawe miejsce”,
„kwiaty i cały dzień ze sobą”, „moja
obecność”, „swoje serce”, „skok
ze spadochronem”, „pudło pączków”.
Jak widać pomysłów na ciekawe spędzenie czasu w oba święta Wam nie
brakuje, więc możemy w związku
z tym życzyć Wam, aby wszystkie Wasze pomysły i marzenia doczekały się
realizacji!
Serdecznie dziękujemy Wam za wypełnienie naszej ankiety! Otrzymaliśmy
od Was mnóstwo ciekawych informacji. Jedną z najważniejszych jest ta,
że lubicie spędzać czas ze swoimi bliskimi i ukochanymi osobami. I nieważne nawet są okoliczności spotkania
oraz wymyślany, często sztucznie
i „na siłę” sposób spędzenia czasu.
Ważne jest dla Was to, że macie
u boku kogoś, na kogo zawsze możecie
liczyć! Dlatego życzymy
Wam dużo ciepła
i miłości okazywanego bliskim i otrzymywanego przez Was
nie tylko w Walentynki i Dzień Kobiet, lecz
w ciągu całego roku!!!

