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KOCHAM CIĘ! 

 PRZYTUL MNIE… 

CZEKAM NA CIEBIE!

ODEZWIJ SIĘ! 

JESTEŚ WSPANIAŁY! 

WYGLĄDASZ PRZEPIĘKNIE!

 UŚMIECHNIJ SIĘ! 
PODAJ MI RĘKĘ! 

SMUTNO BEZ CIEBIE…

MIŁOŚĆ 
Miłości nie da się tak łatwo zdefiniować. Jest to bardzo waż-

ne uczucie i dotyczy każdego z nas. Prawie codziennie spoty-
kamy się z tym, iż ktoś się zakochał, rozkochał, umiłował, za-
chwycił się, albo odkochał .... Miłość otacza nas codziennie. To 
nie tylko związek kobiety z mężczyzną, chłopaka z dziewczy-
ną. Dotyczy przyjaciół, znajomych, zwierząt, przyrody, potraw, 
idoli itd. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy wrażliwi na piękno, dobro 
i warto to w sobie rozwijać.

Czasem rodzice karcą swoje dzieci. Czy to znaczy, że ich nie ko-chają. No pewnie, że nie! Czy myślicie, że Wasi rodzice mogą spo-kojnie patrzeć, gdy wybiegacie na jezdnię, prosto pod samochód, albo chcecie niebezpiecznie wychylić się przez okno? Właśnie, po to są wszelkie nakazy i ograniczenia, by wszystkim było lepiej, by-śmy nie zrobili sobie krzywdy. A kochające nas osoby mogą nam bardzo w tym pomóc. Chociaż czasem trudno jest to zrozumieć. Miłość jest wyborem dobra. 

 A miłość? Miłość jest wyborem dobra. Szukaniem 

dobra. Szukaniem tego, co jest najlepsze dla tej oso-

by, którą kochamy, którą chcemy kochać. Chcemy, by 

osobie kochanej było jak najlepiej, chcemy sprawiać 

przyjemność. Dajemy prezenty, laurki, kwiaty... Cie-

szymy się radością tej osoby.

O! gdzie miłość stawia siatki,

Nie figlujcie, moje dziatki!

Bo z miłością figlów nie ma:

Jak was złapie, to zatrzyma!

              Aleksander Fredro
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Walentynki – Święto Zakochanych – święto obchodzone w dniu Święte-
go Walentego. W tym dniu zakochani obdarowują się „walentynkami”. Są to zazwyczaj 

wierszyki na walentynki, wiersze lub wyznania miłosne, niekiedy laurki i prezenty.

Wszyscy już znamy walentynki, ale kim był ich patron – Święty Walenty? W tradycji chrześcijań-

skiej odnajdujemy informacje o co najmniej trzech Świętych o imieniu Valentine lub Valentinus. 

Jedna z legend mówi o duchownym, który przeciwstawił się rozkazowi Imperatora Rzymu Klau-

diusza II. zakazującego udzielania ślubów młodym mężczyznom, jako że wg. doradców Klaudiusza, 

nieżonaci mężczyźni byli lepszym żołnierzami. Za to nieposłuszeństwo duchowny Walenty został 

skazany na śmierć. 
 Inna historia mówi o młodym człowieku, który skazany za pomoc prześladowanym chrześci-

janom, sam został skazany na śmierć. Z więzienia wysłał swojej ukochanej list z podpisem „From 

Your Valentine” (podpis używany do dzisiaj na walentynkach w języku angielskim). 

Termin tego święta pokrywa się z początkiem święta wiosny w starożytnym Rzymie i istnieją 

przypuszczenia, że jest to święto mające na celu zastąpienie pogańskiego święta wiosny.

O ile w Europie zachodniej i południowej walentynki obchodzone są od czasów średniowiecza, 

u Słowian dniem zakochanych była raczej Noc Kupały (Sobótka) obchodzona w czasie letniego 

przesilenia, a więc w nocy z 21 na 22 czerwca. Dopiero w latach 90-tych XX wieku zyskały większą 

popularność. 

Historia Walentynek

Walentynkowe labirynty

Zakochana żaba
Zakochała się żaba 
w ogórku kiszonym. 
„Ach, ożeń się ze mną! 
Przecież nie masz żony. 
Ty jesteś zielony. 
Ja też w tym kolorze. 
Ładna będzie z nas para, więc 

ożeń się, ożeń! 

Jeśli zechcesz, to będę mieszkać 
z tobą w słoju”. 

A ogórek na to: 
„Zostaw mnie w spokoju! 
Nie pleć bredni, żabo. 
I skończ te zaloty. 
Nie chcę Cię, boś brzydka 
I czuć od Ciebie błotem”. 
Żaba na to jak nie zarechocze: 
„Ja jestem brzydka?! 

Patrzcie go – wymoczek!!!”.  
Nikt na świecie nie wiedział, 
daję na to słowo, 
Aby żaba została, 
panią ogórkową. 

T. Śliniak


