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* BĄDŹMY DLA SIEBIE MILI NA CO DZIEŃ * 
 

 

 

 

 

 

Ten liścik z całusem                      
dziś  do Ciebie leci 

Ten liścik z całusem dziś do Ciebie leci, 
Humor Ci poprawi, w sercu żar roznieci, 
Pomyśl dzisiaj o mnie tak słodko i miło, 
Żeby w środku zimy cieplej się zrobiło. 

 

http://www.zyczenianawalentynki.net.pl/zyczenia-na-walentynki/ten-liscik-z-calusem-dzis-do-ciebie-leci/
http://www.zyczenianawalentynki.net.pl/zyczenia-na-walentynki/ten-liscik-z-calusem-dzis-do-ciebie-leci/


Święty Walenty 
Walenty z wykształcenia był lekarzem,  

z powołania duchownym. Żył w III 

wieku w Cesarstwie rzymskim  

za panowania Klaudiusza II Gockiego. 

Cesarz ten za namową swoich doradców 

zabronił młodym mężczyznom wchodzić 

w związki małżeńskie. Uważał on, że 

najlepszymi żołnierzami są legioniści nie 

mający rodzin. Zakaz ten złamał biskup 

Walenty i błogosławił śluby młodych 

legionistów. Został za to wtrącony do 

więzienia, gdzie zakochał się  

w niewidomej córce swojego strażnika. 

Legenda mówi, że jego narzeczona  

pod wpływem tej miłości odzyskała 

wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, 

kazał zabić Walentego. W przeddzień 

egzekucji Walenty napisał list do swojej 

ukochanej, który podpisał:  

„Od Twojego Walentego” 

 Egzekucję wykonano 14 lutego 269 r. 
 

 Uczniowskie 

          walentynki 
                 ♥♥♥  

W dniu świętego Walentego ,  

Nic nie może dziać się złego, 

Nikt nie może się dziś złościć, 

Bo dziś nadszedł dzień miłość. 

                         /Optymista/ 

                 ♥♥♥  

Kwiaty w dolinie zwiędną, 

Wszystko istnieć przestanie, 

Lecz moja przyjaźń do Ciebie 

Nigdy nie ustanie. 

                        /Przyjaciel/ 

 

 

 

 

Na górze róże,  

Na dole maki, 

Niech Cię kochają 

Wszystkie chłopaki. 

               / Kwiatuszek/ 

               ♥♥♥ 

Ile listków na drzewie, 

Tak ja kocham Ciebie. 

Ile wody na świecie 

Spotkajmy się w necie. 

                /Internauta/ 

               ♥♥♥  

Walentynka dla Mamy 
Kocham Cię jak lody porzeczkowe. 

Lubię Twoje pomysły odlotowe. 

Niebo to Twoje oczy szafirowe, 

Ciepło rąk jak dni majowe. 

                    /Wielbiciel lodów/ 

               ♥♥♥ 

Moja Mama jest na sześć,  

Każdy chciałby taką mieć. 

                   /Maminsynek / 

               ♥♥♥ 

Dla Pani od fizyki 

Wiem, że mylę te wektory, 

W głowie istną pustkę mam. 

Te fizyczne trudne wzory, 

Dopadają mnie jak zmory. 

W Dniu Świętego Walentego 

Życzę Pani dnia pięknego. 

                     /Sylwia Z. , I a G./ 

               ♥♥♥ 

Gdy słyszysz głos gitary, 

A gitara pięknie gra. 

To nie pytaj, kto Cię kocha, 

Bo to zawsze będę ja. 

                     /Natkaa ♥/ 

               ♥♥♥ 

Choć daleko od siebie mieszkamy,  

my się bardzo uwielbiamy 

i w walentyki się odwiedzamy. 

                  /Oddalony Adam/ 

              ♥♥♥ 

Walentynki to dzień taki, 

Gdy miłość wyznają chłopaki. 

Dziewczyny także je uwielbiają 

Więc z chłopakami się umawiają.  

                          /Nitkaa ♥/  

Do fanek Tymona - w szkole są jeszcze  

inni, równie interesujący „mężczyźni”!  

        /Zazdrośni koledzy Tywona/ 
 

 



Pięknie o miłości pisał Henryk 
Sienkiewicz w powieści „Pan 
Wołodyjowski”. 
A może przeczytasz? Na pewno warto! 
 

„Kochanie to niedola ciężka, bo przez nie 

człek wolny niewolnikiem się staje. 

Równie jak ptak z łuku ustrzelon, spada 

pod nogi myśliwca, tak i człek miłością 

porażon , nie ma już mocy odlecieć od 

nóg kochanych… 

Kochanie to kalectwo, bo człek, jak 

ślepy, świata za swoim kochaniem nie 

widzi… 

Kochanie to smutek, bo kiedyż więcej łez 

płynie, kiedyż więcej wzdychań boki 

wydają? Kto pokocha temu już nie w 

głowie ni stroje ni tańce ni kości , ni 

łowy; siedzieć on gotów, kolana własne 

dłońmi objąwszy, tak tęsknić rzewliwie, 

jak ów, który  kogoś bliskiego 

postradał… 

Kochanie to choroba, gdyż w nim jako w 

chorobie, twarz bieleje, oczy wpadają, 

ręce się trzęsą i palce chudną, a człowiek 

o śmierci rozmyśla albo jak w obłąkaniu 

ze zjeżoną głową chodzi, z miesiącem 

gada, rad miłe imię na piasku pisze, a gdy 

mu je wiatr zwieje, tedy powiada 

„nieszczęście!”… i szlochać  gotów … 

(…) 

A jednak jeśli miłować ciężko, to nie 

miłować ciężej jeszcze, bo kogóż bez 

kochania nasyci  

rozkosz, sława, bogactwa, wonności lub 

klejnoty? Kto kochanej nie powie : 

„Wolę cię niźli królestwo, niźli sceptr, 

niźli zdrowie, niźli długi wiek?...” A 

ponieważ każdy chętnie by oddał życie 

za kochanie, tedy kochanie więcej jest 

warte od życia…”   
 

                H. Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski” 

 

 

 

 

TROCHĘ  POLSZCZYZNY 

 
Najpierw imię…  
 

Kiedy się komuś przedstawiamy, zawsze  

najpierw wymieniamy imię, a następnie  

nazwisko, np. Nazywam się Karolina  

Nowicka. Nigdy na odwrót (Nazywam  

się Nowicka Karolina). 

Niekiedy można użyć samego nazwiska  

i powiedzieć: Nazywam się  Nowicka. 

 Gdy chcemy poprzestać na imieniu, 

sięgamy po: Mam na imię, np. Mam na  

imię Karolina. Nie należy mówić:  

nazywam się Karolina. Czasami zdarza  

się słyszeć, jak ktoś przedstawia się  

słowami: Mam na nazwisko Nowicka. 

To błąd, Skrzyżowanie zwrotu Nazywam  

Się ze zwrotem Mam na imię. 

Jeśli będziecie przestrzegać tego, o czym 

napisałem, bez kłopotu ustalicie, co 

jest imieniem, a co nazwiskiem, gdy 

usłyszycie : Jestem Piotr Janusz; 

Nazywam się Jan Roman; Przy  

telefonie Tomasz Marek. Łatwo 

wówczas odgadniecie, że imionami 

są Piotr, Jan i Tomasz. Pamiętajcie,  

że człowiek otrzymał najpierw imię,  

a dopiero później przydomek i nazwisko. 

Np. Bolesława I nazwano Chrobrym, 

czyli walecznym, z powodu jego  

bohaterskich czynów. 

 

     

 

 

 
 

 

 



Humor   
 

Turysta 

Turysta z Teksasu, kręcąc głową spogląda  

na wieżę Eiffla: -Jestem w Paryżu już szósty 

raz,  

a tym Francuzom jeszcze nie udało się 

dowiercić do ropy. 

Na pustyni 

 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 

- Jak dojść do Kairu? 

-Cały czas prosto a w czwartek w prawo. 

 

Na lekcji 

 

-Wymieńcie przykłady wielkich miłości –prosi 

nauczyciel. 

-Romeo i Julia- mówi Karol. 

-Tristan i Izolda-zgłasza się Kasia. 

Na to odzywa się Jaś: 

-Mój tato i telewizor. 

 

Maseczka 

 

Jasio widzi, jak mama nakłada maseczkę na 

twarz i pyta: 

- Mamusiu po co to nakładasz? 

-Żeby ładnie wyglądać. 

Po godzinie widzi, że mama zmywa maseczkę. 

- I co rezygnujesz? 

   

W restauracji 

 

W restauracji oburzony klient mówi do kelnera: 

- W jadłospisie znajduje się tylko jedna potrawa. 

Nie dajecie żadnego wyboru! 

- Owszem, dajemy. Może pan zamówić albo nie. 

 

Zupa 

 

SMACZNEGO: 

- Co było na obiad? 

- Zupa. 

- Jaka? 

- Owocowa? 

- A, z czego? 

- Z wiadra. 

 

 

 

 

 

Pokojowa Nagroda Nobla 
dla 15-latki? 

 
Już 300 tysięcy osób na całym świecie po 
podpisało petycję, w której domagają  
się przyznania 15-letniej Malali Yousa- 
czai Pokojowej Nagrody Nobla.  
Dziewczynka mieszkała w pakistańskiej 
dolinie Swat opanowanej przez Tali- 
bów. Uczyć się tam mogli tylko chłopcy. 
Malala nie mogła się z tym pogodzić. 
Gdy miała 11 lat, zaczęła pisać bloga 
na temat dyskryminacji w dostępie 
do edukacji. Islamscy radykałowie po- 
stanowili się na niej zemścić. 
Gdy odważna nastolatka jechała szkol- 
nym autobusem, postrzelili ją w głowę. 
Cudem przeżyła. W Wielkiej Brytanii  
Przeszła operację i dziś jest na najle- 
pszej drodze do wyzdrowienia. 
 

WARTO WIEDZIEĆ 

 
Słoniątko po przyjściu na świat 
już po 2- 3 godzinach świetnie chodzi. 
Mama podtrzymuje je nogą i nadaje 
mu kierunek trąbą. Samo będzie się  
posługiwało dobrze trąbą, dopiero 
kiedy skończy 6 miesięcy. 
U słoni sutki znajdują się między prze- 
dnimi nogami. Inaczej niż u innych  
ssaków. Ciotki i kuzynki także mają  
mleko i również karmią nowonaro- 
dzone maleństwo. 
 

 


