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O Walentynkach półżartem, półserio…  

Gdy Asterix i Obelix jeszcze mieszkali 

w swojej małej, galijskiej wiosce, do szkoły     

w Cycowie chodzili Walenty i Walentyna. 

Walenty na lekcjach matematyki wypalał za 

pomocą lupy dziury w karcianych 

serduszkach, natomiast Walentyna miała na 

tej lekcji zupełnie inne zajęcie, mianowicie 

wypalała w karcianych serduszkach za 

pomocą lupy dziury. Pomimo tej różnicy           

w zainteresowaniach, braku wspólnych 

tematów do rozmowy i otrzymywania uwag 

na matematyce za zupełnie różne 

przestępstwa, pewnego dnia zostali razem za 

karę na dwudziestopięciominutowej przerwie 

w sali nr 16. I pod okiem pani od matematyki 

zamiatali popiół ze spalonych serduszek. Stąd 

też tradycyjne powiązanie walentynek             

z serduszkami oraz posypywanie głów 

popiołem. Tak traumatyczne przeżycie 

połączyło ich trwałą miłością  już na zawsze. 

On polował dla niej na dzikie niedźwiedzie 

polarne  (stąd kultowy, biały miś). Ona 

gotowała mu na obiad dżem z jajkiem 

(wiadomo – przez żołądek do serca).                              

I żyli długo i szczęśliwie w Cyców City.                                                          

 Nie wiadomo tylko jednego – skąd się 

wzięła nazwa ,,Walentynki”?...                A.S. 

Pochodzenie nazwy „Walentynki”                        

i dlaczego to święto jest 14 lutego?   

     Walentynki – zwane świętem 

zakochanych, obchodzone 14 lutego. Nazwa 

pochodzi od imienia św. Walentego, patrona 

zakochanych. Tego dnia ludzie wysyłają do 

ukochanych "walentynki" – czyli wiersz albo 

wyznanie miłosne. Niekiedy obdarzają się 

upominkami. Wiersze najczęściej wysyłają 

mężczyźni do kobiet. Współcześnie święto to 

zyskało bardzo komercyjny charakter. Na 

terenie Polski Walentynki konkurują                       

o miano tzw. święta zakochanych                        

z miejscowym, rodzimym świętem 

słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały 

lub Sobótką (obchodzonym w okresie 

przesilenia letniego, w nocy z dnia 21 na 22 

czerwca).  

A jak powiedzieć KOCHAM CIĘ                       

w różnych językach???                                 

MOŻE WAM PODPOWIEMY !!!  

albańskim: Te dua  

angielskim: I love you  

arabskim: Ohiboka  

bułgarskim: Obiczam te  

chińskim: Wo ai ni  

czeskim: Miluji te  

duńskim: Jeg elsker dig  

esperanto: Mi amas vin  

estońskim: Mina armastan sind  

filipińskim: Mahal ka ta  

fińskim: Minä rakastan sinua  

francuskim: Je t´aime  

greckim: S´agapo  

hiszpańskim: Te guiero  

holenderskim: Ik houd van jou  

islandzkim: Eg elska thig  

irlandzkim: Taim i' ngra leat  

japońskim: Watakushi wa anata o aishinasu  

łacińskim: Te amo lub Vos amo  

niemieckim: Ich liebe dich  

portugalskim: Te amo  

rosyjskim: Ja ljublju tiebja  

rumuńskim: Te jubesc  

serbskim: Volim te  

szwedzkim: Jag älskar dig  

tureckim: Ben sni sviyorum  

węgierskim: Szeretlek  

 

 


