
WALENTYNKI
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 105
Saperów 27a
58-100, Świdnica

Wydanie specjalne
02/21



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Wydanie specjalne 02/2021 | Strona 2 

www.juniormedia.plWALENTYNKI

BAJKI NA WALENTYNKI. CO WARTO OBEJRZEĆ?

„Kopciuszek''-  film opowiada o dziewczynie, która zakochała się i wyszła za
księcia. Historia zaczyna się od scen nieszczęśliwego życia Kopciuszka,
który jest wyśmiewany i poniżany przez macochę i jej dwie córki. Pewnego
dnia bohaterka spotyka wróżkę, a ta zamienia ją w piękną damę. Potem
oczywiście jest bal i miłość od pierwszego spojrzenia. Dziewczyna musi
wybiec z zamku o północy, gdyż cały czar pryśnie, 
a wówczas gubi swój pantofelek.
Książę za wszelką cenę chce odnaleźć piękną damę i się z nią ożenić.
Któregoś dnia trafia do domu, gdzie mieszka Kopciuszek. Tam jednak nie
najpierw spotyka siostry. Na szczęście wszystko  kończy się happy endem,
bo okazuje się, że pantofelek pasuje  na stopę Kopciuszka.
Znacie pewnie tę historię. Warto jednak zobaczyć kolejną
disnejowską ekranizację.

Zakochany

"Piękna i Bestia" to film/bajka o księżniczce i księciu,
który pod wpływem klątwy zmienił się w bestie. 
Bella to dziewczyna wyróżniająca się z tłumu swoją
niezależnością, zaskakującym punktem widzenia i
miłością do literatury. Pragnie przygód, marzy o pełnym
wrażeń życiu, jakie zna z książek.
Gdy pewnego dnia ojciec Bellii zostaje zatrzymany przez
okrutną Bestię i oskarżony o kradzież, życie dziewczyny
wywraca się do góry nogami. Ryzykując swoją wolność i
przyszłość, postanawia zająć miejsce ojca, choć tak
naprawdę wolałaby uciec... Życie w zaczarowanym zamku
okazuje się jednak nie tak okropne. Ostatecznie bohaterka
znajduje w nim przyjaźń i... miłość. Bestia mieszkał z
rzeczami, które rozmawiają np: zastawa z filiżankami,
zegar, świecznik itp. Bellę w filmie gra Emma Watson,
która grała w również Hermionę w "Harrym Potterze".

Zakochany kundel to kultowa bajka znana prawie przez
każdego, opowiadająca o dwóch zakochanych psach.
Lady jest pańskim psem, mieszka ze swoją ludzką rodziną.
Jej jedni psi sąsiedzi oraz przyjaciele nie tolerują psów
bez pańskich. Ona też tak uważa dopóki nie poznaje
Trampa, który jest bezpańskim psem. Razem przeżywają
niesamowitą przygodę i dowiadują się o sobie różne
rzeczy. Tramp pokazuje Lady, że życie bezpańskiego psa
też może być piękne, ale jest trudne i musi być się
dzielnym. Na samym końcu jak zawsze wszystko się
dobrze kończy mimo trudnych sytuacji. kundel
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 O WALENTYNKACH

Walentynki są obchodzone w południowej i
zachodniej Europie od średniowiecza.
Europa północna i wschodnia dołączyła do
walentynkowego grona znacznie później.

Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem
kojarzone jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem
pochodzącym z cesarstwa rzymskiego, polegającym
głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez
losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny
dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego
związku z jednym konkretnym świętem starożytnego
Rzymu.
Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do
starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkariami,
obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej
bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody.

Z kolei Brytyjczycy  uważają to święto za własne z uwagi 
na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott(1771-
1832).

Nikola

Do Polski walentynki trafiły wraz z kultem świętego
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały
jednak dopiero w latach 90. XX wieku. 

Jedyne i największe w Polsce  walentynki odbywają się
corocznie od 14 lutego 2002 roku w
Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą
„Walentynki Chełmińskie”. Organizatorzy wykorzystali
święto kościelne (w  chełmińskim kościele jest
przechowywana, prawdopodobnie od średniowiecza
relikwia św. Walentego) i tradycję anglosaską. Tak
 połączono tu lokalny kult  ze starymi obrzędami. 

Przez kilka dni miasto organizuje liczne imprezy
 kulturalne - koncerty, spotkania, wystawy - związane z
tematem miłości.

Nadia

Miłość
Mi łość to zna czy po pa trzeć na sie bie,
Tak jak się pa trzy na obce nam rze czy,
Bo je steś tyl ko jed ną z rze czy wie lu.
A kto tak pa trzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmar twień róż nych swo je ser ce le czy,
Ptak mu i drze wo mó wią: przy ja cie lu.
Wte dy i sie bie, i rze czy chce użyć,
Żeby sta nę ły w wy peł nie nia łu nie.
To nic, że cza sem nie wie, cze mu słu żyć:
Nie ten naj le piej słu ży, kto ro zu mie.
  Czesław Miłosz

Zakochani 

„Jest nam tak ci cho, że sły szy my pio sen kę za śpie wa ną wczo raj:
"Ty pój dziesz górą, a ja do li ną..."
Cho ciaż sły szy my - nie wie rzy my. 
Nasz uśmiech nie jest ma ską smut ku,
a do broć nie jest wy rze cze niem. I na wet wię cej, niż są war ci,
nie ko cha ją cych ża łu je my.
Ta cy śmy za dzi wie ni sobą, że coś nas bar dziej zdzi wić może?
Ani tę cza w nocy.
Ani mo tyl na śnie gu.
A kie dy za sy pia my, we śnie wi dzi my roz sta nie.
Ale to do bry sen, ale to do bry sen, bo się bu dzi my z nie go.”

Wisława Szymborska

internet
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"Życie bez miłości to czarodziejska latarnia bez światła" 

7

"Świat bez miłości jest światem martwym" (Albert Camus)

"Tylko miłość potrafi zatrzymać czas" (Jan Jakub Rousseau)

"Najtrudniej kochać mniej"  (Andrzej Poniedzielski)

"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym
  więcej ci jej zostaje" (Antoine de Saint-Exupery)

"Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły" (Aldona Różanek)

"Najlepszych chwil nie planujemy one przyjdą same" 

7

„Życie bez miłości nie jest warte nawet torby
sieczki.”

 

„W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś         
 kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze.”
                                      

7
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