


Połowa lutego rozbudza żar w sercach wszystkich zakochanych, zarówno tych, którzy są

zakochani, jak i tych, którzy są nieśmiali i obawiają się wyznać swoje uczucie. 14 lutego

wielu ludzi, niezależnie od wieku, stara się by serdeczniej niż na co dzień wyrazić uczucia

do najbliższej im osoby albo nawiązać budzącą nadzieję znajomość. W tym dniu, gdzie nie

spojrzeć, króluje czerwień - kolor miłości, kolor Walentynek.



„Hymn o miłości”  (fragment)

Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

nie dopuszcza się bezwstydu, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 

z nich zaś największa jest miłość. 

Paweł z Tarsu



Walentynki (ang. Valentine's Day) - coroczne święto zakochanych przypadające

14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele

katolickim obchodzi się również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów

zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza

w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona

zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi

upominkami.



➢Podobno korzenie tradycji Dnia Zakochanych sięgają starożytności. Dzień 14 lutego był

w Rzymie wigilią Luperkalii, święta poświęconego Faunowi - bogowi pasterzy,

opiekunowi trzód i lasów - święta oczyszczenia i płodności, obchodzonego, aż do późnej

starożytności. Kapłani boga, tzw. Lupeci - przyodziani tylko w skóry świeżo zabitego na

ofiarę kozła, obiegali palatyńskie wzgórze, uderzając przechodniów rzemieniami ze skór

zabitych zwierząt. Od takiego uderzenia kobiety odzyskiwały płodność. W tym dniu

młodzieńcy wyciągali losy z imionami panien, które miały im towarzyszyć podczas

wesołej zabawy. Według dawnych przekazów, panie oprócz imion zamieszczały też

krótkie wiadomości miłosne. Obchody tego święta odeszłyby w zapomnienie po upadku

Cesarstwa Rzymskiego.

Legendy wyjaśniające narodziny „Walentynek”



➢Chrześcijańskim patronem Dnia Zakochanych był

św. Walenty, przynoszący ulgę osobom cierpiącym na

epilepsję i choroby nerwowe. Jak głosi legenda,

Walenty, biskup Nahars, udzielił ślubu Sarpii, która

była beznadziejnie chora i Sabino, kochającego swą

wybrankę do szaleństwa i pragnącego umrzeć razem

z nią, gdy przyjdzie po nią śmierć. Młodzieniec,

zawierając związek małżeński prosił duchownego, aby

ten „wymodlił śmierć również dla niego”. Biskup nie

mogąc patrzeć na męki kochanków modlił się żarliwie,

aż w końcu Bóg go wysłuchał - Sarpia i Sabino

umarli jednocześnie, trzymając się za ręce.

Rekonstrukcja twarzy  św. Walentego.



➢Według innej legendy, cesarz Klaudiusz II Gocki wydał

przepis, zakazujący legionistom wchodzenia w związki

małżeńskie bowiem zauważył, że żonaci mężczyźni chętniej

zostają w domach, zamiast ochoczo uczestniczyć

w wojnach i dzielnie walczyć za Rzym. Jednak ci ostatni

mieli odmienne zapatrywanie na swój stan cywilny i wtedy

właśnie z pomocą przychodził im biskup Walenty, który

w najgłębszej tajemnicy udzielał zakochanym parom

ślubów. Niestety sekret się wydał - kapłan został pojmany

i wtrącony do więzienia, a następnie stracony.

Św. Walenty. 

Obraz Lucasa Cranacha Starszego.



➢ Jest jeszcze inna legenda. Otóż, uwięziony za szerzenie wiary chrześcijańskiej biskup

Walenty, przywrócił wzrok córce dozorcy więziennego. Gdy cesarz się o tym dowiedział,

kazał kapłana natychmiast zabić. W przeddzień egzekucji - miała nastąpić 14 lutego -

Walenty wysłał uratowanej dziewczynie, w której z wzajemnością się zakochał, kartkę

w kształcie serca z krótkim zapiskiem: „Od twojego Walentego”, czy może tylko podpisem:

„Twój Walenty”. Tak powstała walentynowa tradycja wysyłania kartek.



Wspólnym elementem tych wszystkich przekazów jest data śmierci męczennika - 14 lutego

269 r. Ale kim naprawdę był św. Walenty ? Dokładnie nie wiadomo. Nie jest też pewne,

czy był jeden, czy kilku świętych o tym imieniu. Tajemnicą pozostaje również, dlaczego

jego imię połączono z zakochanymi - a stało się to w XIV w., kiedy to zaczęto się

pasjonować żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich grobów, aby uczcić

złożone relikwie.



Walentynki ! Ach, Walentynki !

To najgorętszy jest w roku dzień !

Choć jest zima, to jak kominki,

W krąg żarzą się tysiące serc !

Walentynki ! Ach, Walentynki !

Nie trzeba tego zbyt serio brać,

Ale fajnie jest w upominku

Serduszko dostać albo dać !



Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90 - tych XX w. z kultury francuskiej

i krajów anglosaskich wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto to

konkuruje o miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym

potocznie „Nocą Kupały” lub „Sobótką”, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.

Jedyne i największe w Polsce obchody „Walentynek” odbywają się corocznie od 14 lutego

2002 r. w Chełmnie (województwo kujawsko - pomorskie) pod nazwą „Walentynki

Chełmińskie” - za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza,

w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP relikwii św. Walentego.

Walentynki w Polsce



➢ Anglia

Jeszcze do niedawna popularnym zwyczajem było przebieranie się dzieci za dorosłych

i chodzenie do sąsiednich domów, by zaśpiewać romantyczne przeboje, których głównym

motywem było hasło „Dzień dobry, Walenty”. Natomiast zakochani i sympatyzujący ze

sobą ludzie obdarowywali się własnoręcznie przygotowanymi kartkami w kształcie serca

z ilustracją najsłynniejszych kochanków świata - Romea i Julii. Dziś te tradycje nieco się

zatarły. Jednak Brytyjczycy dalej chętnie wysyłają i wręczają sobie kartki - zwłaszcza te

- z podobiznami Shakespearowskich kochanków, czyli Romea i Julii.

Co ciekawe w Walii święto miłości obchodzi się 25 stycznia w dzień św. Dwynwen

(patronki kochanków). W tym czasie zakochani wręczają swoim obiektom westchnień

pięknie rzeźbione drewniane… łyżki!

Walentynki w różnych zakątkach świata



➢ Stany Zjednoczone

Walentynkowe tradycje rozpoczęła Esther Howland z Worcester, zakładając w połowie

XIX w. firmę produkującą kartki miłosne. Dziś walentynki za oceanem obchodzone są

bardzo hucznie. Miasta toną w serduszkach, miłosnych dekoracjach, radia są pełne

miłosnych piosenek, a telewizja i kina - są pełne filmów o miłości. W szkołach

organizowane się lekcje tematyczne dla dzieci. Dorośli, znajomi i członkowie rodziny

wręczają sobie prezenty, a zakochani kończą dzień romantyczną kolacją bądź maratonem

filmów romantycznych. Mieszkańcy USA nie żałują pieniędzy na upominki

- najpopularniejszym są bombonierki w kształcie serca lub czerwone róże.



➢ Czechy

Walentynki w Czechach obchodzi się dwa razy w roku - 14 lutego i 1 maja. W tych dniach

oblężenie przeżywa most Karola w Pradze, będący kultowym miejscem zakochanych,

bowiem trzeba na nim zawieść kłódkę, by miłość trwała wiecznie. Jednak najwięcej

drobiazgów można zaobserwować przy płaskorzeźbie św. Jana Nepomucena. Podobno

pocierając ją kilkakrotnie, można sobie zapewnić lojalność drugiej połówki. Zwyczaj ten

rozpowszechnił się również wśród turystów.

Płaskorzeźba św. Jana Nepomucena.Kłódki na moście Karola w Pradze.



➢ Dania

Dawniej przesyłano sobie przezroczyste bibułki, na których pod światłem można było

odczytać imię bądź rozpoznać twarz ukochanego. Obecnie popularnym zwyczajem jest

wysyłanie gaekkebrev - dowcipnego listu, pisanego samodzielnie przez panów, często

rymowanego i z humorem, ale bez podpisu. Dziewczyna, która odgadnie imię adoratora

zostanie obdarowana dodatkowymi słodkościami na Wielkanoc.

➢ Malezja

Po drugiej stronie kuli ziemskiej, obchody niemal wszystkich ważniejszych świąt

przybierają zaskakującą formę. Podobnie jest z „Walentynkami”. Tego dnia Malezyjczycy

organizują konkurs dla zakochanych, którzy skuci kajdankami muszą wytrzymać ze sobą

cały tydzień, aby wygrać zawody i otrzymać nagrodę pieniężną, a przede wszystkim...

udowodnić swoją miłość.



➢ Chiny

Chińskie walentynki zwane są „nocą siedmiu” i obchodzone są (według naszego

kalendarza) w połowie sierpnia. Związana jest z nimi starożytna legenda o miłości

śmiertelnika i jednej z siedmiu niebiańskich sióstr. Otóż, rozzłoszczona bogini niebios

ukarała zakochanych, malując spinką do włosów linie na niebie (Drogę Mleczną), która na

zawsze rozdzieliła parę. W związku z tym Chinki tego dnia udają się nad rzekę i kładą na

wodzie igły. Jeśli te nie zatoną, oznacza to, że dziewczyna gotowa jest do zamążpójścia.

➢ Francja

Święto Zakochanych jest świętem narodowym. Zamiast czekoladek wysyła się bukiety

kwiatów wraz z zaproszeniem do teatru lub kina. Zakochani świętowanie kończą

zazwyczaj romantyczną kolacją. Dla wielu kochanków punktem obowiązkowym jest

wejście na Wieżę Eiffla.



➢ Japonia

Japoński zwyczaj walentynkowy jest nieco inny niż w pozostałych rejonach świata. Tutaj

to panie obdarowują słodyczami nie tylko swoich ukochanych, podarunki wręczają

również znajomym i żonatym mężczyznom. Aby odróżnić intencje, czekoladki podzielono

na „giri- choko” - dla kolegów, „honmei - choko” - dla ukochanego. Miesiąc później

w Japonii obchodzony jest „Biały Dzień”, w którym to właśnie panie otrzymują słodycze

i podarunki od panów.

➢ Słowenia

W Słowenii wierzy się, że w dzień wspomnienia św. Walentego ptaki łączą się w pary,

co jest zapowiedzią bliskiego nadejścia wiosny. Według zwyczaju, żeby zobaczyć „ptasi

ślub”, należy wyjść w pole boso ! W tym czasie ruszają także pierwsze prace w winnicach

i na polach.



➢ Niemcy

Nasi zachodni sąsiedzi w „Walentynki” obdarowują się drobnymi podarunkami.

Co ciekawe, wierzą, że tego dnia spełniają się wróżby, sny i przepowiednie. Podobno, jeśli

w noc przed świętem miłości dziewczynie przyśni się nieznajomy, to będzie jej

wybrankiem. Kolejną ciekawostką jest oryginalny motyw, który często towarzyszy

obchodom dnia zakochanych. Otóż, na kartkach walentynkowych królują świnki

- niemiecki symbol dobrobytu !

➢ Finlandia i Estonia

„Dzień przyjaciela” to fińskie „Walentynki”. W tym zimnym kraju święto polega na

propagowaniu przyjacielskich relacji i „miłości braterskiej”. Podobnie wyglądają estońskie

„Walentynki”. Mieszkańcy tego małego kraju wierzą, że przyjaźń trwa wiecznie, a miłość

się czasem kończy, dlatego 14 lutego podarkami obdarowują kolegów i koleżanki.



➢Włochy

W dniu 14 lutego króluje czerwień. Zakochani wręczają sobie podarki w kolorze miłości.

Włosi wierzą ponadto, że pierwszy mężczyzna, którego wolna kobieta zobaczy w tym

dniu, zostanie jej mężem w przeciągu roku. Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo

spełnienia się przepowiedni, dopuszcza się nieduże odstępstwo od tej zasady - jeśli nie ten

konkretny pan, to przynajmniej podobny do niego. Ponadto w Umbrii, gdzie spoczywa św.

Walenty, w niedzielę poprzedzającą „Walentynki”, odbywa się „Święto Zaręczyn” - pary

z różnych stron świata przybywają w niezwykłe miejsce, by ślubować sobie miłość

i wierność.



„Miłość”

Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,

Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,

Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.

A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,

Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,

Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu. 

Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,

Żeby stanęły w wypełnienia łunie.

To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:

Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.

Czesław Miłosz 



Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, gdzie

na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczona została inskrypcja „Święty

Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają

do niej pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości.

Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25 - tą lub 50 - tą rocznicę zawarcia

sakramentu małżeństwa. W tym dniu wręczana jest także nagrodę „Rok Miłości”. W roku

1997 list do par narzeczonych skierował Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na

marmurowej tablicy przy grobie św. Walentego. Brzmi ono: „Miłość zwycięża, obala

granice, znosi bariery między ludźmi i tworzy nowe społeczeństwo”.

Kult św. Walentego



Ołtarz główny z relikwiarzem św. Walentego w bazylice.

Bazylika św. Walentego w Terni.



Kult św. Walentego najszybciej upowszechnił się na terenach południowo - wschodniej

Polski, gdzie obrany został patronem Przemyśla i archidiecezji przemyskiej. W parafiach

Podkarpacia, mających za patrona św. Walentego m.in. w Futomie, Wiązownicy,

Wysokiej i przed ołtarzem św. Walentego w Hoczwi w dniu 14 lutego świętuje się patrona

uroczystości. W Wielichowie, gdzie znajduje się słynący cudami wizerunek św. Walentego

odprawiana jest dziewięciodniowa nowenna przed dniem Jego wspomnienia. Poza tym

w całej Polsce imię Walenty nadawane jest na chrzcie od schyłku średniowiecza.



➢Polska:

- trumienka z relikwiami świętego znajduje się w Krobi, archidiecezja poznańska,

- pozłacany relikwiarz z fragmentem kości św. Walentego można zobaczyć w Rudach

Wielkich przy kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej Pokornej w kościele mieszczącym

się w Zespole Klasztorno - Pałacowym,

- relikwia świętego przechowywana jest także w szklanej gablocie na prawym ołtarzu

kaplicy Świętych Relikwii klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie - można ją oglądać

w oktawę Wszystkich Świętych,

- relikwie patrona zakochanych posiada sanktuarium św. Walentego w Bieruniu,

- relikwie św. Walentego można zobaczyć w kościele św. Katarzyny w Grodzisku oraz

w kościele św. Walentego w Kłocku,

Miasta posiadające relikwie św. Walentego



- relikwie patrona zakochanych posiada również kościół św. Michała Archanioła w Urazie

w woj. dolnośląskim, gmina Oborniki Śląskie,

- relikwie św. Walentego znajdują się w bocznym ołtarzu kościoła pw. Matki Bożej

Różańcowej w Sławatyczach,

- relikwie świętego przechowywane są w relikwiarzu w kształcie ręki wzniesionej w geście

do błogosławieństwa w bazylice św. Floriana w Krakowie,

- relikwiami patrona zakochanych może się poszczycić również parafia pw. Nawrócenia

św. Pawła i Sanktuarium św. Antoniego w Lublinie,

- relikwie cząstki głowy św. Walentego znajdują się od kilku wieków w kościele farnym

pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.



Poza Polską relikwie św. Walentego znajdują się m.in.

- w Samborze na Ukrainie w cerkwi Narodzenia NMP,

- w kościele Karmelitów przy Whitefriar Street w Dublinie,

- w bazylice Santa Maria in Cosmedin w Rzymie, gdzie w jednym z bocznych ołtarzy

w szklanej skrzyni można zobaczyć czaszkę świętego przystrojoną kwiatami,

- domniemane relikwie świętego znajdują się w Roquemaure w południowej Francji,

- w katedrze św. Szczepana w Wiedniu w Austrii,

- w Balzan na Malcie,

- w Glasgow w Szkocji,

- w Birmingham w Anglii.



„Czym jest miłość”

Płomieniem który posiadł drewnianą chatę - pijanym

pocałunkiem wgryzł się w głąb strzechy.

Piorunem - który kocha wysokie drzewa - wodą

uwięzioną płasko - wyzwalaną przez niesyty wolności wiatr.

Włosami sosny - gładzonymi jego ręką - włosami

rozśpiewanymi w szaloną wdzięczną pieśń.

Ciemną głową topielicy - która palce rozsnuła

w poprzek fali - a uśmiech dała nieżywemu słońcu.

Wyciągnięta na brzeg - płakała długo i nie wyschła

aż dotąd póki smutni ludzie nie zakopali jej w ziemi.

Płomieniem.

Halina Poświatowska



➢ Najstarsza kartka walentynkowa powstała w Anglii w XVI w.,

a napisał ją Karol Orleański do swojej żony. Miłosny list

z wierszem wysłał z twierdzy Tower w Londynie, gdzie był

więziony przez 25 lat. Uważa się go tym samym za pierwszego

nadawcę walentynki.

➢Najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko

pokryte różowym lukrem, ułożone w hebanowej szkatułce

wysadzanej perłami i ofiarowane Annie Boleyn przez króla

Henryka VIII.

Ciekawostki o „Walentynkach”

Książę Orleanu w Tower. 

Rycina z 1480 r.



Fragment rękopisu, listu Margery Brews do narzeczonego.

➢ Pierwszą nadawczynią walentynki była Margery Brews, która w lutym 1477 r. pisząc

do narzeczonego list, dołączyła do niego krótki wiersz miłosny własnego autorstwa.

➢ Najdroższą w historii walentynką była kartka z litego złota wysadzana diamentami

i szmaragdami, którą armator i miliarder Arystoteles Onasis ofiarował śpiewaczce

operowej Marii Callas. Jej wartość oszacowano na kwotę 250 tys. dolarów.

Callas i Aristotle Socrates Onasis, styczeń 1961 r.



Walentynkowa kartka z firmy Esther

Howland, wyprodukowana w 1875 r.

➢ Pierwsza walentynka wykonana maszynowo pojawiła się w 1848 r. i pochodziła

z Worcester w stanie Massachusetts, gdzie panna Esther Howland założyła firmę

produkującą kartki na dzień św. Walentego.

➢ Pierwsze drukowane kartki walentynkowe pojawiły się

w 1761 r. Były wykonane z wytłoczonego papieru i zawierały

krótkie rymowanki ozdobione ręcznie malowanymi kwiatkami,

serduszkami, gołąbkami, czy też kawałki prawdziwych koronek

lub wstążek. Z czasem zaczęto drukować kartki dowcipne -

z satyrycznymi rysunkami, np. ze skulonym staruszkiem

i podpisami np. „niekochany i zaniedbany”, „może jednak

pomyślisz o mnie”.



➢ Za najpiękniejsze „Walentynki” uważa się wiersze miłosne, jakie powstały w XVII w.

To właśnie wtedy zakochani dawali upust swojej miłości i nie tylko tworzyli

niezapomniane strofy, ale kartki walentynkowe ozdabiali miłosnymi rebusami, tajemnymi

zaszyfrowanymi informacjami.

➢ Okolicznościowa kartka na walentynki, wystawiona w 1847 r. przez angielski „Bank

Miłości” gwarantowała adresatowi wypłatę „całej miłości”. Niestety kartki te były zbyt

podobne do prawdziwych banknotów, dlatego Bank Wielkiej Brytanii nakazał ich

zniszczenie. Do dziś ocalało kilka, stając się prawdziwymi rarytasami, wystawianymi

na aukcjach nawet przez Sotesby.



➢ Każdego roku do Verony, miejsca słynnego dramatu Romea i Juli, dociera z okazji

święta zakochanych około tysiąc walentynkowych kartek zaadresowanych do… Julii.

➢ Najdłuższy pocałunek w historii trwał 30 godzin 59 minut i 21 sekund. Rekord padł

w 2001 r., a w trakcie jego bicia partnerzy spalili po 7436 kalorii.

➢ Pierwszy pocałunek na dużym ekranie kinomani zobaczyli w 1896 r. Rzecz działa się

w filmie o niebanalnym tytule… „Pocałunek”.

Słynny balkon w Weronie.



„Zakochani”

Jest nam tak cicho, że słyszymy

piosenkę zaśpiewaną wczoraj:

„Ty pójdziesz górą, ja doliną...”

Chociaż słyszymy - nie wierzymy.

Nasz uśmiech nie jest maską smutku,

a dobroć nie jest wyrzeczeniem.

I nawet więcej, niż są warci,

niekochających żałujemy.

Tacyśmy zadziwieni sobą,

że cóż nas bardziej zdziwić może?

Ani tęcza w nocy.

Ani motyl na śniegu.

A kiedy zasypiamy,

we śnie widzimy rozstanie.

Ale to dobry sen,

ale to dobry sen, bo się budzimy z niego.

Wisława Szymborska



➢ Czekoladki w pudełku w kształcie serca. Otóż, pewien Brytyjczyk doszedł do wniosku,

że stworzy takie pudełko czekoladek, którego ukochana nie zapomni do końca życia. Tak

powstało w 2008 r. największe pudełko z czekoladkami ! Jego waga opiewała na 1,690 kg

i zawierało w sobie ponad 220 tys. czekoladek.

➢Trzy iksy - w języku angielskim powszechnie używany znak wyrażający czułość

i pocałunki. Podobno powiązanie X z pocałunkiem wzięło się ze średniowiecza, kiedy mało

kto potrafił pisać, a jeśli istniała konieczność wysłania listu, pod tekstem napisanym przez

kogoś innego, niepiśmienny rysował w obecności świadków krzyżyk, a na znak szczerości

intencji całował dokument.

Symbole walentynkowe



➢ Serce - przez tysiąclecia uważano je za siedzibę życia, siłę decydującą w sprawach dobra

i zła. Od wieków symbolizuje miłość, wzruszenie, uczucie, życzliwość, przyjaźń, oddanie.

Płonące serce jest symbolem gorącego uczucia i namiętności.

➢ Kolor czerwony - współcześnie wyraża agresywność, żywotność i energię, kojarzy się

z ogniem i miłością, w połączeniu z sercem jest symbolem szczerości i ogromu uczuć.

➢ Lovebirds - to niezwykle częsty motyw walentynowach kartek i ozdób. Najczęściej są to

siedzące, zawsze w parach, papużki nierozłączki, zwane po angielsku ptaszkami miłości

lub gołębie symbolizują nierozerwalność dwojga ludzi.

➢Love knots - podwójne kokardki umieszczane na kartkach są wyrazem przywiązania

i trwałości uczyć.

➢Amorek, inaczej Eros - symbol miłości twórczej, kreatywnej oraz romantycznej, w której

dominuje tęsknota, oczarowanie oraz pragnienie.



➢ Choć nie każdy o tym wie istnieje przekonanie o symbolice kolorów róż w bukiecie.

Tak, więc:

- czerwone róże - są ściśle związane z miłością, pożądaniem i bardzo silnym uczuciem.

To zdecydowanie kwiaty prawdziwych i gorących kochanków. Gdy podarujesz bukiet

w takim kolorze, twój gest będzie znaczył „kocham Cię” lub „bardzo mi na Tobie zależy”.

- żółte róże - w większości krajów postrzegane są z negatywnymi uczuciami, czyli

nieszczerością i zazdrością. Jednak dla wielu mogą kojarzyć się (tak jak w USA)

ze wschodem słońca, czyli z początkiem czegoś nowego. To idealne kwiaty dla młodej

dziewczyny, która ukończyła szkołę lub dostała nową pracę. Gdy podarujesz bukiet

w takim kolorze, przekazujesz wiadomość: „jest super, gratulacje !” Pamiętajmy jednak,

że znaczenie koloru róż jest wyłącznie symboliczne. Nie należy rezygnować z wyboru

kwiatów w tym kolorze, jeżeli wiemy, że dana osoba po prostu lubi słoneczne barwy.



- białe róże - oznaczają miłość uduchowioną, pełną czystości i wrażliwości. Według

niektórych wierzeń symbolizują długą i szczęśliwą miłość. Gdy podarujesz bukiet w takim

kolorze bliskiej osobie, przekazujesz wiadomość: „Jesteś aniołem! Tęsknię za Tobą!

Pogódźmy się”.

-różowe róże – są idealne dla młodszych osób, które jeszcze nie darzą się mocnym

uczuciem, a jedynie chcą pokazać, że zależy im na drugiej osobie. Gdy podarujesz taki

bukiet, twój gest będzie znaczył po prostu „bardzo Cię lubię”.

- róże w kolorze herbacianym - gdyby pokusić się o przypisanie im konkretnych

zwrotów lub wyrażeń, byłyby to z pewnością słowa „dziękuję Ci”, a także „z wyrazami

wdzięczności”.



- róże w kolorze pomarańczowym - to energetyczny zastrzyk, który niesie za sobą

energię i pozytywne myślenie. To pomost pomiędzy miłością, a przyjaźnią. Róża w takim

kolorze może być doskonałym pretekstem do wejścia w nowy etap dotychczasowej

znajomości. Gdy podarujesz taki bukiet bliskiej osobie, przekazujesz wiadomość: „Chcę

czegoś więcej. Jestem z Ciebie dumny!”.

- róże fioletowe – oznaczają miłość od pierwszego wejrzenia. Bywają energetyczne jak

młodzi kochankowie, w dodatku to bardzo zmysłowy i sensualny kolor. Gdy podarujesz

taki bukiet, twój gest będzie znaczył po prostu „Od razu mnie zachwyciłaś – chcę Cię

oczarować”.



➢ Oprócz kolorystyki duże znaczenie ma ilość róż w bukiecie. Wbrew pozorom ich liczba

może oznaczać często coś zupełnie innego, aczkolwiek związanego z miłością, sympatią,

oczarowaniem czy innym pozytywnym uczuciem do bliskiej osoby. Tak więc:

1 róża – Wciąż Cię kocham. Dowód sympatii na pierwszej randce.

2 róże – Odwzajemnione uczucie obojga ludzi.

3 róże – Kocham Cię !

6 róż – Chcę być tylko Twój !

7 róż – Jestem Tobą zauroczony.

9 róż – Bądźmy razem na zawsze.

10 róż – Jesteś idealna.

11 róż – Jesteś moim skarbem. Jesteś tą jedyną i najważniejszą. Ciebie kocham najbardziej.



12 róż – Bądź moja !

13 róż – Tajemniczy wielbiciel lub wyznanie szczerej i prawdziwej przyjaźni.

15 róż – Przepraszam – na przeprosiny.

20 róż – Moje uczucie jest szczere.

21 róż – Jestem Tobie oddany.

24 róże – Cały Twój. Myślę o Tobie całą dobę.

33 róże – Kocham Cię. Głębokie uczucie.

36 róż – Na zawsze zapamiętam nasze romantyczne chwile.

40 róż – Moja miłość do Ciebie jest szczera.

44 róże – Stałość i przywiązanie.

50 róż – Bezgraniczna miłość i oddanie.

56 róż – Dowód miłości.



66 róż – Cudowny i wyjątkowy romans.

99 róż – Będę Cię kochał do końca życia i nie opuszczę aż do śmierci.

100 róż – Udany związek przez całe 100 lat. Oddani sobie do najstarszych lat.

101 róż – Ty jesteś moją miłością życia.

108 róż – Wyjdziesz za mnie? Na oświadczyny.

111 róż – Wieczna i prawdziwa miłość.

123 róże – Odważna i wyzwolona miłość pełna namiętności.

144 róże – Kocham Cię o każdej porze dnia i nocy

365 róż – Myślę o Tobie przez cały rok, każdego dnia.

999 róż – Miłość aż po grób !

1001 róż – Wierny na zabój !



Jak widać symboli miłosnych jest wiele, lecz to od nas zależy w jaki sposób wyrazimy

uczucie, niekoniecznie stosując tradycyjną symbolikę. Jednak w „Walentynki” czasami

warto poszukać swojego, oryginalnego pomysłu oraz symbolu oddającego uczucie do

ukochanej osoby.

Jak powiedziała Magdalena Samozwaniec „miłość to krótki okres czasu, w którym

jakiś bliźni płci przeciwnej jest o nas tego samego zdania, co i my...”



„Jeśli to nie jest miłość...”

Jeśli to nie jest miłość - cóż ja czuję?

A jeśli miłość - co to jest takiego?

Jeśli rzecz dobra - skąd gorycz, co truje?

Gdy zła - skąd słodycz cierpienia każdego?

Jeśli z mej woli płonę - czemu płaczę?

Jeśli wbrew woli - cóż pomoże lament?

O śmierci żywa, radosna rozpaczy,

Jaką nader mną masz moc! Oto zamęt.

Żeglarz, ciśnięty złym wodom dla żeru,

W burzy znalazłem się podarłszy żagle,

Na pełnym morzu, samotny, bez steru.

W lekkiej od szaleństw, w ciężkiej od win łodzi

Płynę nie wiedząc już sam, czego pragnę,

W zimie żar pali, w lecie mróz mnie chłodzi.

Francesco Petrarca



➢ Kartki walentynkowe - można je wysłać lub wręczyć osobiście; mają przeważnie

kształt serca; przyozdobione są śmiesznym zdjęciem, rysunkiem, czy stosownym napisem,

wierszem znanego poety lub własnoręcznie napisanym wyznaniem miłosnym. Jednak dziś

dużą popularnością cieszy się możliwość wirtualnego wręczania miłosnych walentynek,

w których przeważają humorystyczne i romantyczne teksty. Choć kartki walentynkowe

sprawiają dużo radości i frajdy, to należy pamiętać, że równie miło jest je otrzymywać, jak

i samemu dawać.

➢ Telegram / list - dobrym pomysłem stanie się wysłanie ukochanej osobie śpiewającego

telegramu. Jeżeli jest to niewykonalne, dużą radość sprawi również zwykły telegram

z wyznaniem lub list, po otworzeniu którego naszą sympatię zasypie stos powycinanych

przez nas serduszek.

Jak uczcić „Walentynki” ?



➢ Kwiaty - to nieodłączny atrybut miłości, doskonałość ich formy i kształtów, a nade

wszystko zapach sprawiają, iż są one najprostszym i najbardziej elegantszym

wyrazicielem naszych uczuć. Ważne, żeby były i aby było ich dużo. Nie ma nic bardziej

romantycznego od bukietu pięknych kwiatów, które lubi nasza „druga połowa”.

➢ Prezenciki - naszą sympatię bardzo ucieszy drobny prezencik, świadczący o naszym

gorącym uczuciu i oddaniu. Może to być np. flakonik perfum, pierścionek z brylantem,

pluszowy miś, miękkie aksamitne serduszko, poduszka w kształcie serca, na której nasza

ukochana będzie mogła zasypiać myśląc o nas, bombonierka pełna czekoladek lub

piernikowe czekoladowe serca ze słodkim nadzieniem w środku, koszyk owoców (np. jabłka

w czerwonym pudełku, oczywiście w kształcie serca).



➢ Wyjście - nie masz czasu, ani funduszy na coś zapierającego dech w piersiach? Nic nie

szkodzi. Przypomnij sobie, gdzie się poznaliście albo jakieś miejsce ważne dla Was obojga,

gdzie po raz pierwszy się pocałowaliście, czy wyznaliście sobie miłość. Zabierz ją / jego.

Przypomnij tamtą sytuację. Gdzie pójdziecie potem i co będziecie robili, jest już mniej

istotne, bowiem druga połowa doceni to, że pamiętasz początki waszej znajomości

i planujesz wspólną przyszłość. Naszą sympatię również bardzo ucieszy, np. wyjście do

kina na romantyczny film, do teatru, czy na koncert, wspólna kolacja w restauracji,

wieczorny spacer ulicami miasta, romantyczny wieczór w domu, wspólny udział

w kameralnych warsztatach lub kursie, dzień w wesołym miasteczku, wspólna sesja

fotograficzna.

➢ Wyjazd - jeżeli jednak chcemy uczcić „Walentynki” w wyjątkowy sposób i środki

finansowe nam na to pozwalają, możemy postawić na wyjazd weekendowy, np. do innego

miasta, do spa, za granicę.



➢ W dniu Walentynek - mocno całuję i słowem KOCHAM się podpisuję.

➢ Kwiatek chce wody, motyl kwiatuszka, a ja od Ciebie tylko serduszka.

➢ Jak ogień się pali, jak woda się leje, tak moje serce za Twoim szaleje.

➢ Choć oddalę się od ciebie na tysiące, setki mil, kochać Ciebie nie przestanę do ostatnich

życia chwil!

➢ Miłość jest piękna, piękniejsza od słońca, lecz tylko wtedy, gdy wytrwa do końca.

➢ Powiedz mi, mój miły - mamy tyle siły, by się nasze serca na zawsze złączyły ?

➢ Miłość jest piękna, dobrze o tym wiesz, jeśli ktoś Cię kocha, Ty go kochasz też.

➢ Jestem Twoją walentynką, uśmiechniętą Twą dziewczynką.

➢ Może nie wiesz, lecz ja wiem i chcę Ci powiedzieć, że kocham Cię !

SMS walentynkowy



➢ Nie bądź taka nieprzystępna i na co dzień, i od święta. Daj buziaka Walentemu, tak

miłości spragnionemu. Żyć bez Ciebie - jakiż sens ? Dłużej luba nie męcz mnie !

W dniu św. Walentego jesteś więcej niż kolegą. Moje serce jest dla Ciebie, myśląc o tym

jestem w niebie !

➢ Kochaj mnie każdego dnia, to nie będę nigdy zła. Jestem Twoją Walentynką

z uśmiechniętą, słodką minką.

➢ Moja droga Walentynko, ślę uczucia dziś do Ciebie. Miłość moja nie zna granic, będę

kochać Ciebie za nic.

➢ W dzień Świętego Walentego nie chcę spotkać się z kolegą, nie chcę widzieć się

z rodzinką, chcę być Twoją Walentynką !

➢ Dzień św. Walentego to dla mnie było coś normalnego, dopóki Ciebie nie spotkałem i po

uszy się nie zakochałem !!



Niespodzianki na „Walentynki” dla uczniów



ZAPROSZENIE

P.S. W „Walentynki” ubierz się w czerwone ubrania, żeby dołączyć 

do wspólnego świętowania !!!

14 lutego

Walentynki



Dziś „Walentynki” !!! 

Uwiecznij swoje czerwone ubrania, żeby 

dołączyć do wspólnego świętowania !!!

Jesteś odważny !!! Skorzystaj z przygotowanych 

gadżetów.

Walentynkowe zdjęcie



Konkurs na „Walentynkowy wiersz miłosny”

Wiele czasu minęło od chwili, gdy romantyczny poeta, opisując pocałunek, musiał uciekać się do

fortelu polegającego na łączeniu ust nie przez kochanków, tylko przez ich... odbicia w jeziorze wskutek

falowania wody. Podejście do tematu miłości w literaturze zmieniło się w naszych czasach

diametralnie, jednak ludzkie serca, spragnione uczuć pozostały takie same. Wychodząc naprzeciw

tym, którzy są zakochani i potrafią opisywać własne uczucia, zapraszamy do udziału w konkursie na

„Walentynowy wiersz miłosny”.

Regulamin konkursu:

Organizatorzy: p. Wioletta Klepacz i p. Oliwia Ubecka.

Czas trwania: od 31.01.2019 r. do 13.02.2019 r. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy składać w bibliotece szkolnej.

Uczestnicy: uczestnikami konkursu mogą być uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji.

Zadanie konkursowe: napisanie jednego wiersza o miłości – utworu poetyckiego spełniającego następujące wymagania:

- tematyka utworu musi być związana z miłością, - utwór musi być pracą własną, napisaną w języku polskim i nie może być wcześniej

nigdzie publikowany.

Ogłoszenie wyników 14.02.2019 r. - tablica hol szkoły, wręczenie nagród 15.02.2019 r. godz. 10:30 biblioteka szkolna.



Konkurs na „Kartkę walentynkową”

Współczesne kartki walentynkowe doskonale wpisują się w naszą codzienność. Składamy życzenia

przez sms lub facebookową wiadomość, opisujemy swoje uczucia na portalach i to właśnie tam

pokazujemy jak bardzo jesteśmy romantyczni. Czasami skusimy się na kwiaty lub bombonierkę dla

ukochanej osoby, a może by tak powrót do czegoś zupełnie prostego? Wychodząc naprzeciw tym,

którzy są zakochani i potrafią wyrazić swoje uczucia, zapraszamy do udziału w konkursie

na „Kartkę walentynkową”.

Regulamin konkursu:

Organizatorzy: p. Wioletta Klepacz i p. Oliwia Ubecka.

Czas trwania: od 31.01.2019 r. do 13.02.2019 r. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy składać w bibliotece szkolnej.

Uczestnicy: uczestnikami konkursu mogą być uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji.

Zadanie konkursowe: wykonanie  jednej kartki walentynkowej spełniającej następujące wymagania:

- tematyka kartki musi być związana z miłością, - kartka może być wykonana dowolną techniką i  musi być pracą własnoręczną.

Ogłoszenie wyników 14.02.2019 r. - tablica hol szkoły, wręczenie nagród 15.02.2019 r. godz. 10:30 biblioteka szkolna.



Sentencje miłosne ukryte pod kodami QR

Miłość ma tyle odmian, ilu ludzi na tym najlepszym ze światów. Żadna inna dziedzina

życia nie wpływa równie mocno na kształtowanie się indywidualności. Nie ma dwóch

identycznych relacji miłosnych, co pokazujemy na przykładzie wybranych sentencji

miłosnych autorstwa znanych pisarzy, które dziś ukryte są pod kodami QR.

Wyjmij telefon. Pobierz i uruchom aplikację

do skanowania kodów QR. Zeskanuj dowolny

obrazek z kodem umieszczonym na tablicy.

Następnie usiądź wygodnie i przygotuj się na

niespodziankę …









Zakochane pary

Połącz ze sobą związane uczuciowo pary. Kartkę z odpowiedzą wrzuć do szklanej kuli.

Może szczęście uśmiechnie się właśnie do Ciebie i wygrasz ! Powodzenia !!!

Ogłoszenie wyników 14.02.2019 r. - tablica hol szkoły, wręczenie nagród 15.02.2019 r. godz. 10:30 biblioteka szkolna.



Zakochane pary …
1. Penelopa A. Mickey
2. Zosia B. Odyseusz
3. Julia C. Tadeusz
4. Minnie D. Ron
5. Hermiona E. Rett
6. Basia F. Walery
7. Fiona G. Pan Wołodyjowski
8. Bella H. Zbyszko
9. Danusia I. Edward
10. Eliza J. Shrek
11. Dulcynea K. Tristan
12. Scarlet L. Romeo
13. Izolda Ł. Don Kichot
14. Aniela M. Gustaw
15. Lotta N. Werter
16. Laura O. Petrarka
17. Ofelia P. Hamlet
18. Laura R. Filon
19. Maryla S. Gustaw

Podpis (imię, nazwisko, klasa) …………………………………………………..



Walentynkowa randka z książką

Miłość - potężne uczucie !!! 

Znajdź swoją ukochaną ... książkę w bibliotece.                   

Ona czeka na Ciebie !!! 



14 lutego Dzień św. Walentego !!!

Nie masz pomysłu na życzenia WALENTYNKOWE ??? Wybierz poezję miłosną 

przygotowaną przez bibliotekę !!!



Konkurs „Miłość z literką w tle”

„Walentynki” niewątpliwie skłaniają do uwalniania dobrych emocji, zachęcają do okazywania uczuć,

ośmielają i ułatwiają podejmowanie inicjatyw. Motywują do tego, by nie kryć się z uczuciem do

drugiej osoby, by nie taić tego, że ktoś jest nam bliski, ponieważ staje się to źródłem radości i siły,

zarówno dla samego autora, jak i adresata takiej deklaracji. Konkurs „Miłość z literką w tle”

przeznaczony jest dla reprezentantów poszczególnych klas, którzy będą na 1 godzinie lekcyjnej

rywalizowali w napisanie najlepszego opowiadania pt. „Miłość z literką w tle”.

Zadanie konkursowe:

- należy napisać opowiadanie tylko wyrazami zaczynającymi się na literkę „P”, np. Pan Piotr poznał panią Paulinę

Nie wolno stosować: - spójników: „i”, „oraz”, „a”, „ani”, „ale”, „lecz”, „natomiast”, „zaś”, „lub”, „albo”, „czyli”,

„czy”, „więc”, „dlatego”, „toteż”, „bądź”, „zatem”, „tudzież”, „przeto”, „jednak”, itp.; - zaimka zwrotnego: „się”.

Można stosować: - wyrazy: „ponieważ”, „po czym”, „póki”, „przeto”.

Ogłoszenie wyników 14.02.2019 r. - tablica hol szkoły godz. 11:25, wręczenie nagród 15.02.2019 r. godz. 10:30 biblioteka szkolna.



H. Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne, Warszawa 2003
https://wstih.pl/sites/default/files/file/samorzad-WSTiH/Walentynki.pdf
http://www.niedziela.pl/artykul/14082/Sw-Walenty-biskup-zakochanych-czyli-o
https://polki.pl/walentynki,walentynki,10051586,artykul.html
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-udzielal-potajemnych-slubow-kim-byl-sw-walenty,nId,2835740
http://gazetka.spdavinci.pl/walentynki-czyli-dzien-sw-walentego-w-sp-da-vinci/
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1524119,1,sw-walenty-opiekuje-sie-zakochanymi-z-krobi.read
https://www.zwalizkami.pl/walentynkowe-zwyczaje-tradycje-swiecie/
https://kobietamag.pl/walentynkowe-tradycje-na-swiecie/
http://www.walentynki.swieta.biz/ciekawostki.php
https://gs24.pl/ciekawostki-walentynkowe/ar/5377456

Opracowały:

mgr Wioletta Klepacz

mgr Oliwia Ubecka
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https://polki.pl/walentynki,walentynki,10051586,artykul.html
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-udzielal-potajemnych-slubow-kim-byl-sw-walenty,nId,2835740
http://gazetka.spdavinci.pl/walentynki-czyli-dzien-sw-walentego-w-sp-da-vinci/
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1524119,1,sw-walenty-opiekuje-sie-zakochanymi-z-krobi.read
https://www.zwalizkami.pl/walentynkowe-zwyczaje-tradycje-swiecie/
https://kobietamag.pl/walentynkowe-tradycje-na-swiecie/
http://www.walentynki.swieta.biz/ciekawostki.php
https://gs24.pl/ciekawostki-walentynkowe/ar/5377456

