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Walentynki  

Coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego.  

Zwyczajem  w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających              
wyznania miłosne (często pisane wierszem).  

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

 Ten liścik z całusem dziś do Ciebie leci, 

 humor Ci poprawi, a sercu żar roznieci. 

 Pomyśl dzisiaj o mnie tak słodko i miło,  

żeby w środku zimy cieplej się zrobiło. 

 Miłość to znaczy, że jesteś przy mnie, 

 miłość to znaczy, że o mnie myślisz,  

miłość to sprawi, że mi się przyśnisz... 

Miłość - cóż może być piękniejszego  

niż nas dwoje                                                          

w Dzień Świętego Walentego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz


Dzień Świętego Walentego obchodzony był początkowo jako święto kościelne. Choć nie do końca                   
wiadomo, o którego Walentego chodziło (było ich kilku na przestrzeni wieków), najpopularniejsza wersja 
głosi, że był to jeden z kapłanów w okresie panowania Imperium Rzymskiego. Miał on być więziony za 
udzielanie ślubów żołnierzom i innym prześladowanym chrześcijanom. Romantyczny wydźwięk                      
walentynkom nadano już pod koniec średniowiecza w Europie zachodniej, a w ok XVI wieku 
zapoczątkowany został zwyczaj składania sobie życzeń przez zakochanych, wręczania upominków i 
przesyłania                  kartek. Co ciekawe, zwyczaj ten przewędrował praktycznie cały świat, zanim trafił 
do Polski w połowie lat 90. Dziś 14 lutego to coraz częściej nie tylko wielkie wyznania, ale również 
wielkie pieniądze. W samych Stanach Zjednoczonych w walentynki sprzedawanych jest prawie 200 
milionów róż, a na całym świecie wysłanych zostaje pięć razy tyle kartek. Do tego dochodzą prezenty, 
romantyczne kolacje czy wspólne            wyjazdy zakochanych – biznes walentynkowy w samej Polsce 
szacuje się na więcej niż miliard złotych. Coraz więcej osób sprzeciwia się komercjalizacji święta (a tym 
samym uczuć) i świadomie nie obchodzi walentynek, twierdząc, że każdy dzień jest dobrą okazją do tego, 
by cieszyć się miłością. Niektórzy z kolei zbyt mocno dają się ponieść duchowi romantyzmu – co roku z 
okazji dnia zakochanych do Verony, gdzie rozgrywał się najsłynniejszy Szekspirowski dramat, dociera 
około tysiąc kartek zaadresowanych do Julii. 

Święty Walenty jest patronem chorych na epilepsję, których ten męczennik miał leczyć. W Polsce                 

nazywano epilepsję chorobą świętego Walentego. Dlaczego św. Walenty stał się patronem zakochanych 

dokładnie nie wiadomo, jedni uważają, że stan uczuciowy niektórych zakochanych przypomina chorobę 

umysłową. Inni wyjaśniają tą zbieżnością dnia świętego z porą łączenia się w pary ptaków na                   

Wyspach Brytyjskich. A jeszcze inni tłumaczą to przyjęciem przez chrześcijaństwo pogańskiego zwyczaju 

wypisywania przez chłopców przed dniem święta bogini dziewcząt (15 lutego) imion swych ukochanych. 

Jak nakazuje tradycja wysyłane są karki z życzeniami, wręczane są drobne podarki. Życzenia powinny być 

podpisane anonimowo lub Twój Walenty, Twoja Walentynka.  

Moje serce cicho puka,  
moje oko Ciebie szuka,  

moje usta szepcą skromnie:  
jeśli kochasz - napisz do mnie. 

Twoja Walentynka ♥ 

Jeśli zgadniesz kto to taki  
to dostaniesz dwa buziaki. 

Jeśli zgadniesz, że to ja 
to dostaniesz jeszcze dwa. 

Twoja Walentynka! 

Wybrałam piękną kartkę               
- do Ciebie ją adresuję.                

By w tym dniu powiedzieć,               
że coś do Ciebie czuję.                
Twoja Walentynka♥ 



Walentynki - jak sprawić, aby były niezapomniane? 

Myślisz o tym, jak spędzić to wyjątkowe święto ze swoją drugą                
połówką? Chcesz, aby dzień zakochanych nie tylko różnił się od              
wszystkich pozostałych, ale przede wszystkim, aby na długo pozostał                 
w pamięci twojej ukochanej osoby? Jeżeli nadal nic oryginalnego nie 
wpadło ci do głowy, nie martw się - zrobiliśmy to za ciebie!  

Kolacja w ekskluzywnej restauracji, maraton romantycznych filmów w waszym ulubionym kinie ? Cóż… 
to świetny pomysł na randkę, ale czy ktoś przed chwilą nie marzył o tym, aby jego druga połówka w dzień 
zakochanych oniemiała z wrażenia? Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy kilka nietypowych pomysłów, 
które sprawią, że twoje marzenia staną się rzeczywistością, a tegoroczne walentynki na długo pozostaną                
w waszej pamięci! 

A może tak walentynkowa pizza… w Mediolanie? 
Chyba każdy z nas uwielbia niespodzianki. Dlatego zamiast kolejny raz     
zapraszać swoją drugą połówkę  w walentynki do pobliskiej pizzerii, może 
zaserwujesz jej prawdziwą włoską pizzę? Myślisz, że to rozwiązanie tylko 
dla nadzianych facetów? Absolutnie nie! 

Czym na walentynkową randkę? Może tramwajem? 
Uśmiechasz się? Wcale nas to nie dziwi, ale może jeszcze do tej pory nie słyszałeś                   
o specjalnych tramwajach, które kursują w wielu polskich miastach właśnie w dzień 
zakochanych? 
W walentynki zabierz więc swoją wybrankę w podróż w czasie jednym z 
zabytkowych pojazdów. Masz złe doświadczenia z komunikacją miejską,                                             
a przejażdżki tramwajem kojarzą ci się tylko z tłokiem i nerwową atmosferą? Bez 
obaw – w dzień zakochanych nic podobnego się nie wydarzy, wręcz przeciwnie - na 
pewno nie zabraknie słodkich upominków i romantycznej muzyki, a o resztę 
klimatu zadbacie wy sami. 

Spełnijcie swoje marzenia w walentynki! 
Wydaje ci się, że w ciągu roku oprócz walentynek jest więcej odpowiednich 
okazji do spełniania marzeń swojej ukochanej osoby? Może masz rację, ale 
chyba nie zaprzeczysz, że większość tych świąt nie należy tylko i wyłącznie 
do was? Co innego walentynki – ten dzień jest zarezerwowany właśnie dla 
waszej dwójki! 

Walentynki w domowym zaciszu 
Jeżeli chcesz, aby dzień zakochanych był naprawdę wyjątkowy, wykaż się 
kreatywnością. Dostosuj charakter waszej domowej randki do temperamentu 
swojej drugiej połówki. Jest szalona i pełna energii? Wspólny taniec i karaoke 
może sprawić wam wiele frajdy. Ma spokojne usposobienie? Powróćcie 
wspomnieniami do waszych najpiękniejszych wspólnie spędzonych chwil. 

Walentynki online  
Jeśli jeszcze nie masz pary, wcale nie musisz spędzać tego dnia z grymasem 
na twarzy i powtarzać wszystkim dookoła, jak to bardzo nie lubisz                    
walentynek. Aby nie dać się samotności, załóż konto w portalu randkowym 
dla samotnych i spędź walentynki w gronie sympatycznych singli i singielek. 
Kto wie, może właśnie w dzień zakochanych trafisz na miłość swojego życia? 

Kochasz tańczyć, biegać, podróżować? Kto wie – może spotkasz swoją Walentynkę 
na parkiecie, na pokładzie statku, podczas warsztatów WOW meetings lub                   

dobiegniesz z nią do mety 14 lutego? 

http://sympatia.onet.pl/tips/jak-przetrwac-walentynki,5024803,advice-detail.html
http://sympatia.onet.pl/tips/jak-przetrwac-walentynki,5024803,advice-detail.html
http://sympatia.onet.pl/tips/walentynki,4353707,advice-detail.html
http://sympatia.onet.pl/tips/11-praktycznych-rad-na-walentynki,4353314,advice-detail.html
http://sympatia.onet.pl/tips/najdziwniejsze-walentynki,4353558,advice-detail.html


 A jak Walentynki świętuje się w innych krajach? 

W Ameryce, a właściwie w USA, kartki 

walentynkowe wysyła się do wszystkich osób. Do 

przyjaciół, rodziny, szefów, pracowników,                    

znajomych. Niezależnie od płci i wieku. Dotyczy 

to nie tylko kartek, ale i drobnych prezentów. 

Podstawowym prezentem dla ukochanej od lat są 

bombonierki, najlepiej w kształcie serca, a do tego 

mogą być czerwone róże. Walentynki w USA są 

tak popularne, że do szkół wprowadzono specjalne 

walentynkowe lekcje.  

W Anglii istniał zwyczaj, że dzieci przebierały się za 

dorosłych. Później odwiedzano domy z radosnym 

śpiewem. Piosenki oczywiście miały charakter                   

miłosny. Do najbardziej popularnych upominków 

należą kartonowe serca z postaciami Romea i Julii.  

W Walii ciekawym zwyczajem jest obdarowywanie ukochanej osoby prezentem - drewniana łyżeczką, 

zdobioną serduszkami, kluczami i kłódeczkami. Przesłanie jest oczywiście proste "Otwórz moje serce" . 

W Niemczech prezentem są czerwone róże, 

świadczące o miłości i wiecznej świeżości uczucia 

oraz czekoladowe (koniecznie z marcepanu                      

w polewie z mlecznej czekolady) lub piernikowe 

(w polewach lukrowych z miłosnymi wzorkami) 

słodycze w kształcie serca. Do tradycji należy 

również uroczysta kolacja, najczęściej w lokalu 

pośród innych zakochanych par. 

We Francji zamiast kartek wysyła się bukiet kwiatów 
zaopatrzony w bilecik. Zaprasza się ukochaną osobę 
na kolację lub do teatru.  

We Włoszech rozpowszechnia się kupowanie odzieży 
w kolorze czerwonym. Najczęściej jest to czerwona 
bielizna. 

 W Hiszpanii dostaje się praktyczne prezenty. Panie 
sprzęty AGD (lodówki, pralki itp) a panowie sprzęt 
komputerowy, dvd, odtwarzacze, gry itp.  

W Indiach walentynki stają się coraz popularniejsze, 

głównie wśród młodzieży, mimo protestów 

ortodoksyjnych Hindusów. 

 W Japonii również walentynki są obchodzone. Tu jak w przypadku Ameryki, prezenty daje się każdemu 

(rodzina, przyjaciele, szefowie itp). Prezentami są głównie czekoladki, które daje się bardziej                               

z grzeczności niż z większej sympatii. Czekoladki dzieli się na dwa rodzaje: "giri-choko" czyli czekoladki 

dawane  z obowiązku, (najczęściej są to wyroby z Belgii i Szwajcarii) oraz 'honmei-choko" dla                              

ukochanego. Te ostatnie są w kształcie serca z czekoladowym nadzieniem, powinny być wykonane                     

własnoręcznie. W Japonii przyjął się zwyczaj, że w Walentynki to panie obdarowują mężczyzn, natomiast 

panowie rewanżują się prezentami (czekoladki plus bielizna) w Biały Dzień 13 marca. 

W Malezji walentynkową atrakcją jest konkurs 
"Więźniowie miłości". Uczestniczą w nim pary 
skute metalowymi kajdankami i są przez tydzień 
obserwowane. Zwycięska para, która wytrzyma 
cały tydzień w okowach otrzymuje nagrodę                   
pieniężną.  

 W Polsce - popularne są oczywiście walentynkowe 

karki w kształcie serca, czekoladki, pluszowe misie. 

Część polskich handlowców, głównie w sklepach                   

z bielizną i ze słodyczami, udziela prowizji parom 

robiącym w tym dniu zakupy. 

 W Tajlandii 14 lutego stał się ulubionym dniem zawierania małżeństw.  



Mamy dzisiaj bardzo dobry humorek... 

Mówi wnuk do dziadka. 
- Kiedyś to mieliście źle. Nie było internetu, komórek, czatu ani gadu-gadu.... 
Jak Ty w ogóle babcię poznałeś? 
- No jak nie było? Wszystko to było - odpowiada dziadek 
- Ale jak to? 
- No przecież babcia mieszkała w internacie, jak wracała ze szkoły to ja stałem na 
czatach, wychodziłem i z babcią na gadu-gadu, a jakby nie komórka to i Ciebie                
i Twojego ojca by nie było...  

Jaś pisze list do Małgosi: 
Nie jem śniadania, bo myślę o tobie, 
Nie jem obiadu, bo myślę o tobie, 
Nie jem kolacji, bo myślę o tobie, 
Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM 
GŁODNY!!! 



Test o miłości 
Czy powierzyłbyś swojej dziewczynie (chłopakowi)                     
najskrytsze 
tajemnice? 
a) tak, 
b) zależy jakie, 
c) nie, 
Czy macie swoje "wspólne cele"? 
a) mamy wiele małych celów, 
b) teraz chcemy być po prostu 
razem, 
c) nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, 
Kochasz swoja dziewczynę/swojego chłopaka? 
a) oczywiście, że tak ! 
b) nie ! 
c) ten związek nie jest na serio ! 
Jak często widzisz się z dziewczyną (chłopakiem) ? 
a) codziennie, 
b) kilka razy w tygodniu, 
c) wcale 
Rozwiązanie: 
Najwięcej odpowiedzi A: widać, że kochasz swoją 
dziewczynę/chłopaka i dobrze wam razem. Gratulujemy!!! 
Najwięcej odpowiedzi B: Sam/a nie wiesz, co czujesz 
do swojej połówki. Lepiej zastanów się, czy to ma sens 
Najwięcej odpowiedzi C: Bez sensu jest Twój związek. 

Za pierwszą walentynkę uważa się wiersz miłosny wysłany do żony z okazji dnia św. Walentego przez                   
poetę, Karola, Księcia Orleańskiego w 1415 roku z więzienia w Tower, w którym był osadzony, a jego             
samego za pierwszego nadawcę walentynki. Kartka przechowywana jest w British Museum. 
Za pierwszą nadawczynię walentynki uważa się rycerską córkę, Margery Brews, która w lutym 1477 roku 
pisząc do narzeczonego list, dołączyła do niego krótki wiersz miłosny własnego autorstwa.  

O zwyczaju wspomniał też Szekspir                              
w Hamlecie, w usta Ofelii wkładając                 
fragment ludowej pieśni: 

Dzień dobry, dziś święty Walenty, 
Dopiero co świtać poczyna, 
Młodzieniec snem leży ujęty, 
A hoża doń puka dziewczyna. 
Podskoczył kochanek, wdział szaty, 
Drzwi rozwarł przed swoją jedyną, 
I weszła dziewczyna do chaty, 
Lecz z chaty nie wyszła dziewczyną. 

I chociaż wartości uniwersalne jakimi są 
miłość i przyjaźń pielęgnować należy stale, bez 
szukania pretekstu dla słowa "kocham",                 
dlaczego nie zaakceptować dnia okazywania 
uczuć? Wszak łakną ich wszyscy, niezależnie 
kto i w jakim dniu im patronuje.  



Miłosny psychotest walentynkowy 
W nawiasach podana liczba punktów za każdą odpowiedź, rozwiązanie poniżej. 

1. Jesteś młody, wolny jak ptak i… całkiem niebrzydki. Przyznaj 
się: ilu dziewczętom wysłałeś „walentynki” na Dzień 
Zakochanych? 
a) Żadnej (0) 
b) Co najmniej kilkunstu (5) 
c) Tylko jednej (10) 
2. Czy uważasz, że wysłanie „walentynki” ma jakieś specjalne  
znaczenie? 
a) Tak uważam (10) 
b) Dla mnie nie ma (0) 
c) Chyba ma (5) 
3. Jakie znaczenie do tego przywiązujesz? 
a) Wysyłam „walentynkę” tylko tej, którą kocham (10) 
b) Rozsyłam je wszystkim dziewczynom, które uważam za miłe, sympatyczne i dobre koleżanki 
(5) 
c) Nie znam takiej dziewczyny, której mialbym ochotę wysłać 
„walentynkę” (0) 
4. Czy uważasz, że jesteś kochliwy? 
a) Tak (5) 
b) Raczej średnio (10) 
c) Nie (0) 
5. Jakie dziewczęta podobają ci się najbardziej? 
a) Piękne (5) 
b) Mądre, z poczuciem humoru i odrobinę gustu (10) 
c) Jakoś się nad tym nie zastanawiałem (0) 
6. A ty, czy lubisz otrzymywać życzenia na Dzień Zakochanych? 
a) Bardzo lubię (10) 
b) Owszem, tak sobie (5) 
c) Nie zależy mi na tym (0) 
JEŻELI MASZ 
0 – 15 punktów: Nie zwracasz uwagi na koleżanki i nawet walentynkowe tradycje nie wiele tu 
mogą zdziałać. Nie dziw się więc, że i koleżanki mijają cię tak bardzo obojętnie, nie wiedząc, że 
powoduje tobą raczej nieśmiałość i nieumiejętność nawiązywania swobodnych kontaktów 
koleżeńskich z dziewczętami. Za rok znowu św. Walenty – postaraj się poprawić! 
20 – 35 punktów: Jesteś sympatycznym kolegą, wesołym pogodnym chłopcem i na pewno                
w twojej skrzynce na listy znajdziesz dziś sporo „walentynek”, ogólnie jesteś bowiem bardzo              
lubiany. 
40 – 60 punktów: Jesteś nad wiek poważny i zasadniczy. I jeśli już dziewczyna – to jedna                      
i ukochana, na inną nawet nie spojrzysz! Tymczasem rzadko się zdarza, żeby te młodzieńcze       
sympatie trwały całe życie… 



Walentynkowy zawrót głowy       

1. Pisane na kartkach 
walentynkowych. 

2. Bożek zakochanych. 
3. Romeo i ….. 
4. Symbol walentynek. 
5. Co dajemy przyjacielowi 14 

lutego? 
6. Zakochani mają …… w brzuchu. 
7. Kolor kojarzący się z miłością. 

Zadanie 1. 

Walentynkowa krzyżówka 

Zadanie 2 

    Ile procent liter w wyrazie WALENTYNKI stanowi litera N? 

 

Zadanie 3. 

    Wpisz brakujące liczby na płatkach kwiatków przyniesionych na Walentynki? 

Zadanie 4.  

Walenty zmierzył, że jego serce uderza średnio 70 razy na minutę. Gdy widzi wybrankę swego serca 

bije ono 85 razy na minutę? Ile razy serce chłopca uderzy w czasie spotkania ze swoją lubą trwającego 

kwadrans? 


