
Walentynki
14 LUTY 



Walentynki czyli Dzień Zakochanych  

 coroczne święto zakochanych przypadające 14 

lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego. 

 Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów z 

wyznaniem miłosmych(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



Historia walentynek  

 Z czego wywodzi się święto zakochanych? Historia powstania 
Walentynek związana jest z czasami pogańskimi – w Starożytnym 
Rzymie 14 lutego obchodzono wigilię Luperkaliów, na cześć Fauna, 
bożka płodności. Urządzano wtedy huczne zabawy: młodzi mężczyźni 
losowali imiona dziewcząt, z którymi mieli tańczyć przez resztę 
wieczoru, a być może: przez resztę życia.

 Choć chrześcijańskie Walentynki początkowo miały formę obrzędów 
Kościelnych, szybko zaczęto obchodzić je w bardziej intymny sposób. 
Jaka jest krótka historia walentynek, czyli miłosnych liścików? 
Rozpowszechniono je dzięki Brytyjczykom i Francuzom: to oni już w XVII-
XVIII wieku wysyłali ukochanym bogato zdobione listy miłosne. Część z 
nich miała wyniosłą formę, opartą na przemyślanej poezji – inne z nich 
były rubaszne, pełne onieśmielających jak na tamte czasy słów. Jak 
rozniesiono wieści o walentynkowych tradycjach na resztę Europy? To 
dzięki słowom sir Waltera Scotta – twierdził, że 14 lutego ptaki na 
całych Wyspach Brytyjskich łączą się w pary, a ludzie idą za ich 
przykładem.



Dzień zakochanych w Europie  

 Podczas, gdy w Anglii słano listy miłosne, Szkoci zapatrywali się nieco inaczej na 

Walentynki. Historia święta w tym kraju opiera się na tradycji wróżenia – 14 luty był dla 

Szkotów tym samym, czym dla nas Andrzejki. Podczas obrzędów, przyszłość młodych 

panien i kawalerów oddawano w siły losu: wylosowane kartki z nazwiskami były 

podstawą do przepowiadania, kto i z kim pobierze się w przeciągu najbliższego roku.

 Do Hiszpanii, typowe Walentynki przyszły z kolei stosunkowo późno – bo dopiero w 

połowie XX w. Symbolem święta stała się czerwona róża: mężczyźni obdarowują nimi 

wszystkie bliskie kobiety, a nie tylko partnerkę. Obecnie, w Hiszpanii przed 

Walentynkami obchodzi się Dzień Singla – uroczystość dla wszystkich pewnych siebie 

osób, które czują się dobrze bez partnera.

 Okazuje się, że nie wszystkie kraje europejskie obchodzą 14 lutego Walentynki – w 

Bułgarii, świętuje się wtedy dzień wina. W innych, święto występuje kilka razy w roku – w 

Czechach zakochani celebrują miłość także 1 maja.



Walentynki w Polsce 

 Od kiedy w Polsce są Walentynki? Choć święto wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich, 

historia walentynek w Polsce rozpoczęła się dopiero w latach 90. XX wieku. Czy to oznacza, że 

wcześniej nasi rodacy nie celebrowali miłości i namiętności? Nie do końca! Przedtem, 

najbardziej romantycznym dniem w roku była Sobótka (zwana także Nocą Kupały) – pogańskie 

święto ognia, wody, miłości, namiętności i płodności. Obrzędy i tańce wykonywane tego dnia 

owiane były aurą tajemniczości i przygody: skakanie przez ogień czy wrzucanie do wody 

wianków nie ma nic wspólnego ze współczesnymi Walentynkami.

 Czy Polska przyjęła nowe święto dobrze? Okazuje się, że nie do końca: po okresie PRL, niektórzy 

byli przeciwni wprowadzaniu do odbudowującego się kraju zachodnich obyczajów. Z biegiem 

czasu, Polacy zaczęli jednak przekonywać się do nowego święta: dzień zakochanych okazał się 

miłą odskocznią od codziennej rutyny. Zaczęto organizować nawet Walentynki Chełmińskie –

największe obchody święta miłości w kraju. Obecnie, polskie Walentynki to doskonała okazja 

na zarezerwowanie wyjątkowego spotkania we dwojga: oprócz wyjść do kina czy SPA, często 

wybiera się wizytę w parku rozrywki czy wspólny skok na bungee!



Zwyczaje i przesądy  Walentynkowe 

Kocha, lubi, szanuje…

Polega na odrywaniu każdego płatka oraz wymienianie poszczególnych uczuć 
(kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, nie czuje) myśląc o jednej, konkretnej osobie. 
W zależności od tego, jakie słowo padnie przy ostatnim płatku róży, takich uczuć 
należy się spodziewać od tej osoby.

Dwie połówki jabłka… i pestki

Jest to niezwykle prosta wróżba, dedykowana w szczególności osobom, które już mają 
swojego wybranka serca. Wybrane jabłko należy przekroić na pół. Ilość znajdujących 
się wewnątrz pestek odpowiadać będzie liczbie dzieci w przyszłości.

Fotografie i pierścionek na sznurku

Żeby wykonać tę wróżbę, należy posiadać fotografie osób, które mogą być 
potencjalnymi wybrankami serca. Następnie trzeba rozłożyć zdjęcia na stole i 
poruszać nad nimi pierścionkiem zawieszonym na sznurku. Jeśli nad którymś zdjęciem 
pierścionek przestanie się obracać - zdjęcie to należy odłożyć. Tym sposobem zostaną 
wyeliminowane wszystkie fotografie oprócz jednej - fotografii przyszłego wybranka.


