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Z czym kojarzy nam się dzień 14 lutego? 
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Historia Walentynek 
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 Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od 
św. Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne, 
kartek walentynkowych oraz obdarowywanie się drobnymi upominkami, które wyrażają uczucia 
drugiej osoby. W tym dniu kobiety często dostają bukiety czerwonych róż. Na Zachodzie,  
a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona 
zakochanych. 
 
 
 
 
  
 Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa 
Północna i Wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. Czasem Walentynki 
są wiązane ze zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na po-
szukiwaniu wybranki serca. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego 
związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi posta-
ciami z mitologii jak Kupidyn czy Eros. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują 
do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci 
Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa. Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne  
z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat Sir Walter Scott. 
  
 Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego  
z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90-tych XX wieku. Największe 
w Polsce obchody Walentynek odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie pod 
nazwą „Walentynki Chełmińskie”. W czasach PRL-u Walentynek nie obchodzono, a święto zako-
chanych kojarzono bardziej z Nocą Kupały, która miała miejsce 21 czerwca. Dawniej organizo-
wane były przez biura matrymonialne bale, wieczorki zapoznawcze i spotkania przy kawie,  
w trakcie których organizatorzy czuwali nad trafnym kojarzeniem par. Prezenty w ten dzień wy-
glądały zupełnie inaczej, niż te którym obdarowują się zakochani w czasach obecnych. Mężczyźni 
wręczali kobietom przeważnie goździki albo perfumy „Pani Walewska” lub „Być może”. A ko-
biety obdarowywały swoich wybranków serca wodą kolońską pod nazwą „Brutal”  czy „Wars”. 
 
 
 
 
Przesądy walentynkowe 
Święto miłości to doskonały czas na przewidywanie przyszłości, a do-
kładniej imienia wybranki/wybranka. Jedną z wróżb walentynkowych jest skubanie płatków czer-
wonej róży. Przy odrywaniu każdego płatka należy wymieniać poszczególne uczucia (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. 
Przesądem walentynkowym jest wróżenie z jabłka. Jest to niezwykle prosta wróżba, dedykowana 
w szczególności osobom, które już mają swojego wybranka serca. Wybrane jabłko należy prze-
kroić na pół. Ilość znajdujących się wewnątrz pestek odpowiadać będzie liczbie dzieci w przy-
szłości. 
Kolejnym przesądem walentynkowym jest umieszczenie w przeddzień Walentynek niewielkiej 
gałązki rozmarynu pod poduszką. Dzięki temu, w nocy podczas snu będzie można zobaczyć kto 
jest nam pisany i kto okaże się wybrankiem serca w przyszłości. 
 

Dominika i Lena 6b 
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Włochy 
  

 W tym państwie najbardziej spotykanym prezentem jest odzież 
różnego rodzaju, a kolor dominujący w ten dzień to czerwony. Niespotykaną 
przepowiednią w tym kraju jest to, iż w ten dzień pierwszy mężczyzna, 
którego zobaczy dama jest jej przeznaczony. Uważa się, że powinna wyjść 
za mąż za niego w przeciągu jednego roku. We Włoszech znajduje się 
właśnie  grób św. Walentego. 

Jak obchodzone są  Walentynki w różnych państwach? 

Japonia 

 Walentynki w Japonii to wyjątkowy dzień, szczególnie dla panów. 
Kobiety kupują słodycze swoim wybrankom, ale także żonatym mężczy-
znom. Jednak, aby podarunki były wyjątkowe dla ich wybranków , pre-
zenty są podpisywane:  

 
honmei-choko −  „dla ukochanego" 
 giri-choko,  czyli  ,,dla kolegów’’. 

 
,,Biały dzień” występuje miesiąc po Walentynkach, w którym to dniu pa-
nie są obdarowywane słodkościami.  
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Francja 
 
 Walentynki we Francji są 
obchodzone dość hucznie i pamięt-
nie, a na dodatek Francuzi traktują je 
z szacunkiem i miłością. Prezenty 
nie grają tam ważnej roli, a jeżeli 
chcemy już komuś sprawić radość - 
wystarczy mały upominek. Dla nie-
których zdziwieniem może być też 
to, że zamiast wysyłać swojej brat-

niej duszy walentynki, częściej są 
wybierane obfite bukiety kwiatów. 
Data tego święta jest taka sama jak  
w Polsce - 14 lutego. 



 

 

HUMOR - wyszukane w sieci przez naszych dziennikarzy... 
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HUMOR - wyszukane w sieci przez naszych dziennikarzy... 
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Wymarzony prezent walentynkowy według klasy 5a 

 Widać, że nasi wspaniali pedagodzy mają już inne pomysły na spędzenie tego 

dnia. Tutaj pierwsze miejsce zajmują podróże bliższe lub dalsze, kwiaty oraz smakołyki.  

Nasz kochany Pan od wf-u zażyczył sobie kota od babci naszego kolegi i królika naszej 

koleżanki. Podejrzewamy, że niestety nikt nie będzie chciał się rozstać ze swoim pupi-

lem. Pan Dyrektor chciałby kochać i być kochanym nie tylko raz w roku, ale przez całe 

życie i o jeden dzień dłużej. Biorąc pod uwagę Jego osobę jest to bardzo realne życze-

nie. Nasza wspaniała wychowawczyni, która uwielbia kwiaty tak naprawdę byłaby za-

dowolona z każdego prezentu płynącego z serca. Romantycznym spacerem po górach 

zaskoczył Nas Pan od języka polskiego, a egzotycznymi podróżami panie od geografii  

i nasza kochana Pani wspomagająca. Bukiet żółtych tulipanów to marzenie naszej kate-

chetki. Chyba nasz kolega z klasy będzie musiał szepnąć to na uszko swojemu tacie. Po-

zostałe marzenia naszych nauczycieli to: powrót do szkoły, bombonierki i romantyczne 

kolacje. 

Życzymy każdemu wspaniale spędzonego tego dnia, aby miłość zawsze była w ich ser-

cach i byli przede wszystkim szczęśliwi. 

Tosia K., Grześ Ł. i Kubuś P. 
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 Wśród naszych koleżanek i kole-
gów pierwsze miejsce zajmują kartki 
walentynkowe i rozwiązanie zagadki od 
kogo one pochodzą oraz znalezienie 
swojej „drugiej połówki”. Jeden z na-
szych kolegów, który jest łasuchem tak 
jak każdy z nas marzy o 4 pizzach i spa-
ghetti. Kto by nie chciał takiego prezen-
tu? Pewnym zaskoczeniem dla nas był 
prezent naszego nowego kolegi. Wyob-
rażacie sobie, że on chce Lamborghini? 
Trzeba przyznać, że nasza klasa ma buj-
ną wyobraźnię, ale nasze marzenia są 
bardzo podobne. 

 14 lutego przypada Święto Za-
kochanych nazywane inaczej Walen-
tynkami. Jest to czas obdarowywania 
się prezentami, dlatego klasa 5a po-
stanowiła zrobić ranking takich po-
darunków. Zapytaliśmy koleżanki  
i kolegów z klasy oraz nauczycieli 
nas uczących, jaki jest ich wymarzo-
ny prezent walentynkowy. Niektóre 
odpowiedzi bardzo Nas zaskoczyły, 
ponieważ były bardzo oryginalne. 
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Wymarzony prezent walentynkowy według klasy 8c 
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Walentynkowa lista  przebojów 

Miłość Rośnie  
Wokół Nas   

(z filmu Król 
Lew) 

Quenn- Love 
of my life  

Stryper-  
I Believe In 

You  

The Beatles-  
Something  

U2-  
All I Want Is 

You  

Enej- 
Lili  

Alice Cooper
- You and Me  

Zbigniew Wodecki- 
Lubię wracać tam 

gdzie byłem  

Sofia Carson- 
Love Is The 

Name  

Nicolas Cage-
Love Me Ten-

der 
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ZRÓB SAM — KĄCIK ŁASUCHA 

 



 

 

Str. 11 

 

ZRÓB SAM — KĄCIK ŁASUCHA 

 

Wyszukała: Judyta 6f 
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ZRÓB SAM — KĄCIK ŁASUCHA 

 

Drodzy Czytelnicy  
Chciałbym podzielić się z Wami przepi-
sem na najlepsze ciasto, które gości na 

naszym stole  
z różnych okazji, ale myślę, że na Walen-

tynki sprawdzi się idealnie. 

Składniki: 
 1 tabliczka gorzkiej czekolady 
 2 tabliczki gorzkiej czekolady 
 ½ szklanki mąki 
 10 dag masła 
 1 szklanka cukru 
 4 jajka  
 łyżki ekstraktu waniliowego 
 
Przygotowanie: 

Jaja wbij do miseczki, dodaj ekstrakt wani-
liowy i cukier, dokładnie wymieszaj. 
Połamane oba rodzaje czekolady włóż do 
rondelka. Dodaj masło. Rozpuść na małym 
ogniu . Przestudź. Dodaj masę jajeczną i 
mąkę. Wymieszaj energicznie, by nie było 
grudek mąki. 
Przełóż do formy wyłożonej pergaminem 

(25 cm na 25 cm) i wstaw do piekarnika na-
grzanego do 180 stopni. Piecz 25 minut je-
śli chcesz by środek był mocno wilgotny lub 
35 minut , jeśli lubisz ciasto bardziej suche. 
Ja polecam piec krócej. 
Podaj na ciepło lub zimno z bitą śmietaną 
i truskawkami. 
Do ciasta idealnie pasować będzie woda 
gazowana  z owocami – taki dziecięcy sa-
modzielnie przygotowany szampan.  

 
Życzę smacznego Kuba z klasy 6e 
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Kulinarne walentynkowe inspiracje …….. według Roksany z 6b….. 

Malinowy deser z bitą śmietaną 

Tort walentynkowy 

Babeczki waniliowe 

Pavlova z granatem 

Czekoladowa Pavlova z malinami 

Tartaletki czekoladowe  
z bezą 

Tort bezowo-kawowy 
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Kartki walentynkowe wykonane przez naszych uczniów: 



 

 

 

Str. 15 

Kartki walentynkowe wykonane przez naszych uczniów: 
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Walentynkowe stylówki według naszych uczniów……. 
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Wyszukały: stylistki z  klasy 8c 
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Twórczość naszych uczniów: 
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Prace wykonała:  

MAJA klasa 5a 
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Twórczość naszych uczniów: 
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Prace wykonała: 

ZUZANNA klasa 6b 
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Twórczość naszych uczniów: 
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Prace wykonała: 

ZUZANNA klasa 6b 



 

 

Podstawowy adres służbowy 

2. wiersz adresu 

3. wiersz adresu 

4. wiersz adresu 

Tel.: 555 55 55 

Faks: 555 55 55 

E-mail: osoba@example.com 

 

 Jeśli chcecie podzielić się Waszymi pasjami z innymi.  Pochwalić się — przesyłajcie nam 

swoje propozycje (zdjęcia prac plastycznych, obrazy, teksty, żarty, przepisy, recenzje, inne).  

Wszelka pozytywna aktywność nagradzana będzie punktami dodatnimi! 

Chcielibyśmy umieszczać w naszej gazetce Wasze prace... 
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IM.  ŚW. KAZIMIERZA  

JAGIELLOŃCZYKA W RADOMIU   
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Wykorzystaną grafikę i teksty zaczerpnięto z Internetu. Materiały i teksty w gazetce szkolnej wyszukują i redagują ucznio-
wie klas 4– 8 pod nadzorem nauczycieli. 

 Adresy e-mail do kontaktu: 

anna.witczakloboda@psp4.radom.pl 

agnieszka.kapusta@psp4.radom.pl 

 

 


