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Skąd się wzięły 
walentynki?
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Dlaczego św.walenty

Patronem Święta Zakochanych jest Św. Walenty. Żył on 
w starożytnym Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza 
II Gockiego, który zakazał młodym mężczyznom 
wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty złamał 
zakaz i potajemnie udzielał ślubów. Został za to 
wtrącony do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty 
córkę więziennego straźnika a później udzielił jej ślubu. 
Za ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Św. Walenty 
zostawił na pożegnanie list dla córki straźnika, który 
podpisał "Od Twojego Walentego".



Walentynki w innych 
krajach
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Japonia

W Japonii walentynki to święto 
mężczyzn! Tego dnia kobiety starają się 
rozpieścić swoje sympatie i obdarowują 
je czekoladkami, jednocześnie mając 
nadzieję, że wkrótce ich ukochani 
odwdzięczą się tym samym.



Korea Południowa
W Korei Południowej każdy 14. dzień miesiąca 

jest dniem poświęconym miłości. W 

walentynki podobnie jak w Japonii to kobiety 

wręczają swoim mężczyznom podarki. Z kolei 

14 marca czekają, aż ich ukochani odpłacą się 

im również jakimś prezentem. Jeśli jednak to 

się nie stanie, Koreanki obchodzą tzw. Biały 

Dzień, podczas którego jedzą czarny makaron -

potrawę symbolizującą samotne życie singla.



Dania i Norwegia

1. 14 lutego kobiety otrzymują anonimowe listy z 
miłosnymi wierszami. Chociaż walentynki nie są 
podpisane, to mężczyźni starają się jakoś 
naprowadzić swoje ukochane na właściwy trop i na 
samym końcu kartki malują tyle kropek, ile ich imię 
ma liter. Jeśli dziewczynie uda się odgadnąć, kim jest 
jej adorator, w Wielkanoc dostanie od niego jajko. 
Jeśli nie, to ona będzie musiała go obdarować 
pisanką.



Słowenia
1. W Słowenii walentynki to pierwszy dzień, kiedy idzie 

pracować się w polu lub w winnicach. Słoweńcy 
wierzą również, że właśnie tego dnia ptaki łączą się w 
pary. Żeby jednak zobaczyć to na własne oczy, 
trzeba wyjść w pole... boso - nawet jeśli na zewnątrz 
panuje mróz, a na ziemi leży śnieg. Święto miłości w 
Słowenii obchodzi się kiedy indziej - 12 marca, w 
dzień św. Grzegorza, 22 lutego, w dzień św. 
Wincenta, lub 13 czerwca, w dzień św. Antoniego, 
patrona miłości.



Estonia
14 lutego w Estonii to nie święto 
miłości, ale przyjaźni. Miłość czasem 
się kończy, a przyjaźń zazwyczaj 
trwa i trwa, dlatego Estończycy w 
walentynki obdarowują swoich 
przyjaciół, a nie swoje połówki.



Drugie dno
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Pod fasadą wszystkich życzeń i upominków kryje się potrzeba miłości. 
Człowiek chce kochać i być kochanym jest to teza, którą śmiało 
możemy postawić mieszkańcom wszystkich krajów świata i w każdych 
czasach. Stwierdzenie jest aktualne dzisiaj, jak i 1000 lat temu. 
Potrzeba miłości jest na tyle ważne w życiu każdego z nas, że 
specjalnie z tej okazji został ustanowiony Dzień Zakochanych. Dzień 
ten ma nam przypominać o tym co jest w życiu najważniejsze. W 
dzisiejszych czasach pogoni za pracą, za karierą często miłość schodzi 
na drugi plan. Zaniedbujemy osoby najbliższe, często nie mamy dla 
nich czasu. Taki Dzień jak Walentynki pozwala zastanowić się nad 
miłością i w plastikowym, czerwonym serduszku dostrzec coś więcej 
niż tylko przedmiot.
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