
WARTO WIEDZIEĆ 

 

Walentynki  
 

Walentynki to święto obchodzone 14 lutego. Jest to dzień zakochanych. Nazwa walentynek 
pochodzi od katolickiego świętego- św. Walentego, patrona miłości i zakochanych. W tym dniu 
wysyła się kartki(walentynki) i daje prezenty osobom, które się kocha i lubi. Symbolem walentynek 
jest czerwone serce, oznaczające miłość.  
  

 
  

Walentynki obchodzone są w południowej i zachodniej Europie już od średniowiecza.  
W Polsce jedyne i największe walentynki odbywają się w Chełmnie. Związane jest to  
z przechowywaniem w chełmińskim kościele relikwii św. Walentego.   
We Włoszech jest taki zwyczaj, że 14 lutego narzeczeni przyjeżdżają do Bazyliki św. 
Walentego, żeby złożyć przysięgę miłości. Również małżeństwa świętujące 25 lub 50 rocznicę 
ślubu przyjeżdżają tego dnia do tej bazyliki.  
 Nie wszyscy lubią walentynki- niektórzy uważają, że walentynki są przejawem amerykanizacji i 
wypierają rodzime tradycje. Inni twierdzą, że to święto obraża singli.   
W niektórych religiach nie obchodzi się walentynek, a nawet mówi się o nich źle.   
Np. Świadkowie Jehowy uważają walentynki za święto pogańskie. 
W Indiach i Pakistanie zwyczaje walentynkowe są potępiane, ponieważ nie są zgodne  
z duchem Islamu.  
  

 

 



COŚ DLA ZAKOCHANYCH  

 

Piosenki na Walentynki – warto posłuchać 
 

 
Lana Del Rey – Love  
https://youtu.be/3-NTv0CdFCk   
Niall Horan - Put A Little Love On Me  

https://youtu.be/bO3S8CKafbE       
Justin Bieber - Love Yourself  
https://youtu.be/oyEuk8j8imI   
Ed Sheeran – Perfect  
https://youtu.be/2Vv-BfVoq4g   
Marc Terenz- Love To Be Loved By You  
https://youtu.be/NyUlvR_WEZc  
Sylwia Przybysz - To Dla Ciebie Pragnę Żyć  
Verba feat. Sylwia Przybysz - To Dla Ciebie Pragnę Żyć (Oficjalny Teledysk) + tekst  
  
  
 

Piękne wiersze o miłości – warto przeczytać 
 

 

“Nie obiecuję ci wiele…  
Bo tyle prawie co nic…  
Najwyżej wiosenną zieleń…  
I pogodne dni…  
Najwyżej uśmiech na twarzy…  
I dłoń w potrzebie…  
Nie obiecuję ci wiele…  
Bo tylko po prostu siebie.”       

  
  
 “Jakież to wspaniałe,  
czuć się bezpiecznie z osobą,  
przy której ani nie ważysz myśli,  
ani nie mierzysz słów,  
ale wylewasz je dokładnie takie,  
jakimi są, nie oddzielając ziarna  
od chwastów, wiedząc, że przyjazna ręka  
przesortuje je, zatrzyma to,  
co wartościowe, a resztę rozwieje  
podmuchem miłego wiatru.” 

https://youtu.be/3-NTv0CdFCk
https://youtu.be/bO3S8CKafbE
https://youtu.be/oyEuk8j8imI
https://youtu.be/2Vv-BfVoq4g
https://youtu.be/NyUlvR_WEZc
https://www.youtube.com/watch?v=kEXnCLHrCEg


 
 

“Zanurzcie mnie w Niego  
jakby różę w dzbanek,  
po oczy,  
po czoło,  
po snop włosa jasnego -  
niech mnie opłynie wkoło,  
niech się przeze mnie toczy  
jak woda całująca  
Oceanu Wielkiego.  
Niech zginie noc, poranek,  
blask księżyca czy słońca,  
lecz niech on we mnie wnika  
jak skrzypcowa muzyka -  
gdy mi do serca dotrze,  
będę tym co najsłodsze,  
Nim.”  

  
 

 

 
 

 

 

  
Samorząd Uczniowski 

życzy wszystkim dużo miłości i życzliwości oraz serca pełnego radości. 

 


