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Historia walentynek
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza.

Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie
później.

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, oraz Pana Boga przyrody.

Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały
świat sir Walter Scott (1771-1832)



Walentynki w Polsce
Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z
Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku.
Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku

w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą „Walentynki
Chełmińskie”. Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od

średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP
(1280–1320) relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego

z tradycją anglosaską



Zwyczaje
Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, na
srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję „Święty Walenty

patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do
bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia
miłości.W roku 1997 list do par narzeczonych przesłał również Jan Paweł II, a jego
przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie świętego Walentego.Stałym
niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych

ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone
walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem.



Ciekawostki
Czemu Św. Walenty jest patronem zakochanych?

Cesarz Rzymu Klaudiusz II wydał zakaz udzielania ślubów młodym mężczyznom.
Uważał on, że samotni mężczyźni są lepszymi żołnierzami. Św. Walenty stracił życie,

gdyż przeciwstawił się jego woli i udzielał ślubów. 

Czemu akurat czerwone róże daje się ukochanej?

Czerwona róża była ulubionym kwiatem Wenus – bogini miłości. Czerwony kolor
oznacza silne romantyczne uczucia.

Walentynki w Japonii
W święto zakochanych w Japonii to mężczyźni dostają prezenty. Jednak zaledwie

miesiąc później, z okazji Białego Dnia, to panie są obdarowywane.



Piosenki dla zakochanych
Ed Sheeran- Perfect

Lady Gaga,Bradley Cooper- Shallow 

Sam Smith- Stay with me

Farba- Chce tu zostać

Beyoncé- Crazy in love

Sobel- Każdego dnia
Maria Sadowska- Kocham Cię ft. Kayah
Rafał Brzozowski- Tak blisko



Sukcesów w życiu,
szczęścia w miłości,

dużo uścisków,
samych radości,

spełnienian marzeń,
mocy słodyczy,

w Dniu Walentego,
Samorząd Uczniowski i Agrowęzeł

Wam życzy!


