
 

 

 

Czy wiesz, że walentynki wcale nie wywodzą się z Ameryki, a polską 
stolicą zakochanych jest Chełmno? I czy w ogóle zastanawiałeś się 
dlaczego święto miłości przypada właśnie 14 lutego? Poznaj krótką 
historię walentynek i parę ciekawostek z tym związanych. 

Krótka historia walentynek 

Patron walentynek i tradycja świętowania tego dnia nie wywodzi się z Ameryki, choć tam 
została przyjęta i od lat jest hucznie obchodzona. Nieprzypadkowo opiekunem święta 
zakochanych jest święty Walenty, biskup i lekarz, który stracił życie w imię miłości. Żył w 
Cesarstwie Rzymskim w III wieku. Panował wtedy, wydany przez cesarza, zakaz 
zawierania związków małżeńskich przez mężczyzn w wieku 18-37 lat. Cesarz uważał, że 
najlepsi żołnierze – legioniści to ci, którzy nie mają rodzin. Biskup Walenty złamał ten 
zakaz i udzielał młodym, zakochanym parom ślubów, za co został wtrącony do więzienia. 
Tam zakochał się w niewidomej córce strażnika, która dzięki świętemu odzyskała wzrok. 
Gdy o wszystkim dowiedział się cesarz, kazał go zabić. Egzekucję wykonano 14 lutego. W 
przeddzień swej śmierci Walenty napisał list do ukochanej 

Walentynki obchodzone były już od średniowiecza! Święto zakochanych popularne było w 
południowej i zachodniej Europie. Do północnej i wschodniej dotarły znacznie później. 
Choć walentynki wiązane są z katolickim patronem św. Walentym, to niektóre zwyczaje 
wiązane są z obrzędami wywodzącymi się z Cesarstwa Rzymskiego. W starożytnym 
Rzymie, 14-15 lutego, obchodzono Luperkalia ku czci Junony i Pana. Junona byłą rzymską 
boginią kobiet i małżeństwa, z kolei Pan bogiem przyrody. W starożytnym Rzymie istniał 
też zwyczaj losowania imienia potencjalnej wybranki serca ze specjalnej urny. Jak widać, 
poszukiwania tej drugiej połówki od zawsze wzbudzały emocje. Nie można jednak łączyć 



Luperkaliów bezpośrednio z Dniem Zakochanych. Choć nie można zaprzeczyć, że pewne 
postaci z mitologii, takie jak Eros i Kupidyn, na stałe weszły do “repertuaru” walentynek. 

                                                      
Walentynki w Polsce 

Najważniejszym miejscem kultu patrona miłości jest bazylika św. Walentego w Terni 
(miasto i gmina we Włoszech), gdzie znajdują się relikwie świętego. Każdego roku w 
niedzielę, która poprzedza dzień 14 lutego, do bazyliki napływają pary narzeczonych z 
całego świata, by właśnie tam złożyć przysięgę miłości. Kult św. Walentego i związane z 
nim walentynkowe zwyczaje zyskały popularność w Polsce dopiero w latach 90. XX wieku. 
Warto wspomnieć tu o polskim mieście zakochanych, Chełmnie, gdzie co roku odbywają się 
największe obchody walentynkowe w Polsce, znane jako “Walentynki Chełmińskie”. W 
chełmińskim kościelne farnym przechowywana jest nawet relikwia św. Walentego, która 
prawdopodobnie znajduje się tam od średniowiecza. 

 
Walentynkowe ciekawostki: 

 Anglia może poszczycić się długą i bogatą tradycją walentynek. To właśnie w Anglii 
zachowały się dwie najstarsze walentynki. Jedna z nich to miłosny poemat napisany 
w 1415 roku przez księcia Orleanu, Karola. Książę był wtedy więźniem londyńskiej 
Tower i napisał wiersz do żony. Obecnie poemat ten jest częścią zbioru rękopisów 
Biblioteki Brytyjskiej. 

 Najsłynniejszy walentynkowy prezent to walentynka podarowana w XVI wieku 
Annie Boleyn przez Henryka VIII. Było to jabłko w różowym lukrze, które 
znajdowało się w hebanowej szkatułce z perłami. 

 Kartki walentynkowe spopularyzowała w Ameryce Esther Howland. 
Zainspirowana angielską walentynką, którą otrzymała w 1847 roku, sama zaczęła 
importować dekoracyjne materiały z Anglii i tworzyć piękne kartki. Mały domowy 
biznes rozwinął się w dobrze prosperującą firmę. Kobieta nazywana była “Matką 
amerykańskich walentynek”. 

 W Stanach Zjednoczonych w walentynki sprzedaje się blisko 200 milionów róż. 
 Najdroższą w historii kartkę walentynkową otrzymała śpiewaczka operowa Maria 

Callas od miliardera Arystotelesa Onassisa. Wykonana została z litego złota, 
ozdobiona diamentami, szafirami i brylatami, a zapakowana w futro z norek. 

 W Japonii z okazji święta zakochanych to panie wręczają upominki panom. Dopiero 
miesiąc później, z okazji Białego Dnia, mężczyźni odwdzięczają się kobietom. 

 Jedna minuta całowania pozwala spalić 26 kalorii. 



 Najdłuższy pocałunek w historii trwał ponad 58 godzin! Para z Tajlandii pobiła 
rekord Guinnessa na najdłuższy pocałunek na świecie w 2013 roku. Ich usta były 
złączone dokładnie przez 58 godzin, 35 minut i 58 sekund. 

Z uwagi na tak długą historię walentynek, która pokazuje, że miłość już od wieków była 
dla ludzi ważnym uczuciem, nie warto od razu stawać w opozycji do tego święta, głośno 
krzycząc, że jest to jedynie kicz i komercja. Walentynki można potraktować jako okazję do 
celebrowania związku, do zbliżenia się  do drugiej, bliskiej nam osoby. Chodzi tu zarówno o 
wybranki/wybranków naszego serca, ale i o najbliższych, których przecież również 
darzymy miłością. W ten dzień warto się zatrzymać i skupić na ukochanej osobie, zrobić jej 
wyjątkową niespodziankę czy przyjemność. Prezent na walentynki będzie do tego miłym 
dodatkiem. 

 

 

 

 

 

1. After (2019),After 2 

2. Titanic 

3. „Trzy metry nad niebem” (2010) i  „Tylko Ciebie chcę” (2012), reż. Fernando 
González Molina 

4. „Gwiazd naszych wina” (2014), reż. Josh Boone 

5. „Ponad wszystko” (2017), reż. Stella Meghie 

6. „Historia Kopciuszka” (2004), reż. Mark Rosman, 

7. „Ostatnia piosenka” (2010), reż. Julie Anne Robinson  

8. „Szkoła uczuć” (2002), reż. Adam Shankma  



9. Zostań, jeśli kochasz (2014)- 

10. Niezgodna (2014) 

11. Zakochana złośnica 
12. W blasku nocy 

13. Światła sceny (2000) 

14. Step up taniec zmysłów 

15. Zamiana z księżniczką 

16.Wynajmij sobie chłopaka (2019) 

17.Twój Simon (2018) 

18.Dziś jestem blondynką 

19.Porwanie (2011) 

20.Stowarzyszenie wędrujących dżinsów 

 

Miłość szczęśliwa                  
Wisława Szymborska  

Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,  
czy to poważne, czy to pożyteczne -  
co świat ma z dwojga ludzi,  
którzy nie widzą świata?  
 
Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi,  
pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani,  
że tak stać się musiało - w nagrodę za co?  
za nic;  
światło pada znikąd -  
dlaczego właśnie na tych, a nie na innych?  
Czy to obraża sprawiedliwość? Tak.  



Czy to narusza troskliwie piętrzone zasady,  
strącą ze szczytu morał? Narusza i strąca.  
 
Spójrzcie na tych szczęśliwych:  
gdyby się chociaż maskowali trochę,  
udawali zgnębienie krzepiąc tym przyjaciół!  
Słuchajcie, jak się śmieją - obraźliwie.  
Jakim językiem mówią - zrozumiałym na pozór.  
A te ich ceremonie, ceregiele,  
wymyślne obowiązki względem siebie -  
wygląda to na zmowę za plecami ludzkości!  
 
Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło,  
gdyby ich przykład dał się naśladować.  
Na co liczyć by mogły religie, poezje,  
o czym by pamiętano, czego zaniechano.  
kto by chciał zostać w kręgu.  
 
Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne?  
Takt i rozsądek każą milczeć o niej  
jako skandalu z wysokich sfer Życia.  
Wspaniale dziatki rodzą się bez jej pomocy.  
Przenigdy nie zdolałaby zaludnić ziemi,  
zdarza się przecież rzadko.  
 
Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej  
twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej.  
 
Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać.  

Miłość (Nie widziałam cię już od miesiąca) 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 

Nie widziałam cię już od miesiąca.  
I nic. Jestem może bledsza,  
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,  
lecz można żyć bez powietrza! 

Miłość od pierwszego wejrzenia 
 Wisława Szymborska  

Oboje są przekonani,  
że połączyło ich uczucie nagłe.  
Piękna jest taka pewność,  
ale niepewność jest piękniejsza.  
 
Sądzą, że skoro nie  
znali się wcześniej,  



nic miedy nimi nigdy się nie działo.  
A co na to ulice, schody, korytarze,  
na których mogli się od dawna mijać?  
 
Chciałabym ich zapytać,  
czy nie pamiętają -  
może w drzwiach obrotowych  
kiedyś twarzą w twarz?  
jakieś ,,przepraszam'' w ścisku?  
głos ,,pomyłka'' w słuchawce?  
- ale znam ich odpowiedź.  
Nie, nie pamiętają.  
 
Bardzo by ich zdziwiło,  
że od dłuższego już czasu  
bawił się nimi przypadek.  
 
Jeszcze nie całkiem gotów  
zamienić się dla nich w los,  
zbliżał ich i oddalał,  
zabiegał im drogę  
i tłumiąc chichot  
odskakiwał w bok.  
 
Były znaki, sygnały,  
cóż z tego, że nieczytelne.  
Może trzy lata temu  
albo w zeszły wtorek  
pewien listek przefrunął  
z ramienia na ramię?  
Było coś zgubionego i podniesionego.  
Kto wie, czy już nie piłka  
w zaroślach dzieciństwa?  
 
Były klamki i dzwonki,  
na których zawczasu  
dotyk kładł się na dotyk.  
Walizki obok siebie w przechowalni.  
Był może pewnej nocy jednakowy sen,  
natychmiast po zbudzeniu zamazany.  
 
Każdy przecież początek  
to tylko ciąg dalszy,  
a księga zdarzeń  
zawsze otwarta w połowie.  

Już kocham cię tyle lat 
Konstanty Ildefons Gałczyński  



Już kocham cię tyle lat,  
na przemian w mroku i w śpiewie,  
może to już jest osiem lat,  
a może dziewięć - nie wiem.  
Splątało się, zmierzchło - gdzie ty, a gdzie ja,  
już nie wiem - i myślę w pół drogi,  
że tyś jest rewolta i klęska, i mgła,  
a ja to twe rzęsy i loki.  

Miłość 
Jan Twardowski  

Jest miłość trudna  
jak sól czy po prostu kamień do zjedzenia jest przewidująca  
taka co grób zamawia wciąż na dwie osoby nie dokładna jak uczeń  
co czyta po łebkach  
jest cienka jak opłatek bo wewnątrz wzruszenie  
jest miłość wariatka egoistka gapajak jesień lekko chora z księżycem  
kłamczuchem  
jest miłość co była ciałem a stała się duchem . 

Umrzeć z miłości 
Agnieszka Osiecka  

Chociaż raz  
warto umrzeć z miłości.  
Chociaż raz.  
A to choćby po to,  
żeby się później chwalić znajomym,  
że to bywa.  
Że to jest.  
...Umrzeć.  
Leżeć w cmentarzu czyjejś szuflady  
obok innych nieboszczków listów  
i nieboszczek pamiątek  
i cierpieć...  
Cierpieć tak bosko  
i z takim patosem,  
jakby się było Toscą  
lub Witosem.  
...I nie mieć już żadnych spraw  
i do nikogo złości.  
I tylko błagać Boga, by choć raz,  
choć jeszcze jeden raz  
umrzeć z miłości.  

 



Miłość ci wszystko wybaczy 
Julian Tuwim  

Miłość ci wszystko wybaczy 
Smutek zamieni ci w śmiech 
Miłość tak pięknie tłumaczy 
Zdradę i kłamstwo i grzech 
 
Choćbyś ją przeklął w rozpaczy 
Że jest okrutna i zła 
Miłość ci wszystko wybaczy 
Bo miłość, mój miły, to ja 
 
Gdy pokochasz tak mocno jak ja 
Tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz 
Do ostatka, do szału, do dna 
To zdradzaj mnie wtedy i grzesz  

Jednego serca! tak mało! tak mało 
Adam Asnyk  

Jednego serca! tak mało! tak mało,  
Jednego serca trzeba mi na ziemi!  
Coby przy mojem miłością zadrżało:  
A byłbym cichym pomiędzy cichemi...  
 
Jedynych ust trzeba! skąd bym wieczność całą  
Pił napój szczęścia ustami mojemi,  
I oczu dwoje, gdzieby, patrzył śmiało,  
Widząc się świętym pomiędzy świętemi.  
 
Jednego serca i rąk białych dwoje!  
Coby mi oczy zasłoniły moje,  
Bym zasnął słodko, marząc o aniele,  
 
Który mnie niesie w objęciach nieba...  
Jednego serca! tak mało mi trzeba,  
A jednak widzę, że żądam za wiele!  

Nie obiecuję ci prawie nic 
Bolesław Leśmian  

Nie obiecuję ci wiele...  
Bo tyle co prawie nic...  
Najwyżej wiosenną zieleń...  
I pogodne dni...  
Najwyżej uśmiech na twarzy...  



I dłoń w potrzebie...  
Nie obiecuję ci wiele...  
Bo tylko po prostu siebie...  

Zakochani 
Wisława Szymborska  

Jest nam tak cicho, że słyszymy  
piosenkę zaśpiewaną wczoraj:  
"Ty pójdziesz górą, a ja doliną..."  
Chociaż słyszymy - nie wierzymy.  
 
Nasz uśmiech nie jest maską smutku  
a dobroć nie jest wyrzeczeniem.  
I nawet więcej, niż są warci,  
niekochających żałujemy.  
 
Tacyśmy zadziwieni sobą,  
że coś nas bardziej zdziwić może?  
Ani tęcza w nocy.  
Ani motyl na śniegu.  
 
A kiedy zasypiamy,  
we śnie widzimy rozstanie.  
Ale to dobry sen,  
ale to dobry sen.  
bo się budzimy z niego. 

 

 

 

 

*Kwiaty dla niej – standardowo jedna krwistoczerwona róża lub bukiet ulubionych 
kwiatów; 



* Kartka walentynkowa, pluszak;  

* Słodka bombonierka dla niej, herbata, kawa dla niego; 

*Płyta z ulubioną muzyką lub z melodią, która jej/jemu kojarzy się z wami, albo płyta z 
filmem; 

* Koszulka, kubek, poduszka z nadrukiem, np. twojej podobizny lub wspólnego waszego 
zdjęcia; 

*Książka ulubionego autora lub dla fanów gier komputerowych – najnowsza gra; 

*Własnoręcznie przygotowana romantyczna kolacja walentynkowa, świece i muzyka. 

*Własnoręcznie przygotowane ciasto, słodycze , gorąca czekolada , kawa z bitą 
śmietaną itp. 

*Bilet do kina na ciekawy film 

 

*Zabieg relaksacyjny dla niej w jakimś firmowym salonie kosmetycznym 

*Bilet na mecz dla niego lub na przedstawienie teatralne, 

*Bilet na koncert ulubionego zespołu dla niej; 

* Kolacja walentynkowa w restauracji, podczas której można wręczyć 
walentynkowy upominek; 

* Dobre perfumy dla niej lub zegarek, perfumy dla niego; 

*Bilet na koncert ulubionego piosenkarza, kabaretu itp. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Słowa w ciemnym błękicie -Cath Crowley 

To nie jest typowy młodzieżowy romans, chociaż trudno nie dostrzec na kartach 
powieści miłosnej intrygi. W powieści Cath Crowley kwestią, która łączy 
wszystkich bohaterów, jest strata. Autorka powieści pokazuje, że nie można 
stać w miejscu i wciąż na nowo przeżywać rozstania, śmierci czy utratę kogoś 
bliskiego lub czegoś cennego. Trzeba ruszyć naprzód i na nowo odnaleźć w sobie 
nadzieję. A może właśnie wtedy znajdzie się też miejsce na miłość? 

 

 

Pieśń dla Elli Grey -David Almond 

Na lekcjach języka polskiego zawsze przychodzi czas na mitologię. Mitologia 
jest też inspiracją dla wielu twórców, którzy wykorzystują w swoich 
powieściach dające się łatwo zinterpretować motywy lub uwspółcześniają 
dawne teksty. I tak jest w przypadku Pieśni dla Elli Grey, która garściami 
czerpie z mitu o Orfeuszu i Eurydyce, historii o wielkiej miłości i jeszcze 
większej stracie. Jeśli nie wierzycie, że historie rodem z mitów mogą wydarzyć 
się w naszych czasach, koniecznie sięgnijcie po powieść Davida Almonda. 



 

 

 

Jej wysokość P. -Joanne MacGregor 

Wzrost ma znaczenie. Zwłaszcza, jeśli dziewczyna mająca ponad 180 cm 
wzrostu próbuje wytłumaczyć przyjaciółce, dlaczego ma taki problem ze 
znalezieniem interesującego chłopaka. Zabawne perypetie Peyton, ale też dużo 
ciepła, miłości i szczerej przyjaźni sprawia, że trudno zapomnieć o lekturze. 

 

 



Trylogia książek o miłości Mony Kasten 

 

Save me-Mona Kasten 

Trylogię otwiera powieść Save me. Ruby - cicha, ułożona, dobra uczennica. 
James – dziedzic milionowej fortuny, imprezowicz, szkolny celebryta. Czy jest 
coś, co może połączyć tę dwójkę? Jeżeli chcecie przeczytać gorący, rozpalający 
zmysły romans, ta powieść jest dla Was. 

 

Save you- Mona Kasten 

Nikogo dotąd nie obdarzyła takim uczuciem. 

I n ikt dotąd tak boleśnie jej nie zranił. 



Ruby najbardziej chciałaby wrócić do dawnego życia, do czasu, gdy w elitarnym 
Maxton Hall nikt jej nie znał. Nie może jednak zapomnieć o Jamesie. 
Szczególnie że chłopak robi wszystko, co w jego mocy, by ją odzyskać.Kiedy 
rodzina Jamesa przeżywa trudne chwile, dziewczyna pojmuje, że ich miłość od 
początku nie miała szans. Bo zamiast szukać u niej wsparcia, James łamie jej 
serce.Ruby postanawia skupić się na wymarzonych studiach w Oksfordzie, 
jednak James nie daje tak łatwo o sobie zapomnieć. Nie chodzi tylko o 
wspomnienia wspólnych chwil, które powracają, gdy Ruby najmniej się tego 
spodziewa. James wie, że zachował się niewybaczalnie, teraz stara się wszystko 
naprawić. Pytanie tylko, czy dziewczyna zdobędzie się na odwagę, by jeszcze 
raz podjąć ryzyko... 

 

 

 

Save Us -Mona Kasten 

Czy mogą ocalić siebie? A może zniszczą się nawzajem? 

Ruby jest w szoku: została zawieszona przez Maxton Hall College. A co 
najgorsze, wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialny za to jest nikt inny, 
tylko James. Ruby nie może w to uwierzyć - nie po tym, przez co przeszli 
razem. Oboje muszą się zastanowić, czy światy, w których żyją, nie są dla siebie 
zbyt odległe... 

 



 

 
Trzy kroki od siebie-Lippincott Rachael, Daughtry Mikki, Iaconis Tobias 

 Tytułowe trzy kroki to odległość, którą kilkunastoletnia Stella musi 
zachowywać od innych osób. Inaczej grozi jej śmierć.Akcja powieści toczy się w 
szpitalu, gdzie chora na mukowiscydozę bohaterka czeka na przeszczep płuc. 
Jest wzorową pacjentką, w przeciwieństwie do Willa, który ma dość ciągłego 
stosowania się do zaleceń lekarzy i ograniczeń. Nie liczy na cud, chce wreszcie 
być pełnoletni, opuścić szpital i żyć jak zdrowy człowiek, choćby przez 
chwilę.Mimo że Stella i Will kochają życie na tak różne sposoby, stają się sobie 
bardzo bliscy. Jak silna może okazać się miłość śmiertelnie chorych nastolatków? 

 



 


