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SKĄD
SIĘ WZIĘŁY WALENTYNKI?

Walentynki czyli święto zakochanych, obchodzone są
14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego – patrona

zakochanych. W tym dniu ludzie wysyłają do
ukochanych ,,walentynki”- czyli wierszyki, wyznania

czy drobne upominki. Jest to święto , które przyszło do
Polski w latach 90-tych.



Walentynki zaczęto  obchodzić w Anglii w okresie
średniowiecza. W połowie lutego na Wyspach Brytyjskich

ptaki zaczynają łączyć się w pary, co sprzyja romantycznym
wyznaniom. 



Właśnie stamtąd pochodzi pierwsza zachowana
kartka walentynkowa, którą w 1415 roku Karol,
książę Orleanu wysłał do swojej żony, kiedy był

uwięziony w londyńskim Tower. Kartka przetrwała
do dnia dzisiejszego i można ją zobaczyć w Muzeum

Brytyjskim.



Kupidyn
Kupidyn jest to chłopak mogący latać i mający

zawsze przy sobie strzałę tzw miłosną. Kupidyn
często wiąże się właśnie z miłością, gdyż jeżeli

wystrzeli swoją strzałą w dwie osoby, one
zakochają się w sobie nawet od pierwszego

wejrzenia. Kupidyn zwykle występuje w mitach,
legendach, rzadko spotykamy go np. w

teraźniejszych książkach.



Symbole walentynek

Serce to nieodzowna ikona miłości, która symbolizuje gorące
uczucie oraz oddanie. Natomiast płonące serce to znak

namiętności oraz gorącej miłości. Oczywiście serce musi być
czerwone, co potęguje jego magiczną symbolikę. Dlatego też

większość sklepowych gadżetów posiada właśnie
serduszkowy kształt. Często tuż przed obchodami święta

zakochanych zasypywani jesteśmy maskotkami,
czekoladkami, figurkami, biżuterią w tym właśnie kształcie.



Róże, szczególnie te czerwone to symbol miłości do
osoby obdarowywanej. Kobiety kochają takie gesty,
które świadczą o płonącym uczuciu. Szczególnie w

Walentynki panowie chętnie obdarowuje wybranki
swoje serca bukietami czerwonych róż. Róża to atrybut

Afrodyty i Adonisa, który symbolizuje namiętność,
podziw oraz pragnienie.



 
 

Ptaki miłości to również symbol tego wyjątkowego
uczucia. Są to przede wszystkim papużki oraz

gołąbki, które symbolizują nierozerwalność
dwojga ludzi. Najczęściej spotykane są gołąbki

stykające się dzióbkami w swoim ptasim
pocałunku.



Amorek, inaczej Eros to symbol miłości
twórczej, kreatywnej oraz romantycznej,
w której dominuje tęsknota, oczarowanie

oraz pragnienie. Często pojawia się na
sklepowych półkach w tym szczególnym

okresie.



Święty Walenty

Św. Walenty, patron Dnia Zakochanych, to
postać dość zagadkowa. Był biskupem Terni
pod Rzymem. Za czasów cesarza Klaudiusza

II Gota (ok. 269 r.) poniósł śmierć
męczeńską.



Legenda mówi, że św. Walenty zajął się popieraniem
zakochanych jeszcze za swego życia, kiedy wystąpił

przeciwko edyktowi cesarza, zakazującemu
zawierania małżeństw. Cesarz Klaudiusz II Gocki z

rozczarowaniem zauważył, że żonaci mężczyźni
chętniej zostają w domach, zamiast ochoczo

uczestniczyć w wojnach i dzielnie walczyć za Rzym.
Św. Walenty zignorował ów zakaz i w tajemnicy

udzielał ślubów młodym, zakochanym parom.



Święty, dziś nieco zapomniany, miał w dawnej
Polsce wiele świątyń, obrazów i cieszył się wielkim

kultem. Obecnie w liturgii Kościoła 14 lutego na
pierwszym miejscu wymienia się św. Cyryla i
Metodego, słowiańskich patronów Europy, a
dopiero w dalszej kolejności św. Walentego.





Zabawy walentynkowa w
przedszkolu
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