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Postać Św. Walentego  

patrona dnia zakochanych 
 



 Święty Walenty żył w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa, w czasach 
wielkich prześladowań. Spisywanie 
życiorysów było wówczas 
zabronione, przekazywano je zatem 
ustnie. Można domyślić się więc, że 
wiele faktów z życia św. Walentego 
zostało zapomnianych, część 
wielokrotnie zmieniła swoją wersję, 
a inne zostały po prostu wymyślone 
dla dodania biografii większego 
kolorytu. Jedno jest pewne – św. 
Walenty to postać autentyczna. 



Św. Walenty uzdrawia 

epileptyka. Obrazkowy 

żywot świętych. Brno 1899 

 Żył w Terni, dzisiejszej 
włoskiej Umbrii. 

Niektóre źródła podają, 
że z wykształcenia był 
lekarzem, ale porzucił 

swój zawód i został 
rzymskim kapłanem. 

Często asystował 
męczennikom podczas 

ich procesów i 
egzekucji, aż w końcu 

sam został zatrzymany 
przez prefekta Rzymu i 

poddany procesowi 
polegającemu na 
wymuszeniu siłą 

zaparcia się Chrystusa. 

 



 Świętego Walentego bito kijami, a kiedy nie 

przyniosło to rezultatów kazano go ściąć. W 

innych podaniach można natomiast 

przeczytać, że św. Walenty uzdrowił z 

epilepsji małego chłopca, co przyczyniło się 

do nawrócenia i ochrzczenia całej jego 

rodziny, ale na Walentego ściągnęło to 

wyrok śmierci. 



 Egzekucję wykonano 
14 lutego 269 roku.  

 Podobno w agonii 
święty powierzał 
opiece boskiej ludzi 
cierpiących na 
epilepsję, podagrę i 
inne dolegliwości. 
Walentego 
pochowano w Terni, 
gdzie dość szybko 
rozszerzył się jego 
kult. Z czasem na 
miejscu pochówku 
wybudowano bazylikę. 

 



Zwyczaje związane ze Św. Walentym 

Wspomnienie 

liturgiczne w Kościele 

katolickim na mocy decyzji 

papieża Gelazego I obchodzone 

jest od 496 roku w dniu 14 

lutego, jako  

Dzień św. Walentego. 



14 LUTY  

 WALENTYNKI  

DZIEŃ ZAKOCHANYCH 



ZWYCZAJE ZWIĄZANE 

 Z DNIEM ZAKOCHANYCH: 

 Wysyłanie kartek tzw. „walentynek” 



Menu: 

- hamburger, 

- kebab, 

- frytki, 

-  pizza, 

- chipsy,  

- paluszki, 

- i inne. 

  Wyjście na randkę z ukochaną osobą 

 



ZWYCZAJE ZWIĄZANE 

 Z DNIEM ZAKOCHANYCH: 

 obdarzanie się kwiatami i słodyczami  

• uczestniczenie lub przygotowywanie 

romantycznej kolacji 



 



 



WALENTYNKI 

NA  

ŚWIECIE 

 



• USA  

 Walentynkowym prezentem obdarować można 

każdego, wszystkich członków rodziny, przyjaciół, 

kolegów i koleżanki, nauczycieli, szefów, 

pracowników. Podstawowym prezentem dla 

ukochanej od lat są bombonierki, najlepiej w 

kształcie serca i czerwone róże. Walentynki w 

USA są tak popularne, że do szkół wprowadzono 

specjalne walentynkowe lekcje. W sklepach 

oprócz walentynkowych gadżetów kupić można 

tematyczne poradniki i instrukcje walentynkowych 

gier i zabaw. 



 



• ANGLIA  

 W Anglii istniał zwyczaj przebierania się 

dzieci za dorosłych i odwiedzania 

kolejnych domów ze śpiewem. 

Niewielkie grupki ucharakteryzowanych 

dzieciaków raczyły słuchaczy piosenkami 

o miłości, w których cyklicznie 

powtarzał się motyw: "Dzień dobry, 

Walenty". Do popularnych upominków 

należą kartonowe serca z postaciami 

Romea i Julii. 



 



• NIEMCY  

 W Niemczech symbolem Walentynek niezmiennie 

pozostają czerwone róże świadczące o miłości i 

wiecznej świeżości uczucia oraz czekoladowe lub 

piernikowe słodycze w kształcie seca. Jeśli 

czekoladki, koniecznie z marcepanu w polewie z 

mlecznej czekolady, jeśli z piernika, to w polewach 

lukrowych z miłosnymi wzorkami. Tradycją stała się 

też uroczysta Kolacja we dwoje, najczęściej w 

lokalu pośród innych par. 



 



• FRANCJA  

 We Francji Walentynki to święto o 

charakterze narodowym. Zamiast kartek 

wysyła się bukiety kwiatów, zaopatrzone 

bilecikiem, zaprasza ukochanych na kolację 

lub do teatru. 



 



• WŁOCHY  

 We Włoszech rozpowszechnił się zwyczaj 

obdarowywania ukochanych odzieżą w 

kolorze czerwieni. Najchętniej kupowana 

jest seksowna bielizna. 



 



• HISZPANIA  

 W Hiszpanii prezenty mają charakter 

bardziej praktyczny i użyteczny. Panie 

otrzymują sprzęt AGD, pralki, zmywarki, 

lodówki. Panowie sprzęt komputerowy, 

audio-video, gry. 



 



JAPONIA  

 W Japonii Walentynki też są popularne. W 

Japonii przyjął się zwyczaj, że w tym dniu 

to panie obdarowują mężczyzn. 

Prezentami są na głównie czekoladki, a 

daje się je nie tylko ukochanym, ale 

wolnym i żonatym przyjaciołom, 

znajomym, szefom i współpracownikom, 

często bardziej dla konwenansu niż z 

faktycznej sympatii. 



 Czekoladki dzieli się na dwa rodzaje: "giri-

choko" czyli czekoladki dawane z 

obowiązku, (najczęściej są to wyroby z 

Belgii i Szwajcarii) oraz 'honmei-choko" dla 

ukochanego. "Honmei-choko", ciastka w 

kształcie serca z czekoladowym 

nadzieniem powinny być wykonane 

własnoręcznie. 

Na prezenty dla pań przeznaczony jest 

Biały Dzień, 13 marca panowie rewanżują 

się kobietom do słodyczy dołączając 

bieliznę. 



 


