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“WALENTYNKI” DZIEŃ ZAKOCHANYCH 

W POLSCE I NA ŚWIECIE 

 

Walentynki czyli międzynarodowe Święto Zakochanych obchodzimy w naszej części świata 

już od średniowiecza. Czy wiecie jednak jaki był początek święta zakochanych i jego historia? 

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na pytania z Walentynkami związane. 

WALENTYNKI – POCZĄTEK ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH 

O dniu zakochanych opowiada wiele legend i mitów. Jednak najwcześniejsze, poparte w 

piśmie, wzmianki znaleźć można w dawnych wierszach i poematach. 

PIERWSZE WZMIANKI O WALENTYNKACH NA KARTACH HISTORII 

Jednym z najwcześniejszych, w którym wymienia się słowo Walentynki jest poemat Geoffrey 

Chaucera „Sejm Ptasi„ .Jest to średnioangielski poemat, który powstał w latach od 1373 do 

1385. Historia opowiada o śnie autora, w którym widział on ptaki zbierające się w dniu świętego 

Walentego po to, by dobrać się w pary. Cała opowieść jest rozważaniem na temat miłości, jej 



siły i tęsknocie za nią. Wzmianka o świętym Walentym wskazuje, że już wówczas był to dzień 

szczególny dla zakochanych. 

WALENTYNKI W EUROPIE ORAZ ICH POCHODZENIE 

Europejskie walentynki powiązane są z osobą świętego Walentego z Ternii. Choć tak 

naprawdę na przestrzeni wieków pojawiło się kilku świętych tego imienia. Ten jednak, którego 

uważa się za odpowiedzialnego za walentynkowe święto, był biskupem w Umbrii, gdzieś w 

centralnych Włoszech. 

Według podań i legend, złamał on zakaz udzielania ślubów żołnierzom rzymskim. Zakaz 

zawierania małżeństw został wydany, gdyż nieżonatych żołnierzy łatwiej jest kontrolować i 

wysyłać na podbój świata nawet do najodleglejszych zakątków świata. Jak już wspomniałem 

biskup Walenty złamał ten zakaz i udzielił ślubu zakochanemu żołnierzowi, za co trafił do 

więzienia. To jednak nie koniec historii. Siedząc zamknięty w celi, widywał niewidomą córkę 

jednego ze strażników, która pracowała w więziennej kuchni. Nasz święty zakochał się w niej 

bez pamięci. Podobno dzięki jego ogromnej miłości dziewczyna odzyskała wzrok. Dla niego 

jednak źle się to skończyło. Cesarz rozeźlony nieposłuszeństwem biskupa, a także 

niespodziewaną miłością oraz popularnością wśród żołnierzy, rozkazał go stracić. Tuż przed 

wykonaniem wyroku, skazaniec napisał list do swojej ukochanej, kończąc go słowami: Od 

twojego Walentego, które od tej pory stały się zwyczajowym tekstem pojawiającym się na 

kartkach miłosnych. Obecnie święty Walenty jest patronem pszczelarzy, zakochanych. 

WALENTYNKOWE ZWYCZAJE W POLSCE I NA ŚWIECIE 

W Polsce walentynki są stosunkowo młodym świętem. Stały się popularne dopiero w latach 

dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku. 

Jednym z ważniejszych zwyczajów walentynkowych w naszym kraju jest wysyłanie miłosnych 

kartek zwanych walentynkami. Co ciekawe nie dotyczy to tylko osób zakochanych ale także 

rodziny i bliskich, których się kocha. 

WALENTYNKI W ANGLII 

Powszechnie uważa się, że to właśnie Brytyjczycy rozpowszechnili święto zakochanych 14 

lutego. 

W dziewiętnastowiecznej Anglii istniał zwyczaj odwiedzania znajomych i sąsiadów po to, by 

wspólnie śpiewać piosenki i opowiadać żarty. Później doszedł do tego zwyczaj wręczania 

sobie kart walentynkowych w kształcie serca. 

WALENTYNKI W USA 

W Stanach Zjednoczonych wszelkie święta obchodzone są hucznie i z rozmachem, walentynki 

świętuje się tu na całego. Amerykańskie miasta dosłownie toną w miłosnych dekoracjach. 

Serduszka, kwiaty i wystrojone owoce leżą wszędzie. Dzieci w szkołach w ten jeden dzień 

odbywają bardzo luźne lekcje, tematycznie związane z miłością. Amerykanie poza 

pocztówkami wręczają sobie 14 lutego drobne prezenty i podarunki. Są to często słodycze lub 



drobne przedmioty, przypominające o tym co łączy dwie osoby. Jest to bardzo radosne i 

pozytywne święto. 

NIEMIECKI DZIEŃ ZAKOCHANYCH 

Nasi zachodni sąsiedzi również wręczają sobie prezenty. Poza tym dzień zakochanych jest 

dniem spełniania się życzeń i wróżb. Wystarczy, że dziewczynie przyśni się tej nocy 

nieznajomy, niechybnie oznacza to szybką i szczęśliwą miłość. Inną rzeczą, która różnie 

niemieckie walentynki od tych z innych krajów to symbol świnki, która wyparła serduszka. 

Świnka to w Niemczech symbol dobrobytu i powodzenia, także tego w miłości. 

ROMANTYCZNE ŚWIĘTO WE FRANCJI 

Francuzi obsypują swoje ukochane kwiatami.  Modne są również wizyty w kinie czy teatrze. 

Ostatecznie zakochani trafiają do dobrej restauracji, w której miejsce zamawia się zazwyczaj 

kilka miesięcy wcześniej. 

WALENTYNKI WE WŁOSZECH 

Włochy uważane są za stolicę walentynek. To w końcu z Włoch właśnie pochodzi ich patron 

święty Walenty. Tego dnia modne stają się kolory miłości czyli czerwony i złoty. Panowie 

zabierają panie na kolację i obdarowują prezentami. Panie odwdzięczają się drobnymi 

upominkami. 

W okolicach Umbrii, czyli miejsca pochodzenia świętego Walentego, popularne jest święto 

zaręczyn. Przypada ono na 13 lutego i przyciąga setki par zakochanych, które w tym właśnie 

miejscu chcą przysiąc sobie miłość i chęć zamążpójścia. We Włoszech znajduje się również 

najważniejsze miejsce kultu świętego Walentego. Znajduje się ono w bazylice Świętego 

Walentego w Terni. 

W kościele stoi srebrny relikwiarz ze szczątkami świętego. Znajduje się na nim napis Święty 

Walenty patron miłości. Przy relikwie, podczas święta miłości, gromadzą się setki par 

narzeczonych z całego świata. Do bazyliki przybywają też małżeństwa świętujące swoje 

kolejne rocznice. 

                                                                                                                            

 Hubert  Grzegulski 7b 

 

 

 



WYWIAD 

 

Chciałbym przedstawić wszystkim wywiad z nieustraszonym, 

pewnym siebie, a zarazem  bardzo ambitnym Andrzejem 

Wieczorkiem, który od ponad 7 lat trenuje Judo. Jest on  uczniem 

naszej szkoły oraz moim przyjacielem. Andrzej jest bardzo 

utytułowany w  swoim sporcie jak na swój młody wiek. Aby to 

wszystko osiągnąć poświęcił wiele  godzin na treningi. Większość 

swoich umiejętności zawdzięcza tysiącom 

powtórzeń  poszczególnych technik oraz swojej determinacji.  

 

 

H.G. Cześć Andrzej!!! Fajnie, że znalazłeś czas na wywiad do szkolnej gazetki. 

A.W. Cześć Hubert, dzięki za zaproszenie.  

H.G. W jaki sposób rozpoczęła się Twoja kariera sportowa?  

A.W. Rodzice nakłonili mnie do uprawiania jakiegoś sportu i pomyślałem, że 

spróbuje  moich sił w Judo.  

H.G. Ktoś odkrył w Tobie talent, czy może od początku czułeś, że chcesz się w 

tej  dyscyplinie rozwijać?  

A.W. Czułem że w tej dyscyplinie mogę osiągnąć duże sukcesy.  

H.G. Jak długo trenujesz?  

A.W. Trenuje od 5 roku życia a teraz mam 12 lat czyli 7 lat.  

H.G. Jaki jest Twój największy sportowy autorytet, na kim się wzorujesz?  

A.W. Moim autorytetem jest moja trenerka Julia Roszkiewicz ponieważ naprawdę 

jest  dobrą zawodniczką i chciałbym walczyć jak ona.  

H.G. Z którego swojego życiowego rekordu jesteś zadowolony?  

A.W. Z wszystkich tak naprawdę. 

H.G. Jak często należy trenować, aby osiągnąć taki sukces?  

A.W. Tak 3 razy w tygodniu ale i tak jest to mało czasu żeby osiągać bardzo 

dobre  sukcesy.  

H.G. Jakie są Twoje plany związane z tym sportem na 

najbliższy czas? A.W. Rozwijać się jak najlepiej.  

H.G. Co musisz osiągnąć w Judo aby poczuć się 

spełniony?  

A.W. Ja już jestem spełniony, ale żeby tak bardziej to 

chciałbym mieć czarny pas. H.G. Czy pamiętasz swoją 

najcięższą walkę?  



A.W. Dużo miałem ciężkich walk praktycznie to wszystkie są trudne. 

H.G. Jaka jest Twoja ulubiona technika/rzut w judo?  

A.W. Seoi nage to jest rzut przez biodro.  

H.G. Czy ciężko jest pogodzić treningi ze szkołą?  

A.W. Czasami są takie momenty że muszę czegoś się nauczyć a mam trening, to 

wtedy  uczę się po treningu.  

H.G. Czy trenowanie wiążę się z wyrzeczeniami? Jeśli tak, to z czego 

musiałeś  zrezygnować?  

A.W. Tak wiążę się ponieważ nie mogę wyjść z kolegami i muszę trzymać wagę.  

H.G. Wiadomo, że każdy początkujący sportowiec powinien być przygotowany, 

by  udźwignąć sukces, ale także porażkę. Jak Ty sobie z tym radzisz?  

A.W. Jak przegram walkę to się nie podaje i idę na następną i jak się znowu nie uda no  to 

idę do trenerki i pytam co muszę poćwiczyć żeby wygrywać walki.  

H.G. Czy twoja najbliższa rodzina Cię wspiera w tym co robisz?  

A.W. Bardzo mnie wspiera mówią mi żebym się nie podawał i dziękuje im bardzo za to. 

H.G. Czy dążysz do tego aby w przyszłości dostać się do kadry narodowej? A.W. No wiesz 

dążyć dążę ale o tym za bardzo nie myślę.  

H.G. Opowiedz proszę kilka słów o sobie, jakie jest Twoje hobby poza judo, czym 

się  interesujesz?  

A.W. Moim Hobby poza Judo to samochody po prostu je uwielbiam już myślę jaki będę  miał 

samochód jak zdam prawo jazdy, mam też psa którego kocham wychodzę z nim i  bawię.  

H.G. Dziękuję Tobie za poświęcony czas. Życzę samych sukcesów w sporcie. Kierując  się 

tymi cytatami, na pewno osiągniesz jeszcze więcej, czego Tobie życzymy.  

„Dziś zrób coś, czego innym się nie chce, a jutro będziesz miał to, czego inni pragną” 

„Nigdy się nie poddawaj. Na wielkie rzeczy potrzeba czasu.”  

„Nie zaniżaj swoich sportowych celów do swoich możliwości. Zamiast 

tego  podwyższaj swoje możliwości do swoich celów.”  

Hubert Grzegulski 7b 

 
PRÓBNY E8 2022 OCZAMI UCZNIA 

 

Hejka , ostatnio zorientowałam się , ze mamy już luty , co oznacza ze zostało nam 100 

dni do egzaminu ósmoklasisty. 16 , 17 , 18 lutego odbył się w naszej szkole próbny E8 i dziś 

postanowiłam podzielić się moimi wrażeniami z perspektywy ucznia. 



 POLSKI 

Pierwszy dzień zaczął się wyjątkowo wcześnie , bo zbiórkę mieliśmy już na 7.15 , co 

oznaczało wczesne wstawanie , za co nie przepadam ,ale zmusiłam się jakoś do tego .Gdy 

wszystko się zaczęło było to z początku dość dziwne, ustawiliśmy się klasami po kolei, 

numerkami z alfabetu , nauczyciele z komisji losowali nam miejsca , i sprawdzali naszą 

obecność (miałam numerek 15 w 1 rzędzie tuż przed komisją ). 

 

 Gdy wszyscy znaleźli się na swoich miejscach , przeszliśmy do rozdania arkuszy , 

sprawdzania czy jest on kompletny i innych nudnych spraw ,na które nikt nie zwraca uwagi 

ale podobno są one ważne . Gdy zaczęliśmy prace z arkuszem bardzo się ucieszyłam gdy 

zobaczyłam lekturę ,bo okazało się ze był tam Latarnik a to jedna z prostrzych dla mnie 

lektur. Całość pracy zajęła mi około godziny wiec siedziałam tam nudząc ,nie wiem dlaczego 

bałam się wyjść. Reszta chyba tez wyszła z takiego założenia bo gdy 1 osoba wyszła ,dużo 

osób niczym stado owiec poszło za nią. 1 egzamin był dość łatwy i nie martwiłabym się o 

czas, bo było go aż nadto , jednak skupiłabym się na tym co nauczyciele wklepują nam do 

głów jakbyśmy byli głusi – trzeba czytać ze zrozumieniem bo po fakcie stwierdzam ,że 

mogłabym pewne zadania zrobić lepiej właśnie gdybym przeczytała polecenie jeszcze raz . 

Morał z 1 dnia jest prosty – Czasem warto posłuchać tego co nauczyciele mówią , niby 

oczywistego ale jak widać jednak nie .        

MATEMATYKA 

Drugi dzień był pozornie łatwiejszy, bo przecież jesteśmy już zapoznani z tym jak to 

wygląda , jednak matematyka to nie moja mocna strona wiec arkusz z matematyki to była 

istna strzelanina niczym z filmów akcji . Gdy rozmawiałam z innymi osobami , dobrymi z 

matematyki podobno nie było tak źle , jednak ja …. Marnie to widzę. Jeżeli chodzi o takie 

typowe procedurowe rzeczy wyglądało to identycznie jak dnia 1  ( tym razem miałam 

numerek 16 w 2 rzędzie , może 3 dnia awansuje na 3 rząd). Tutaj również o czas bym się nie 

martwiła , bardziej o umiejętności , których w moim przypadku brakowało.  

 ANGIELSKI 

 W trzecim dniu stresu było chyba najmniej i pójście rano na egzamin nie było dla 

nikogo niczym dziwnym . Po wylosowaniu miejsca (miałam numerek 59 , rząd 3 ) usiedliśmy 

i znów rozpoczęło się zbędne przeglądanie arkusza , sprawdzanie czy wszystko jest na 

miejscu itd. Zaczęliśmy od zadań ze słuchu , które były dość proste , z resztą cały egzamin 

był naprawdę dość oczywisty więc nie martwiłabym się tym. Tutaj mimo o wiele krótszego 

czasu niż np. na Języku polskim tez nie było z tym problemu i raczej wyszłam z Sali z 

uśmiechem na twarzy .  

 

CO Z PRZYGOTOWANIAMI ? 

Co do przygotowań , to jako ze to próbne a ja co jakiś czas powtarzam już od 

września , to na sam egzamin powtórzyłam tylko trochę , czasy z angielskiego , lektury , 

wzory na matematykę , i chyba nie było tragedii . Zobaczymy jak z wynikami ;D 

        XYZ :DD 



KRZYŻÓWKA WALENTYNKOWA 

 

 

 

Hasła: 

1. Miłość od pierwszego.. 

2. Kwiat z kolcami 

3. Romeo i.. 

4. Symbol walentynek 

5. Kolor kojarzący się z miłością 

6. Zakochani mają …… w brzuchu 

7. Obchodzi imieniny 14 lutego 

8. Walentynki to dzień.. 

9. ’’I love you” znaczy.. 

10. Aniołek z łukiem i strzałkami (bóg miłości) 
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