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Dokładna geneza tego święta nie jest do końca 
znana. Najpopularniejsza teoria mówi o tym, 
że wywodzi się ono ze starożytnej tradycji 
chrześcijańskiej i rzymskiej. Otóż 15 lutego  
obchodzono święto Luperkalia, które było 
uroczystością z okazji Dnia Płodności.  
W momencie, kiedy chrześcijaństwo nadeszło 
do Europy, zmieniono Luperkalie na  
chrześcijańskie święto, którego patronem jest 
św. Walenty, a data ustalona jest dzień przed 
Luperkaliami. 

W XVIII wieku w Anglii popularne było wręczanie upominków drugim połówkom oraz ręcznie wykonanych kar-
tek, co później rozprzestrzeniło się na całym świecie. Ciekawostką jest, że dopiero w latach 40 XIX w. rozpoczęto 
produkcję komercyjnych kartek w USA. W przeszłości zwyczaje podobne były do teraźniejszych i wydawać się 
może, że nic się nie zmieniło. 

 W Wielkiej Brytanii dzieci przebierały się za dorosłych, odwiedzając domy  
mieszkańców, witając ich hasłem „Dzień dobry, Walenty” i śpiewając piosenki miłosne. Obecnie popularne 
są kartki z podobiznami Romea i Julii.  

 W USA obdarowuje się nie tylko swe bratnie dusze, lecz także nauczycieli, przyjaciół, babcię czy szefa w 
pracy, a miasta toną w czerwonych sercach. W telewizji puszczane są filmy romantyczne, podobnie jak z 
muzyką. Prawie tak samo jest  
w Japonii. Różnica jest taka, że 14 lutego to mężczyźni dostają upominki, a kobiety miesiąc później –
 w Biały Dzień. 

 W dość specyficzny sposób świętuje się w Malezji. Organizowany jest konkurs. Trzeba skuć się kajdankami 
ze swą miłością i wytrzymać ze sobą tydzień. Ma to na celu udowodnienie swojej miłości. 

Zwyczaje innych państw są zbliżone do polskich – niektóre bardziej, niektóre 
mniej. Najważniejsza jednak jest miłość do drugiej osoby. 

Pochodzenie Walentynek Walentynki obchodzimy 14 lutego? 

Święty Walenty był rzymskim 
biskupem żyjącym w III wie-
ku. Panował wtedy cesarz 
Klaudiusz II, który zakazał 
małżeństw mężczyznom, by 
skupili się na walce. Bi-
skup Walenty chciał coś temu 
zaradzić i udzielał ślubów  
w ukryciu. Szybko jed-
nak wyszło to na jaw i patron 
Walentynek został skazany 
właśnie 14 lutego 270 roku.  

Tym sposobem owa data została 
dniem zakochanych, ku pamięci rzymskiego biskupa. 
Dopiero w XIV wieku zaczęto ten dzień kojarzyć  
z miłością dzięki utworowi Geoffreya Chaucera  
Ptasi Sejm z 1382 roku.  
Występuje tam wątek, gdzie ptaki dobierają się  
w pary, co też zostało symbolem zakochanych.  
Do Polski Walentynki dotarły w latach 90.  
i od tamtej pory zagościły w naszej tradycji.  

Historia Walentynek 

Zwyczaje związane z Dniem Zakochanych 

Autorka: Patrycja Klamka 
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Czy jesteśmy za młodzi na miłość? 

Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. Słowo, które słyszymy praktycznie na co dzień, czy to będąc dzieckiem, 

nastolatkiem, dorosłym czy siwym staruszkiem. Jednakże bardzo często młodzi ludzie słyszą zewsząd takie 

słowa: „Co ty możesz wiedzieć o uczuciach dziecko? Jesteś zbyt młody/a na miłość!". Może trochę prawdy 

w tym jest, może nie, ale wszystko zależy od człowieka i jego dojrzałości emocjonalnej.  

Większość nastolatków pragnie przeżyć swoją pierwszą młodzieńczą przygodę, która będzie właśnie tym 

„zrozumieniem” miłości. Wszak przecież jak inaczej to pojmiemy, jeśli nie poprzez pierwsze zaloty i upad-

ki? Uczucia to coś magicznego, niezwykłego, tajemniczego, dodającego skrzydeł i ukazującego w nas pięk-

no, które ktoś zauważył. Może też być to coś bolesnego, smutnego i traumatycznego.  

Nie każda miłość jest szczęśliwa. Zresztą, każdy chociaż raz miał lub będzie mieć złamane serce, nie  

jestem pewna czy da się tego uniknąć. Z moich młodych doświadczeń jako szesnastoletnia dziewczyna,  

jasno mogłabym stwierdzić, że miłość jest procesem bardzo zależnym od czasu: rozwija się, rośnie, czasem 

może maleje poprzez chwilowe uczucie pustki i zagubienia, zmienia się i przede wszystkim dojrzewa.  

Warto pamiętać, aby NIGDY nie starać się kochać kogoś na siłę. Miłość powinna być szczera, nie na  

pokaz, lub bo koleżanki mówią, żebym kochała tego, a nie tamtego, bo tamten jest gorszy. Nigdy nie  

słuchajcie opinii innych ludzi, tylko tego, co serce wam podpowiada. To wasz wybór kogo kochacie, kto jest 

dla was najważniejszy i czy chcecie, aby był szczęśliwy.  

Posiadać osobę przy swoim boku, która się o Ciebie troszczy to coś nie do opisania i szczerze z całego serca 

życzę tego każdemu. Wszyscy zasługujemy na miłość! Świadomość tego, że ktoś darzy cię uczuciem, spra-

wia, że dzień za dniem staje się lepszy. Czasem nawet znikają powody do codziennego  

marudzenia na nią... Gdy jest się samotnym, ten ktoś dotrze do Ciebie, a gdy czujesz się źle, już przy Tobie 

jest. I nie trzeba być osobą dorosłą, aby zasługiwać czy rozumieć takie aspekty, na wszystko przychodzi czas 

czy wcześniej, czy później.  

Cieszmy się życiem, uczuciem i bliskością, dopuśćmy to do siebie wtedy, gdy będziemy gotowi,  

nie bójmy się. Miłość może być wiecznie młoda, a więc możemy młodo przyjąć ją do naszego serca                

Autorka: Oliwia Szadzińska 
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 The Kissing Booth – jest to amerykańska komedia romantyczna opowiadająca  

o dziewczynie, jej przyjacielu z dzieciństwa oraz jego bracie. Film ma dużo prze-

śmiewczych fragmentów, ale także tych romantycznych, które mogą być powodem, 

aby wybrać go na walentynkowy wieczór. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do wszystkich chłopców, których kochałam – ponownie mamy do czynienia z ame-

rykańską komedią przedstawiającą nam dziewczynę, która, aby odreagować emocje 

pisze listy do chłopaków, w których była bądź jest zadurzona. Niestety listy trafiają 

niefortunnym trafem do adresatów, a dziewczyna nie spodziewa się tego, co się stanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmy oraz seriale o tematyce miłosnej: 
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 Chilling Adventures of Sabrina – serial kryminalny, nie do końca na pierwszy rzut 

oka romantyczny, lecz przedstawiana nam jest historia trudnej miłości między główną 

bohaterką (pół człowiekiem pół czarownicą), a popularnym chłopakiem uczęszczają-

cym do szkoły dla czarownic i czarowników. Ich miłość będzie wystawiona na próbę 

przez ojca głównej bohaterki. Jest to serial trzymający w napięciu, który na pewno 

warto obejrzeć. 

 

 

 

 
 

 

 After – uczennica o dużych ambicjach dostaje się do college’u i ma w planach zostać 

kimś więcej w przyszłości. Wie, że przez swoje marzenia większość swojego wolnego 

czasu musi spędzać nad książkami. Zmieni się to nagle po jednej przypadkowej impre-

zie i poznaniu tajemniczego Hardina. 

 

Autorka: Amelia Warowna 
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Czy romanse w lekturach faktycznie są romantyczne? 

W różnych lekturach przewijają się wątki miłosne. Chciałbym dzisiaj przybliżyć Wam cztery z nich, po-

nieważ już niedługo walentynki. Artykuł przeznaczony jest zarówno dla singli i ludzi zakocha-

nych. Życzę miłego czytania;) 

Pierwszą parą, którą przedstawię, będzie para młoda z „Wesela”. Pan Młody, jako człowiek wykształco-

ny był chłopomanem, czyli gustował w dziewczynach ze wsi. Państwo młodzi dobrali się na zasadzie 

kontrastu, gdyż byli jak ogień i woda. On był inteligentnym mężczyzną a ona prostą chłopką. Panna Mło-

da nie grzeszyła romantyzmem i nie raz biedaczka stawiała do pionu swojego swo-

im trzeźwym spojrzeniem na rzeczywistość. 

Drudzy w moim zestawieniu są Wioletta i majątek Kordiana. Wioletta poznaje Kordiana we Włoszech  

i na śmierć zakochuje się w młodzieńcu, a raczej w jego brylantach Niestety, gdy Kordian znajduje się w 

złej sytuacji majątkowej to, aby spłacić długi gra w karty. Grając, przegrywa swoje brylanty. Wraz  

z brylantami z życia Kordiana znika również Wioletta, rozczarowując młodzieńca  

i ukazując, kogo tak naprawdę kochała. 

Następni na liście są Świtezianka i Strzelec. Tajemnicze dziewczę – Świtezianka – wystawia strzelca na 

próbę, by udowodnił swoją wierność. Dziewczyna przybiera postać pani jeziora, kusi mężczyznę by ten 

porzucił ukochaną i wiódł z nią żywot pod wodą. Strzelec ulega pokusie i urokowi Świtezianki, a ta 

ujawnia się mu w swojej prawdziwej postaci. Jakie konsekwencje czekały nieszczęśni-

ka? Śmierć i męki dla jego duszy przez trzy dekady. 

Ostatni w zestawieniu są Jan i Cecylia z „Nad Niemnem”. Oboje byli zgodną i dobrze zorganizowaną 

parą. Mieli sprawnie podzielone między sobą obowiązki. Ona np. gotowała i śpiewała, a on wykarczował 

las nad Niemnem. Razem wychowywali dwunastkę dzieci w wybudowanej przez 

nich chacie pod dębem. Tworzyli parę niemożliwie idealną. 

Na przykładzie tych romansów możemy zauważyć, że w lekturach miłość zazwyczaj nie jest romantycz-

na. Związki zazwyczaj nie są zawierane z uczucia, a sama miłość wiąże się ze zdradą okrucieństwem 

bądź oschłością. Zapewniam was, że tak prezentuje się miłość tylko w lekturach szkolnych;). Prawdziwa 

miłość może nie jest tak idealna, jak ta Jana i Cecylii, ale potrafi być równie piękna. Każdemu czytelni-

kowi życzę miłości, szczególnie w czasie walentynek, jak i na całe życie. 

Autor: Kacper Drzazga 
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Najlepsze „love songi”  które wprowadzą cię w klimat walentynkowy! 

Jest to piosenka stworzona przez południowokoreański boysband TXT.  

Wydana została w 2021 roku. Utwór opowiada o miłości, a bardziej o fakcie, 

że pochłania ona jak narkotyk. Mówi również o tym, jak uczucie to często 

potrafi być chore, ale zarazem cudowne. 

0X1=Lovesong (I Know I Love You) TXT feat. Seori 

Another Love Tom Odell  

Piosenkę stworzył brytyjski piosenkarz Tom Odell. Utwór został wydany  

w 2013 roku, a opowiada o wrażliwości, romantyzmie oraz bezbronności  

w stosunku do miłości. 
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Za tobą pójdę jak na bal Krzysztof Krawczyk  

Piosenkę stworzył polski wokalista Krzysztof Krawczyk, a wydana zosta-

ła w 1987 roku. Opowiada ona o szczęśliwej miłości. Osoba z utworu jest 

szczęśliwa przy boku swojej ukochanej, a w piosence są ukazane tylko 

pozytywne strony kochanki.  

Semantyka Tymek  

Piosenkę stworzył polski raper oraz piosenkarz Tymek. Wydana została  

w 2018 roku. Tak jak inne piosenki w tym zestawieniu, ta również opowia-

da o miłości. Ukazuje nam, jak potrafimy zapomnieć o problemach bądź 

sobie z nimi poradzić, gdy tylko ukochana osoba, jest przy nas. 
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Fake Love BTS  

Piosenka została stworzona przez południowokoreański boysband BTS.  

Wydana została w 2018 roku. W porównaniu do innych ta opowiada o fałszy-

wej miłości. Mówi o osobie, która myślała, że znalazła prawdziwą miłość, 

przeznaczenie. Jednak okazało się to nieprawdziwe. Utwór przekazuje nam, 

jak bardzo potrafimy zmienić się dla miłości. Do tego stopnia, że często nie 

potrafimy siebie poznać. Ukazuje również, jak koncentrujemy się na tym 

You Belong With Me Taylor Swith 

 

Piosenka została napisana przez amerykańską piosenkarkę Taylor Swift.  

Artystka napisała "You Belong with Me" zainspirowana telefoniczną kłótnią 

swojego przyjaciela z jego dziewczyną. Jest to piosenka w stylu country pop, 

opowiadająca o nieodwzajemnionej miłości niepewnej bohaterki do  

niedostępnego ukochanego.  

Autor: M. Redźko 
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 Jak spędzisz tegoroczne Walentynki? 

5. Gdzie najchętniej chciałbyś/chciałabyś spę-
dzić Walentynki? 

a) W restauracji.  

b) Samemu w domu pod kocykiem.  

c) W parku, na spacerze.  

d) W kinie lub parku rozrywki. 

 

6. Jaka cecha według Ciebie jest najważniejsza?  

a) Poczucie humoru 

b) Wierność 

c) Szczerość 

d) Uczciwość  

 

7. Jesteś: 

a) Optymistą 

b) Pesymistą 

c) Realistą 

d) Nie umiem określić 

 

8. Jaki prezent walentynkowy według Ciebie jest 
najlepszy?  

a) Kwiaty  

b) Słodycze  

c) Miś 

d) Sama walentynka wystarczy/coś innego.  

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI A: 

W tym roku na pewno  
nie spędzisz Walentynek sam/a!  
Myślę, że będzie to dla Ciebie  
fantastyczny i niezapomniany 
dzień. Spotkasz się z drugą oso-
bą z którą spędzisz bardzo miło 
czas!  

1. Czy obchodzisz Walentynki?  

a) Tak, co roku obchodzę walentynki!  

b) Nie, nie przepadam za tym świętem.  

c) Nigdy nie obchodziłem/am, ale w tym roku 
mam zamiar to zmienić! 

d) Obchodzę tylko dzień singla.  

 
2. Jaki gatunek muzyki najbardziej lubisz?  

a) Pop/Kpop 

b) Rock/Metal 

c) Rap 

d) Inny 

 

3. Jakie filmy najchętniej oglądasz?  

a) Fantasy 

b) Horrory 

c) Thrillery 

d) Komedie/inne 

 

4. Czy wysłałeś/aś kiedyś komuś walentynkę?  

a) Tak, wiele razy to robiłem/am i w tym roku 
również zrobię walentynkę!  

b) Nie, nigdy nie wysyłałem/am i nie planuje.  

c) Nigdy nie wysyłałem/am, ale w tym roku to 
zrobię!   

d) Wysyłałem/am, ale w tym roku niestety niko-
mu jej nie podaruję.  

 

 

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI C: 

W tym roku Walentynki spędzisz  
w gronie swoich przyjaciół!  
Wyjdziecie na miasto dużą  
paczką znajomych i poznasz spo-
ro osób 

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI B: 

Nie przepadasz za tym  
świętem, więc wolisz zostać  
samemu. Obejrzysz w domu do-
bry film jedząc popcorn.  
Takie Walentynki też są fajne! 

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI D: 

Niespodziewanie zostaniesz  
zaproszony/a na spędze-
nie Walentynek z osobą o której 
nawet byś nie pomyślał/a! Będą to 
twoje najlepiej spędzo-
ne Walentynki!  

Autorka: Sara Szweda 
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Miłość i pasja do tego co robimy – wywiad 

Miłość różne oblicza ma i towarzyszy nam właściwie wszędzie — nie tylko w relacjach. Bardzo ważną jej  

odmianą jest miłość do wykonywanej przez siebie pracy, do tego, co robimy na co dzień. W związku ze zbliża-

jącym się Świętem Miłości postanowiliśmy zapytać dyrektora naszej szkoły, pana Arkadiusza Szczepaniaka  

o jego osobiste odczucia jakie ma do swojej pracy.  

J: Za co pan kocha naszą szkołę? 

AS: Mój pierwszy kontakt z I Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku był cztery lata temu, już, 

kiedy podjąłem decyzję, że stanę do konkursu na dyrektora tej szkoły. Zawsze byłem nią zafascynowany, podobała mi 

się, spoglądałem na nią z taką powagą, zachwytem.  

Księżna Elżbieta kojarzyła mi się z bardzo wysokim poziomem nauczania, z solidną podstawą dlatego też, kiedy 

przez dwadzieścia pięć lat pracy w innej placówce przejeżdżałem obok tego budynku, nie ukrywam, że patrzyłem na 

niego i takim moim cichym marzeniem było, aby w tym liceum pracować. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, 

że będę pełnił taką funkcję, chociaż marzyłem o byciu tutaj nauczycielem.  

Życie pisze jednak różne scenariusze i nadarzyła się okazja na zostanie dyrektorem I LO. Zgłosiłem się do konkursu 

na to stanowisko, wygrałem i tak oto jestem w tym miejscu.  

Jestem zakochany w naszej szkole, nie ukrywam, że czuję się tak, jakbym tu pracował z dwadzieścia lat, a nie cztery. 

Poznałem praktycznie wszystkich uczniów, nauczycieli, całą historię i sposób funkcjonowania tej placówki. Wiele 

zmieniłem, myślę, że na dobre. Wszystkie przyniosły pozytywny efekt.  

Funkcjonując tutaj, staram się robić to wszystko, co przyniesie chlubę i zaszczyt I Liceum im. Księżnej Elżbiety, żeby 

ten, kto do nas przyjdzie, czuł się bezpiecznie i komfortowo, zdobył bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe no i oczy-

wiście zdał maturę. Pragnę, aby każdy odczuwał zadowolenie ze swojego wyboru edukacyjnego, wiem jednak, że nie 

jestem w stanie dogodzić wszystkim z sześciuset uczniów. Robię jednak, co mogę, aby na bieżąco rozwiązywać pro-

blemy, które zgłaszają mi moi wychowankowie. Dzięki temu dobrze nam się tu żyje, pracuje i współpracuje. 

Jeżeli chodzi o miłość do szkoły to już samo to, że człowiek chce pracować i pełnić funkcję dyrektora, wychowawcy   

czy opiekuna, jest związane z tym, iż się na coś decyduje. Ja jestem typem zadaniowca, lubię konkretne cele, które 

mam do wykonania i robię je, jak najlepiej mogę i myślę, że zarządzanie tak ważną placówką, która jest w pierwszej 

dziesiątce w województwie najlepszych szkół średnich, do czegoś mobilizuje i zobowiązuje, dlatego też jest to za-

szczyt pracować i prowadzić takie miejsce, ale też i ogromna odpowiedzialność, ponieważ „W miarę jedzenia, apetyt 

rośnie”, a im otrzymujemy wyższe noty, tym lepsi chcemy być w kolejnych latach, a to się nie zawsze udaje. Teraz 

jeszcze trudniej osiągać dobre wyniki w nauce, ze względu na pandemię i towarzyszącym jej nauczaniu zdalnym. Ca-

ły czas kładzione są nam jakieś kłody pod nogi, jednak te elementy, które nam przeszkadzają, niwelujemy i porządku-

jemy, i cały czas realizujemy nowe projekty. 

Planów jest bardzo dużo, bo wyremontowaliśmy budynek, wprowadziliśmy liczne zmiany, udogodnienia i nowe kie-

runki kształcenia, przybywa do nas wielu świetnych i dobrze wykształconych nauczycieli. To wszystko powoduje, że 

możemy dbać o naszą szkołę, rozwijać ją, a także pozytywnie o niej mówić w środowisku lokalnym. 
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 J: Za co Pan lubi swoją pracę? 

AS: Moi drodzy przede wszystkim jestem nauczycielem, nie dyrektorem, ale nauczycielem. Pełnię aktualną funkcję  

od czterech lat, natomiast nauczam od prawie trzydziestu. W związku z tym,  

kiedy podejmowałem decyzję, że chce pracować z młodzieżą, było to spowodowane wieloma czynnikami.  

Pierwsze moje kroki, które poczynałem w związku z tym, to była praca na koloniach jako opiekun i wychowawca, 

tam już zauważyłem, że rzeczywiście chciałbym pracować w przyszłości w szkole. Jest to moja pasja, moje marzenie, 

które jak widzimy dzisiaj, się spełniło.  

Uwielbiam pracować z młodymi ludźmi z tego względu, że taki bezpośredni kontakt z wami powoduje to, iż fajnie 

nam się rozmawia i współpracuje. Możecie się ode mnie wiele dowiedzieć, ale i młode pokolenia dają dużo od siebie, 

więc ostatecznie to wzajemna nauka.  

Ta praca sprawia mi ogromną przyjemność, jest to coś, co powoduje, że człowiek czuje się młodo, na topie. Młodzież 

wskazuje mi, jakie zmiany i innowacje mogę wprowadzić w nauczanym przez siebie przedmiocie oraz w sposobie 

prowadzenia naszego liceum.  

Od piętnastu lat uczę również przyszłych studentów i nauczycieli, którzy będą w przyszłości edukować innych. To, że 

mam teraz kontakt z nastoletnimi uczniami, przekłada się na pracę ze studentami, którzy przygotowują się do trudnej 

roli bycia nauczycielem w różnych placówkach oświatowych, nawet przedszkolach czy podstawówkach. 

Praca w szkole związana jest z przyszłym zawodem, ale też z bezpośrednim kontaktem z młodym człowiekiem, dlate-

go jest to niesamowicie trudne i odpowiedzialne zadanie, ale daje nam, nauczycielom mnóstwo satysfakcji, zadowo-

lenia i poczucia tego, że jesteśmy cały czas młodzi, bo wy się zmieniacie, odchodzicie ze szkoły, przychodzi następny 

rocznik, a my jesteśmy na tych samych stanowiskach  

i cały czas jesteśmy ludźmi, którzy mogą dać cząstkę siebie dla innych pokoleń i przyczynić się do tego, że  

staną się cudownymi, wykształconymi ludźmi, którzy później w przyszłości zajmą wysokie stanowiska w różnych fir-

mach, zakładach pracy i wspomną później, jak to było w szkole.  

Niesamowicie sympatyczną rzeczą jest przywoływanie historii z czasów szkolnych na zjazdach absolwentów, czy spo-

tkaniach klasowych. Można porównać to, jak było kiedyś, a jak to wszystko wygląda teraz, ile rzeczy się pozmieniało.  

Autorki: Oliwia Lipian, Julia Kusiak 
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