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Dziś święto wszystkich zakochanych. Dziś serca biją szybciej, wszędzie królują walentynkowe, czerwone
serduszka. Również na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL pozytywnych emocji w związku z
Walentynkami nie brakuje.
Cały czas można wysyłać walentynkowe wyznania, które pojawią się na stronie głównej portalu w czerwonym
pasku. Więcej na ten temat na www.walentynki.ox.pl. Niestety życzenia nie biorą już udziału w konkursie. Konkurs
został rozwiązany w piątek. Czytaj wiecej: Wyniki. Konkurs walentynkowy
Z roku na rok przybywa walentynkowych gadżetów, które mają rozpalić nie jedno zimowe serce. Sklepy pełne są
czerwonych serduszek, a miłość tego dnia wyznaje wielu do tej pory nieśmiałych. Ale jak to się wszystko zaczęło?
Historia walentynek do dziś nie została wyjaśniona. Wielu uważa, że łączy się ona ze św. Walentym, biskupem Terni,
męczennikiem, który zginął 14 lutego 269 roku.
Święty Walenty miał uzdrowić z ślepoty córkę jednego ze sług cesarza Klaudiusza II, tym samym doprowadził do
nawrócenia na chrześcijaństwo całej jego rodziny. Tym miłosierdziem rozgniewał cesarza, który skazał go na ścięcie.
Biskup Walenty słynął też z tego, że udzielał ślubu zakochanym, niekoniecznie za zgodą rodziców. Zgłaszali się do
niego również legioniści, którzy mimo sprzeciwu cesarza chcieli stanąć na ślubnym kobiercu.
Inna historia mówi o młodym mężczyźnie, który za pomoc prześladowanym chrześcijanom został skazany na
śmierć na arenie w czasie walki z lwami. Przed śmiertelnym widowiskiem udało się mu napisać liścik do swojej
ukochanej z podpisem z podpisem 'From Your Valentine' - co w dosłownym tłumaczeniu znaczy 'Od Twojego
Walentego'.
W zachodniej Europie walentynki obchodzone są od XV wieku. Jedni wyjaśniają to zbieżnością dnia świętego z porą
łączenia się na Wyspach Brytyjskich ptaków w pary, inni uzasadniają to chęcią zaadaptowania przez chrześcijaństwo
pogańskiego zwyczaju wypisywania przez chłopców (w dniu bogini dziewcząt, 14 lutego) imion swych ukochanych.
W Polsce święto zakochanych, swoje początki miało po 1989 r., kiedy w naszym kraju skończyły się rządy
komunistów, a kultura zachodu stała się bardziej dostępna.
Dziś drobnymi walentynkowymi gadżetami obdarowani zostają zarówno ci najbliżsi sercu, jak i przyjaciele czy
znajomi, bo w świętowaniu walentynek nie chodzi tylko o wyznanie miłości ale o zbliżenie się do drugiej osoby.
W ten jedyny dzień w roku łatwiej jest wyznać to co skrywa się w sercu. Można też dać dowód przyjaźni czy sympatii
bo walentynki to nie tylko święto miłości ale i przyjaźni. Spędźcie ten niezwykły czas z OX.PL!

