
 
 

Walentynki: co to za święto i skąd pochodzi? 
 

Wbrew pozorom święto zakochanych nie wywodzi się z Ameryki, choć to 

właśnie w Stanach Zjednoczonych jest obchodzone najhuczniej.  

 

Walentynki swój początek mają jeszcze w czasach starożytnego Rzymu, 

czyli w czasach pogańskich. W tym dniu czczono Junonę (rzymską boginię – 

opiekunkę życia kobiet) oraz Fauna (boga przyrody). Luperkalia (tak nazywało 

się to święto). Luperkalia to święto płodności, które obchodzone było 15 lutego 

razem z wigilią poprzedzającą to święto. To właśnie wtedy chłopcy wypisywali 

imiona swoich sympatii, wrzucali do urny, a później losowali swoje pary. Luperkalia 

trwały aż do V stulecia – dopiero papież Gelazy I zastąpił je świętem 

liturgicznym obchodzonym na cześć św. Walentego – patrona zakochanych. 

Stąd właśnie nazwa święta „Walentynki”  

 

Święty Walenty był biskupem za panowania cesarza Klaudiusza II 

Gockiego. Legenda głosi, że cesarz ten zakazał wchodzić mężczyznom w 

związki małżeńskie między 18. a 37. rokiem życia, gdyż w tym wieku są oni 

najprzydatniejsi w szeregach wojskowych. Święty Walenty złamał zakaz 

cesarza i udzielał potajemnych ślubów zakochanym. Gdy cesarz odkrył zdradę 

biskupa, wtrącił go do więzienia i skazał na śmierć. Zanim jednak doszło do 

egzekucji, biskup zakochał się w niewidomej dziewczynie. Wedle legendy pod 

wpływem miłości dziewczyna odzyskała wzrok. W dniu egzekucji, czyli 14 

lutego, Walenty zostawił swej ukochanej miłosny liścik.  



 

 

 

Dzisiejsze symbole, które nieodłącznie 

towarzyszą obchodom święta zakochanych, 

również pochodzą z czasów starożytnych.  

 

Kartki walentynkowe ozdabia wizerunek Kupidyna 

– rzymskiego boga miłości, przedstawianego jako 

młody chłopiec ze skrzydłami i z kołczanem pełnym 

miłosnych strzał. Kupidyn, inaczej zwany Amorem, 

jest odpowiednikiem Erosa z mitologii greckiej.  

 

Święto zakochanych posiada wiele charakterystycznych symboli , które 

oddają klimat Walentynek. Każdy z tych symboli pomagają wyrazić nasze uczucia 

do drugiej osoby.  

Do najpopularniejszych zaliczamy: serce, róże, amorka, gołąbki, kolor 

czerwony, itp. 

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. 

Czerwone róże to symbol miłości do osoby obdarowywanej. Szczególnie w 

Walentynki panowie chętnie obdarowują wybranki swojego serca bukietami 

czerwonych róż. Róża to atrybut Afrodyty i Adonisa, który symbolizuje namiętność, 

podziw oraz pragnienie. 

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. 

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. 

Podwójne kokardki, czyli tzw. "Love knots" to kolejny walentynkowy symbol, który 

oddaje przywiązanie, a także trwałość uczuć. 

. 



 
 

Z walentynkami wiąże się sporo 
ciekawostek. Oto niektóre z nich: 

1. Przyjmuje się, że to Brytyjczycy 

rozpowszechnili święto zakochanych. Na 

cały świat rozsławił je sir Walter Scott. 

2. W kilku polskich miastach (między innymi w Lublinie i Krakowie) 

znajdują się relikwie świętego Walentego. 14 lutego są tam 

organizowane obchodu ku czci patrona zakochanych. 

3. Polskim miastem zakochanych jest Chełmno 

4. Pierwszą wzmiankę o walentynkach można odnaleźć w poemacie z 

1382 roku. Mowa tutaj o dziele „Sejm Ptasi” (ang. „The Parliament of 

Fowles”), którego autorem jest Geoffrey Chaucer. 

5. Amerykanie wysyłają najwięcej walentynkowych kartek. Ślą je do 

wszystkich osób, które darzą sympatią: członków rodziny, przyjaciół, 

znajomych, kolegów z pracy. 

6. Walentynki w Stanach Zjednoczonych są tak popularnym świętem, że 

w szkołach odbywają się specjalne lekcje walentynkowe. 

7. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedaje się prawie 200 

milionów róż z okazji walentynek. 

8. Na całym świecie na walentynki wysyła się około miliarda kartek 

walentynkowych. Jest to zatem drugie po Bożym Narodzeniu święto, 

w którym wysyła się najwięcej życzeń. 

9. Kartki walentynkowe zaczęto produkować w 1848 roku w USA. Firmę 

założyła kobieta – Esther Howland. 

10. Do najpopularniejszych prezentów walentynkowych należą: 

kartki (52%),    czekoladki (50,5%), 

kwiaty (36%),    kolacja w restauracji (35,6%), 

biżuteria (18,9%),   ubranie (14,6%). 

 

Najdroższa kartka walentynkowa była wykonana ze złota. Zdobiło ją 

serce z diamentów, szafirów i brylantów, a zapakowano ją w futro z 

norek.   Był to walentynkowy prezent dla śpiewaczki operowej Marii 

Callas. Walentym był grecki miliarder – Arystoteles Onassis. 



 
 

Różne kraje mają swoje zwyczaje 
związane z obchodami dnia 

zakochanych: 
• W Japonii walentynki są świętem panów – są 

oni rozpieszczani tego dnia przez płeć piękną. 

Kobiety obdarowują mężczyzn czekoladkami. 

• W Chinach osoby, które poszukują miłości, idą 14 lutego do świątyni, by 

prosić figurkę swata o poznanie wyjątkowego człowieka. 

• W Malezji największą atrakcją tego dnia jest konkurs dla zakochanych 

nazwany "Więźniowie miłości" 

• Na Filipinach podczas walentynek setki par biorą udział w masowych 

ceremoniach ślubnych. 

• W Tajlandii walentynki zyskały sławę za sprawą odbywającego się 

konkursu na najdłuższy pocałunek 

• 14 lutego młodzież z Republiki Południowej Afryki deklaruje swoją 

miłość, przypinając imię sympatii do rękawa 

• W Estonii 14 lutego nie jest świętem miłości, a świętem przyjaźni. 

Estończycy sprawiają prezenty głownie swoim przyjaciołom. 

• W Walii święto miłości obchodzi się wcześniej – 25 stycznia. W tym dniu 

Walijczycy swoim ukochanym wręczają łyżki zdobione najczęściej 

miłosnymi symbolami. 

• W Niemczech na kartkach walentynkowych i innych podarunkach często 

zamiast serca pojawia się świnka– jest ona symbolem dobrobytu. 

• We Włoszech, w Rzymie 14 lutego ludzie udają się do Bazyliki Santa 

Maria in Cosmedin, gdzie modlą się, prosząc o miłość lub dziękując za 

nią.   

• W Danii popularnym zwyczajem w walentynki jest wysyłanie gaekkebrev, 

czyli dowcipnego listu, pisanego samodzielnie przez panów, często rymem 

i z humorem, ale bez podpisu. 

• We Francji zamiast kartek wysyła się bukiety kwiatów 



 

Co kraj, to obyczaj. Nawet 
popularne walentynki w 

różnych miejscach obchodzi 
się zupełnie inaczej… 

Zobaczcie, jakie tradycje 
mają inne narodowości! 

 

Walentynki w Polsce 
 

Historia walentynek w Polsce nie jest zbyt długa. Święto zakochanych w 

kraju nad Wisłą obchodzimy od lat 90. XX wieku. Polacy po okresie  

PRL-u byli początkowo niechętni zachodnim zwyczajom, ale walentynki 

szybko stały się jednym z naszych ulubionych świąt. Zwyczaje walentynkowe 

w Polsce przyjęły formę obdarowywania się upominkami i kartkami 

walentynkowymi. 14 lutego okazał się też dodatkową okazją do 

organizowania imprez kulturalnych (jak np. koncerty) i wyjścia z domu, 

chociażby do ulubionej kawiarni czy restauracji – tylko we dwoje lub w gronie 

najbliższych. Co roku w Polsce organizowane są walentynki chełmińskie – 

najhuczniej obchodzone święto zakochanych w kraju. 

Warto wspomnieć, że Słowianie mają własne Święto Zakochanych, czyli 

Noc Kupały (nazywaną również Sobótką) 

obchodzoną w nocy z 21 na 22 czerwca. 

Niegdyś podczas tej nocy odbywały się 

liczne zabawy i wróżby, m.in. puszczanie 

własnoręcznie uplecionych przez 

dziewczęta wianków na rzekach lub 

strumieniach. Po drugiej stronie stali 

chłopcy, którzy mieli za zadanie je wyławiać 

– tak utworzone pary mogły nawet pójść na 

spacer po lesie bez dodatkowego 

towarzystwa. W niektórych miejscach w 

Polsce wciąż obchodzi się Noc Kupały, choć 

obecnie jest to raczej ciekawostka. Nie da się ukryć, że rodzime święto 

zostało niemal całkowicie wyparte przez międzynarodowe walentynki . 



Walentynki w Anglii 

 
Zwyczaj okazywania sobie uczuć 14 lutego 
rozpowszechnili Brytyjczycy. Najstarsza kartka 
walentynkowa powstała w Anglii w XVI wieku. 
Napisał ją Karol Orleański do swojej żony. Miłosny 
list z wierszem wysłał z twierdzy Tower w Londynie, 
gdzie był więziony przez 25 lat. 
Już w XIX wieku Anglicy masowo wysyłali sobie kartki 
walentynkowe. Ten walentynkowy zwyczaj powędrował 
stąd dalej: na północ i wschód Europy oraz do Stanów 
Zjednoczonych.  
Jeszcze do niedawna w Anglii 14 lutego popularnym 
zwyczajem na walentynki było przebieranie się dzieci za 
dorosłych, odwiedzania sąsiednich domów i śpiewania 
romantycznych przebojów. Zakochani i sympatyzujący ze sobą ludzie 
obdarowywali się też własnoręcznie przygotowanymi kartkami w kształcie 
serca z ilustracją najsłynniejszych kochanków świata − Romea i Julii. Dziś te 
tradycje nieco się zatarły. Brytyjczycy jednak dalej chętnie wysyłają i wręczają 
sobie kartki. 
 

Walentynki w Walii 

 

Co ciekawe w Walii święto miłości obchodzi się 25 stycznia w dzień św. 
Dwynwen (patronki kochanków). Niezwykle ciekawym zwyczajem 
walentynkowym jest obdarowywanie ukochanej osoby... łyżką. Oczywiście 
nie byle jaką, ale drewnianą zdobioną serduszkami, kluczami i kłódeczkami. 
Przesłanie takiego prezentu jest proste – "otwórz moje serce".   
lista motywów rzeźbionych na rękojeści: 

Serce - Moje serce jest Twoje 
Kule - Ilość dzieci 
Łańcuch - Razem na zawsze 
Podkowa - Powodzenia 
Dzwon - Ślub 
Dłonie - Przyjaźń 
Okulary - Chcę wiedzieć więcej o Tobie 
Statek - Spokojna podróż przez życie 
Kotwica - Chcę się ustatkować 
Żonkil - Miłość, Przywiązanie albo symbol 
Walii 
Krzyż Celtycki - Wiara, małżeństwo 
Smok - Symbol opieki, także symbol Walii 

 

 

https://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/walentynki-tuz-tuz-zobacz-jak-na-swiecie-obchodzi-sie-dzien-zakochanych/2975/swiat/europa/wielka-brytania/anglia-7-cudownych-miejsc-oprocz-londynu/700/
https://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/walentynki-tuz-tuz-zobacz-jak-na-swiecie-obchodzi-sie-dzien-zakochanych/2975/swiat/europa/wielka-brytania/londyn/
http://podroze.se.pl/swiat/europa/
http://podroze.se.pl/swiat/ameryka-polnocna/usa/
http://podroze.se.pl/swiat/ameryka-polnocna/usa/


Walentynki w Stanach Zjednoczonych 

 
Walentynkową tradycję w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła Esther 
Howland z Worcester, zakładając w połowie XIX wieku firmę 
produkującą kartki miłosne. W tym kraju kartki walentynkowe wysyła się 
do wszystkich – nie tylko do ukochanej osoby, ale też do przyjaciół, rodziny, 
szefów, pracowników, znajomych. Obdarowuje się drugą osobę nie tylko 
kartką, ale też drobnymi prezentami. Najbardziej popularne są bombonierki, 
najlepiej w kształcie serca lub czerwone róże. Dziś walentynki za oceanem 
obchodzone są bardzo hucznie i na kartkach czy liścikach miłosnych 
świętowanie się nie kończy. 
Miasta toną w serduszkach, miłosnych 
dekoracjach, organizuje się w szkołach lekcje 
tematyczne dla dzieci. Dorośli, znajomi i 
członkowie rodziny wręczają sobie prezenty, 
zakochani kończą dzień romantyczną kolacją 
bądź maratonem filmów romantycznych. 
Mieszkańcy USA nie żałują pieniędzy na 
upominki, co roku wydają na nie kilkanaście 
miliardów dolarów! 
Walentynki w USA są tak popularne, że do 

szkół wprowadzono specjalne walentynkowe 

lekcje. 

 
 

Walentynki w Danii 

Święto zakochanych ma swoich 
zwolenników również w Danii. Dawniej 
przesyłano sobie przezroczyste bibułki, 
na których pod światłem można było 
odczytać imię bądź rozpoznać twarz 
ukochanego. Obecnie, podczas gdy 
walentynkowe kartki wysyłane są na 
całym świecie, Duńczycy mają z tej 
okazji własną tradycję, która sięga XVIII 
wieku. popularnym zwyczajem w 
walentynki jest wysyłanie 
gaekkebrev, czyli dowcipnego listu, 
pisanego samodzielnie przez panów, 
często rymem i z humorem, ale bez 
podpisu. Dziewczyna, która odgadnie 
imię adoratora zostanie obdarowana 
dodatkowymi słodkościami na 
Wielkanoc. 

 

https://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/walentynki-tuz-tuz-zobacz-jak-na-swiecie-obchodzi-sie-dzien-zakochanych/2975/swiat/ameryka-polnocna/usa/
https://kobietamag.pl/pomysly-na-walentynkowe-dekoracje/
https://kobietamag.pl/pomysly-na-walentynkowe-dekoracje/
https://kobietamag.pl/prezenty-dla-par-idealne-na-walentynki/
https://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/walentynki-tuz-tuz-zobacz-jak-na-swiecie-obchodzi-sie-dzien-zakochanych/2975/swiat/europa/dania/


Walentynki w Niemczech 

 

Nasi zachodni sąsiedzi na pierwszy plan walentynkowego świętowania 
wysuwają dobre jedzenie, w myśl zasady „przez żołądek do serca”. Miejsca w 
restauracjach są tam zatem rezerwowane na dzień 14 lutego dużo wcześniej, a 
znalezienie wolnego stolika w dobrej restauracji w dniu święta graniczy z 
cudem. Niemieccy mężczyźni kultywują również zwyczaj pisania dla swoich 
wybranek krótkich rymowanek, w których 
zaszyfrowane jest imię nadawcy. Jeśli zostanie 
odgadnięte przez wybrankę, dostanie od 
mężczyzny prezent. Niemcy w walentynki 
obdarowują się drobnymi podarunkami. Co 
ciekawe, wierzą, że tego dnia spełniają się 
wróżby, sny i przepowiednie. Podobno, jeśli w noc 
przed świętem miłości dziewczynie przyśni się 
nieznajomy, to będzie jej wybrankiem.  

Kolejną ciekawostką jest oryginalny motyw, który 
często towarzyszy obchodom dnia 
zakochanych… Na kartkach walentynkowych 
królują świnki – niemiecki symbol dobrobytu! 

 

Walentynki we Francji 

 

We Francji zamiast kartek 
wysyła się bukiety kwiatów. 
Zakochani często wieczorem 
wybierają do teatru lub kina, a 
później kontynuują świętowanie 
przy romantycznej kolacji. Dla 
wielu zakochanych punktem 
obowiązkowym jest wejście na 
Wieżę Eiffla. 
W teorii to Paryż nazywany jest 
„miastem miłości”, ale 14 lutego 
stolicą zakochanych staje się 
francuska wioska Saint-Valentin 
zlokalizowana na południe od 
stolicy Francji. Co roku odbywa się 
tam dwudniowy festiwal, podczas 
którego można zobaczyć wystawy, 

pospacerować, zjeść kolację przy świecach czy wziąć udział w innych 
atrakcjach takich jak „Ogród zakochanych”, w którym pary mogą sobie 
nawzajem zadedykować drzewko. 

 

https://kobietamag.pl/najlepsze-filmy-na-walentynki/


 

Walentynki we Włoszech 

 

Włosi słyną z uczuciowej natury,  
a słoneczna Italia to chyba jeden  
z najbardziej romantycznych krajów 
świata. To właśnie tu, w Umbrii, 
gdzie znajduje się grób patrona 
wszystkich zakochanych - św. 
Walentego, w niedzielę 
poprzedzającą walentynki, odbywa 
się Święto Zaręczyn. Pary z różnych 
stron świata przybywają w niezwykłe 
miejsce, by ślubować sobie miłość i 
wierność. 
14 lutego we Włoszech króluje czerwień. Zakochani wręczają sobie podarki 
w kolorze miłości. Niezależnie od tego, jaki prezent dla swojej drugiej połówki 
wybieramy - bielizna, kwiaty, biżuteria czy cokolwiek innego - najważniejsze, by 
był on w kolorze miłości. 

 

Walentynki w Czechach 

           Warto wiedzieć, że czeskie 
Walentynki przypadają na dzień  
1 maja, a kolejne 30 dni, to cały miesiąc 
miłości. Mimo to Czesi celebrują 
również święto zakochanych 14 lutego, 
gdyż miłości nigdy za wiele. Tak więc 
w Czechach Walentynki obchodzi 
się dwa razy w roku, 14 lutego  
i 1 maja. Czesi w święto zakochanych 
wybierają się na most Karola w Pradze, 
będącym kultowym miejscem 
zakochanych. Najwięcej kłódek można 
zaobserwować przy 
płaskorzeźbie św. 
Jana Nepomucena 

Aby miłość przetrwała, trzeba zawiesić na nim kłódkę. 
Pocierając ją kilkakrotnie, można zapewnić sobie lojalność 
drugiej połówki. 
Zwyczaj ten rozpowszechnił się także wśród turystów.  

 

 

https://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/walentynki-tuz-tuz-zobacz-jak-na-swiecie-obchodzi-sie-dzien-zakochanych/2975/swiat/europa/czechy/


Walentynki w Słowenii 

Święto miłości w Słowenii obchodzi 
się kiedy indziej: 12 marca - w dzień 
św. Grzegorza, 22 lutego - w dzień 
św. Wincenta, lub 13 czerwca - w 
dzień św. Antoniego, patrona miłości.  

W Słowenii walentynki to pierwszy 
dzień, kiedy idzie pracować się w polu lub w winnicach. 
Słoweńcy wierzą również, że właśnie tego dnia ptaki 
łączą się w pary. Żeby jednak zobaczyć to na własne 
oczy, trzeba wyjść w pole zupełnie boso – nawet jeśli na 
zewnątrz panuje mróz, a na ziemi leży śnieg.  

 

 

Walentynki w Finlandii i Estonii 

Fińskie walentynki to „dzień przyjaciela”. W tym 
zimnym kraju święto polega na propagowaniu 
przyjacielskich relacji i „miłości braterskiej”.  

 

Podobnie wyglądają estońskie walentynki. 
Mieszkańcy małego kraju wierzą, że przyjaźń trwa 
wiecznie, a miłość się czasem kończy, dlatego 14 
lutego podarkami obdarowują kolegów i koleżanki. 

 

Walentynki w Bułgarii 

W Bułgarii walentynki połączone są z dniem 
winiarzy, tradycją, która nawiązuje do pogańskiego 
święta na cześć Świętego Trifona Zarezana, patrona 
wina. Podczas tego święta ludzie jeździli do winnic, 
aby wziąć udział w rytuałach, a na koniec wybrać 
najlepszego winiarza. Dzisiaj Bułgarzy nadal biorą 
udział w paradach na cześć Świętego Trifona, ale 
także świętują w parach przy muzyce i butelce wina. 

 



Walentynki w Japonii  

W Japonii walentynki to święto mężczyzn Japoński 
zwyczaj walentynkowy jest nieco inny niż w pozostałych 
rejonach świata. Tutaj to panie obdarowują 
słodyczami panów i to nie tylko swoich 
ukochanych − podarunki wręczają również 
znajomym i żonatym mężczyznom. Aby odróżnić 
intencje prezentującej kobiety, czekoladki podzielono 
na „giri-choko”, czyli „dla kolegów”, i „honmei-
choko” − „dla ukochanego". 

Na szczęście miesiąc później w Japonii obchodzony 
jest „Biały Dzień”, w którym to panie otrzymują 
słodycze i podarunki od panów. 

 

 

 

Walentynki w Korei Południowej 

 

W Korei Południowej walentynki 

obchodzi się trzy razy w roku – 14 

lutego, 14 marca i 14 kwietnia – przy 

czym każdy z tych dni wygląda inaczej. 14 

lutego jest "świętem mężczyzn" – w tym 

dniu to kobiety obdarowują ukochanych 

słodyczami. 14 marca role się odwracają i 

to panowie mają za zadanie obdarowywać 

panie. 

Miesiąc później „świętują”... single. 14 

kwietnia jest „Czarnym Dniem”, kiedy to 

samotne osoby mogą do woli narzekać na 

swój los, jedząc przy tym makaron z sosem 

z czarnej fasoli. Danie to symbolizuje 

samotne życie.   

 

 

 

 

https://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/walentynki-tuz-tuz-zobacz-jak-na-swiecie-obchodzi-sie-dzien-zakochanych/2975/swiat/azja/japonia/


 

Walentynki w Chinach 

 

Walentynki w Chinach nie są obchodzone 14 lutego. 
Chińskie walentynki nazywane są „nocą siedmiu” 
i zgodnie z naszym kalendarzem obchodzi się je w 
połowie sierpnia. Związana z nimi jest pewna 
starożytna legenda o miłości śmiertelnika i jednej z 
siedmiu niebiańskich sióstr. 

Rozzłoszczona bogini niebios ukarała zakochanych, 
malując spinką do włosów linie na niebie (Drogę 
Mleczną), która na zawsze rozdzieliła parę. W 
związku z tym Chinki tego dnia udają się nad rzekę i 
kładą na wodzie igły − jeśli nie zatoną, oznacza to, że 
dziewczyna gotowa jest do zamążpójścia.  

W przeszłości tradycją było, że kobiety ręcznie robiły prezenty dla swoich 
sympatii. Dzisiaj festiwal obchodzony jest w zbliżonej wersji do zachodniego 
odpowiednika, pełen kwiatów i czekoladek. 

 

 

Walentynki w Malezji 

Po drugiej stronie kuli ziemskiej, w Malezji, 

obchody niemal wszystkich ważniejszych 

świąt przybierają zaskakującą formę. 

Podobnie jest z walentynkami. Największą 

atrakcją tego dnia jest konkurs dla 

zakochanych nazwany "Więźniowie 

miłości". Na czym polega? W konkursie 

biorą udział pary, które zostają skute 

kajdankami. Muszą tak wytrzymać ze sobą 

tydzień i mieć świadomość tego, że są 

przez ten czas stale obserwowani. Zwycięska para, która wytrzyma siedem dni 

w kajdankach, otrzymuje nagrodę pieniężną. I oczywiście udowadnia innym 

prawdziwość swojego uczucia.   

 

 

http://www.podroze.pl/swiat/azja/malezja/


Walentynki na Filipinach 

 

Na Filipinach zwykła wymiana prezentów to za mało. 

Zamiast tego podczas walentynek setki par biorą 

udział w masowych ceremoniach ślubnych. Wesela 

sponsorowane przez lokalne władze przeznaczone są 

dla tych par, których nie stać na ślub. Tort weselny, 

kwiaty, a nawet obrączki wchodzą w pakiet pomocowy. 

 

Walentynki w Tajlandii 

 

W Tajlandii walentynki zyskały sławę za 

sprawą odbywającego się konkursu na 

najdłuższy pocałunek. Najlepszy wynik 

trafia do księgi rekordów Guinnessa. 

Aktualny rekord należy do pary z Bangkoku, 

która całowała się przez... 58 godzin i 35 

minut. Główną nagrodą w konkursie jest 100 

000 tajskich bathów (ok. 10 tys. złotych). 

Aby wygrać, trzeba jednak przestrzegać 

surowych reguł: zakochani muszą całować 

się bez przerwy, stojąc i trzymając się w 

uścisku. Co więcej, do dyspozycji par jest 

zaledwie jeden metr kwadratowy 

powierzchni.  

W Tajlandii 14 lutego stał się też ulubionym dniem zawierania małżeństw.  

 

 

Walentynki w Republice 
Południowej Afryki 

14 lutego młodzież z Republiki Południowej Afryki 
deklaruje swoją miłość, przypinając imię sympatii 
do rękawa. Tradycja ta ma pochodzić od starożytnego 
festiwalu Luperkalia, podczas którego mężczyźni w 
podobny sposób przypinali sobie imiona ukochanych. 

 

 



 

Walentynki w Gwatemali 

 

W Gwatemali, gdzie Walentynki znane są pod 
nazwą El Dia del Carino (Dzień Czułości), święto to 
nie dotyczy jedynie miłości romantycznej, ale także 
uczuć do rodziny, przyjaciół czy znajomych. Jako 
część święta w mieście Gwatemala co roku odbywa 
się kolorowa parada „Starej miłości”, w której 
głównymi uczestnikami są starsi obywatele. 

 

Walentynki w Meksyku 

W Meksyku z kolei Walentynki są znane pod nazwą Dzień Miłości  
i Przyjaźni i również są obchodzone 14 lutego. Meksykanie jednak w tym 
dniu okazują uczucia nie tylko miłości, ale przede 
wszystkim przyjaźni i oddania swoim rodzinom i 
przyjaciołom, obdarowując ich upominkami. Meksyk, 
który na co dzień jest bardzo kolorowy, staje się jeszcze 
bardziej barwny, z dominującą rolą czerwieni. 
Największym symbolem dnia św. Walentego w Meksyku 
są czerwone róże i wykonane z nich przeróżne różane 
kompozycje. Do tego masa baloników, kartek z 
życzeniami i wszechobecnych czerwonych serduszek. 
Dość popularne są również przyjęcia, na które zaprasza 
się całą rodzinę i znajomych, aby wspólnie celebrować 
ten dzień. 

Walentynki w Australii 

W Australii natomiast tradycja Walentynowa sięga 
okresu gorączki złota, kiedy zbieracze złota 
bogacący się dzięki obfitym złożom zlokalizowanym 
niedaleko miasta Ballarat, wydawali mnóstwo na 
prezenty dla swoich ukochanych, włącznie z 
luksusowymi prezentami. Obecnie Walentynki 
australijskie są obchodzone podobnie jak na całym 
świecie, przy czym ciekawostką jest, że w Australii 
to mężczyźni wysyłają więcej kartek i życzeń z tej 
okazji niż kobiety. 

 
opracowanie: I.W - Szkolny Klub Europejski 2023 r. 
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