
 

 

MIŁOŚC NIEJEDNO MA IMIĘ… 

CZYLI O ŚWIĘTOWANIU WALENTYNEK W RÓŻNYCH KRAJACH 

 

                                                                                                 

       Walentynki to święto zakochanych, które jest obchodzone  co 

roku 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego. Tego dnia jest 

również obchodzone wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim. 

Walentynki z początku obchodzone były w Europie Zachodniej oraz 

Południowej za czasów średniowiecza, Europa Północna oraz 

Wschodnia zaczęła obchodzić te święto nieco później. Każdy kraj, 

który obchodzi Walentynki, ma swoje zwyczaje. Są one 

przedstawione poniżej: 

Walentynki w Danii 

 W tym kraju przez wiele lat zwyczajem było wysyłanie 

przezroczystych bibułek, które miały na celu pokazanie pod światłem 

imienia lub twarzy adoratora. Tamtejsze zwyczaje nieco się zmieniły, 

teraz wysyła się zabawne, wierszowane liściki. Kobieta, która 

rozszyfruje swojego adoratora otrzymuje na Wielkanoc dodatkową 

porcję słodkości.                                             

Walentynki w Malezji 

  W Malezji przeważającą religią jest islam, lecz obchodzenie 

Walentynek nie jest tam zabronione.  Zwyczajem jest skuwanie par 

w kajdanki oraz funkcjonowanie tak przez cały tydzień. Od lat panuje tam zwyczaj, polegający na tym, 

że pary skuwane są kajdankami i muszą w ten sposób funkcjonować przez cały tydzień. Osoby, które 

wytrwają jak najdłużej otrzymują nagrodę pieniężną i udowadniają swoją miłość.  

Walentynki w Anglii 

Kiedyś w ten dzień dzieci przebierały się za dorosłych, chodziły od domu do domu i śpiewały 

romantyczne piosenki, powtarzając: “Dzień dobry, tu Walenty”. Pary wtedy obdarowywały się 

własnoręcznie robionymi laurkami w kształcie serca z obrazkiem Romea i Julii. Brytyjczycy jednak 

zmienili ten zwyczaj. W obecnych czasach kilka tygodni przed dzieje się już „walentynkowa gorączka”. 

W sklepach półki są całe w misiach, czekoladkach oraz kwiatach. Projektowane są specjalne linie ubrań 

oraz akcesoriów na ten wyjątkowy dzień.  

 



Walentynki w Stanach Zjednoczonych  

Ten wspaniały dzień Amerykanie obchodzą bardzo hucznie. Na ulicach można zobaczyć mnóstwo 

czerwonych serduszek, w szkołach są organizowane lekcje związane z Walentynkami. Dorośli oraz 

dzieci  obdarowują się  prezentami, a zakochani udają się na romantyczną kolacje. W USA na 

Walentynki ludzie potrafią wydać około 18 miliardów dolarów! Niesamowite. 

 

 

Dzień Świętego Walentego w każdym kraju ma swój urok. W niektórych krajach jest dość podobnie 

obchodzony. A jak Walentynki obchodzimy w Polsce? Myślimy, że znacie odpowiedź na to pytanie 

             

 

Życzymy Wam dużo miłości i udanych Walentynek!!! 

 

 

Opracowanie: Sabina Spyra i Livia Nowak z klasy 1TA2 
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