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Jesteś latem mym i wiosną,
Roześmianą wciąż radością,
To Ty zimą i jesienią
Jesteś kwiatem i zielenią,
Tyś mym źródłem i strumieniem,
W Tobie gaszę me pragnienie,
Z Tobą wszystkie chwile dzielę:
Świątek, piątek i niedzielę.
Składam dzisiaj w Twoje ręce
Życie moje i ……. me serce!

Akcja Walentynowa
Dnia 13 lutego z okazji walentynek Samorząd Uczniowski
przeprowadził akcję walentynkową. Każdy kto przyczepił
sobie czerwone serduszko, był zwolniony z odpowiedzi oraz
pracy domowej. Tego dnia działała także Poczta
Walentynkowa. Wrzucano kartki walentynkowe do skrzynki,
która umieszczona była w klubie szkolnym. W ten sposób
można było wyznać miłość swojej partnerce, partnerowi lub
najlepszemu przyjacielowi.

Walentynki górą
Jak wszyscy wiemy zbliżają się Walentynki. Dla większości osób jest to nic nieznaczące święto,
w którym młodzież wysyła sobie listy walentynkowe z marnymi życzeniami miłosnymi. Chcemy
obalić ten niesłuszny mit. Wobec tego przygotowaliśmy fakty, dzięki którym dowiemy się, jak
ważnym świętem są Walentynki.

Wiersze Walentynkowe
W polskiej tradycji Walentynki to najprawdziwsze święto miłości. Jednym z typowych
zwyczajów jest wysyłanie sobie listów miłosnych. Nie muszą one jednak być pisane według
odpowiednich wzorów i szablonów np.
Na górze róże na dole fiołki…
Mimo iż tego typu wierszyki są najbardziej „bezpieczne”, bo nie musimy się obawiać, że napisaliśmy
coś nie tak, wielu ludzi po dostaniu takiego liściku czuje się lekko niedocenionych. Zbyt często
powtarzane dzieła stają się zwyczajnie nudne. Wobec tego najlepiej będzie, jeśli w tym przypadku
postawimy na kreatywność.

Czy single mogą świętować Walentynki?
To jedno z pytań, które 14 lutego zadają sobie osoby samotne. Wielu ludzi w ten dzień skarży
się na to, iż na każdym kroku pary okazują sobie miłość, tym samym bardziej je „dobijając”. Całe
szczęście jest na to rada. Drodzy czytelnicy, czy wiecie, że Walentynki są również uznawane za
święto przyjaźni? Choć w dzisiejszych czasach ludzie interpretują inaczej to pojęcie, czy nie warto
przełamywać pewne stereotypy? Czy nie warto walczyć o to, by w dzień, który powinien być miły
dla każdego, nikt nie był sam?

Bale Walentynkowe
Spośród wielu romantycznych atrakcji jako najbardziej interesujące uznałyśmy imprezy
Walentynkowe. W przeciwieństwie do innych prezentów na 14 lutego bal jest wieczną
niespodzianką. Nigdy nie mamy pewności, jak będzie wyglądał i czy wszystko się uda.
M. Michalska, M. Góralska

Historia Walentynek
Wielkimi krokami zbliża się Dzień Zakochanych. Nie trudno o tym zapomnieć, ponieważ już od
początku lutego w sklepach, telewizji i w każdym innym miejscu możemy dostrzec serduszka,
czerwone ozdoby, jednym słowem wszystko, co kojarzy się z miłością i zakochaniem. Czy jednak
Walentynki zawsze miały taki komercyjny charakter? Czy ich idea polega wyłącznie na tym, aby dać
ukochanej osobie prezent i spędzić razem czas, czy może walentynki mają większe znaczenie?

Od tego się zaczęło...
Pierwowzorem Walentynek był zwyczaj obchodzony w starożytnym Rzymie. 14 lutego
obchodzony był Dzień Płodności i Macierzyństwa. Z tej okazji każda młoda niezamężna kobieta
wrzucała do wielkiego dzbanka kartkę ze swoim imieniem. Następnie kawalerowie losowali kartki.
Ta, którą wylosował, stawała się jego partnerką na świąteczne zabawy, a nieraz i na całe życie.

Dlaczego Św. Walenty?
Patronem Święta Zakochanych jest Św. Walenty. Żył on w starożytnym Rzymie za panowania
cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zakazał młodym mężczyznom wchodzenia w związki
małżeńskie. Św. Walenty złamał zakaz i potajemnie udzielał ślubów. Został za to wtrącony do
więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego strażnika, a później udzielił jej ślubu.
Za ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Św. Walenty zostawił na pożegnanie list dla córki strażnika,
który podpisał "Od Twojego Walentego"
Jak obecnie wyglądają walentynki
Obecnie Dzień Zakochanych obchodzony jest prawie w każdym miejscu na świecie. Wszędzie
przybiera bardzo komercyjny charakter (liczne serduszka, kartki, róże). Są jednak pewne różnice,
które sprawiają, że Święto w poszczególnych miejscach jest obchodzone w trochę inny, bardziej
wyjątkowy sposób.
We Francji zamiast kartek jest zwyczaj wysyłania bukietów kwiatów z zaproszeniem na koncert lub
do teatru. Natomiast we Włoszech upowszechnił się zwyczaj kupowania ukochanej osobie odzieży
w czerwonym kolorze. Nieco inaczej Walentynki wyglądają w Japonii. Tam panie obdarowują
mężczyzn czekoladkami. Są dwa rodzaje czekoladek "giri-choko" - dawane przyjaciołom i
znajomym oraz "Honmei-choko" - dawane tej jednej ukochanej osobie.
To tylko nieliczne przykłady tego, w jaki sposób obchodzone jest święto Zakochanych
w poszczególnych krajach. Niestety nie sposób wymienić wszystkich. Najlepszymi obserwatorami
i ekspertami w tej kwestii są Polacy mieszkający za granicą. Mają oni na co dzień kontakt z kulturą
i mieszkańcami danego rejonu. Warto odwiedzić miejsca w sieci, które są cennym źródłem
informacji. Przykładowo takim miejscem jest serwis www.znajomapolonia.com Znajdują się tam
Polacy żyjący na emigracji. Z pewnością chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami
i obserwacjami na temat sposobów obchodzenia Dnia Św. Walentego.

Drugie dno
Pod fasadą wszystkich życzeń i upominków kryje się potrzeba miłości.
Człowiek chce kochać i być kochanym. Jest to teza, którą śmiało możemy
postawić mieszkańcom wszystkich krajów świata. Stwierdzenie jest
aktualne dzisiaj, jak i 1000 lat temu. Potrzeba miłości jest na tyle ważna w
życiu każdego z nas, że specjalnie z tej okazji został ustanowiony Dzień
Zakochanych. Dzień ten ma nam przypominać o tym, co jest
w życiu najważniejsze. W dzisiejszych czasach pogoni za pracą, karierą
często miłość schodzi na drugi plan. Zaniedbujemy najbliższe osoby, często nie mamy dla nich czasu.
Taki Dzień jak Walentynki pozwala zastanowić się nad miłością i jej znaczeniem.
Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne.
Żył w III wieku i był kapłanem rzymskim. Tam w czasie prześladowań (Klaudiusza II Gota), wraz
ze św. Mariuszem i krewnymi, asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce
sam został pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził rutynowy proces
polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie
przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku.
Pochowano go w Rzymie przy Via Flaminia. Brak bliższych wiadomości o nim nie przeszkodził w
szybkim rozwoju jego kultu. Jego grób już w IV wieku otoczony był szczególną czcią. Nad grobem
papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem św. Walentego. Bazylika wraz z grobem św.
Walentego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W

ciągu
średniowiecza
kult
Walentego
objął
całą
niemal
Europę.
W średniowieczu na terenie Niemiec Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób,
zwłaszcza nerwowych epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych,
czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień
14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.
K. Cieśliński, K. Mazan

Prezent na Walentynki
Propozycje prezentu dla:

Chłopaka

Dziewczyny
Album ze wspólnymi zdjęciami
Kwiaty
Słodki pluszak
Bombonierka
Perfumy
Wspólne wyjście do kina
Romantyczna kolacja we dwoje

Perfumy
Słuchawki
Wspólne wyjście na mecz
Płyta ulubionego wykonawcy muzycznego
Książka
Słodycze
J. Dresler, F. Kapliński, K. Mazan

Wiersze Walentynkowe
Wystarczy jedno słowo,
Aby szczęśliwym być,
Wystarczy jeden
uśmiech,
By mieć dla kogo żyć,
Wystarczy jeden dotyk,
By serce z sercem
spleść,
Wystarczy miłość złota,
By życiu nadać sens.

Nie liczy się nikt prócz
Ciebie.
Jesteś gwiazdką na
mym niebie,
jesteś prawdą, którą
znam,
jesteś wszystkim tym,
co mam.

Gdy usłyszysz głos
gitary,
a gitara pięknie gra,
to nie pytaj kto Cię
kocha...
Bo to zawsze będę ja.

Jesteś dla mnie
południem,
nocą i dniem.
Jesteś dla mnie
wszystkim.
Ja po prostu kocham
Cię!

S. Maroszek, P. Baczkowski

UWAGA ZAGADKA
Po raz kolejny mamy dla Was wiersz – zagadkę. Spróbujcie odgadnąć o jakie miejsce w naszym mieście
chodzi? Życzymy powodzenia!
Już na horyzoncie budowla się cieniem majaczy Pospiesz się, bo wiatr szaty zimnym deszczem smaga.
Lecz na blankach dwa widma – cóż to może znaczyć?
Dwie sylwetki na niebie, krwawy zmierzch zapada.
Czy to zamku strażnicy, co polegli w boju?
Znajdź w sobie odwagę, aby się przekonać.
Gdy kto zacz odkryjesz – może klątwę zdejmiesz?
Strachom Strasznego Dworu nie daj się pokonać.
Coraz bliżej – poznaję zamglone sylwetki!
Mały Rycerz, co śmierć wolał niźli honor splamić,
Srebrny promień Księżyca Hrabinę rozświetlił
I zakuli się w chętnej niewoli kajdany.
/KOT/

Tłusty czwartek
Święto obchodzone co rok w lutym, rozpoczyna
ostatni tydzień karnawału przed Wielkim postem.
W Polsce zwyczajem tego święta jest
pochłanianie dużej ilości pączków i faworków.
Istnieje także przesąd dotyczący tego dnia, który
mówi, że jeśli ktoś nie zje w ten dzień chociaż
jednego pączka to w dalszej części roku nie będzie
miał powodzenia.
mmm
…
K. Nadowicz

Ankieta walentynkowa
1. Jak oceniasz walentynki jako święto zakochanych?
a) są beznadziejne
b) bardzo je lubię
c) nie mam o nich zdania
2. Czy obchodzisz je?
a) tak
b) nie
3. Jak je spędzasz?
a) sam/sama
b) ze swoim chłopakiem/dziewczyną
c) z przyjaciółmi
4.Gdzie byś zabrał/a na walentynkową randkę swoją ukochaną osobę?
a) do kina
b) do restauracji
c) sam/a bym przyrządził/a
5. Jak byś się ubrał/a na walentynkową randkę?
a) elegancko
b) normalnie, ale ładnie
6. Co kupisz swojej drugiej połówce?
a) nic
b) kwiaty i czekoladki
c) coś od siebie, coś oryginalnego
Na pytanie pierwsze większość osób odpowiedziała, że bardzo lubi walentynki. W pytaniu
drugim zdecydowanie więcej osób obchodzi to święto. Najwięcej osób spędza je z przyjaciółmi.
Największa część biorących udział w ankiecie chciałaby swoją drugą połówkę zabrać na randkę do
kina. Zdaniem większości pytanych najlepszym strojem na tę okazję jest coś normalnego,
codziennego, ale zarazem ładnego. Najlepszym prezentem jak uważa większość osób jest
wymyślenie przez siebie czegoś oryginalnego i wyjątkowego.
Dziękujemy za udział w ankiecie!

G. Dratwa, A. Chrzanowska

