
Skąd pochodzi słynne święto zako-

chanych? 

 Współczesne obchody dnia 

świętego Walentego wywodzą się za-

równo ze starożytnej tradycji chrześci-

jańskiej, jak i rzymskiej. Zgodnie   

z legendą, walentynki pochodzą od 

starożytnego święta nazywanego Lu-

percalia - uroczystości z okazji płod-

ności, które obchodzono 15 lutego. 

Nadejście chrześcijaństwa do Europy 

spowodowało, że zamieniono Luper-

calię w chrześcijańskie święto ku czci 

świętego Walentego, rzymskiego mę-

czennika, który żył w III wieku i usta-

nowiono jego obchodzenie dzień 

wcześniej, 14 lutego. Wydarzenie to 

uznaje się za początek walentynek. 

 Według tradycji chrześcijań-

skiej św. Walentyny był biskupem, 

który przeprowadzał tajne ceremonie 

małżeńskie żołnierzy sprzeciwiając się 

decyzji cesarza Klaudiusza II, który 

zakazywał małżeństw mężczyznom. 

Biskup Walenty widział, że młodzi 

zakochani są zrozpaczeni, dlatego po-

stanowił w tajemnicy udzielać im ślu-

bów. Niestety nie mogło to pozostać w 

ukryciu zbyt długo. Cesarz Klaudiusz 

dowiedział się o tym i kazał stracić 

Walentego 14 lutego 270 r. W taki 

sposób 14 luty stał się Dniem Zako-

chanych, a święty Walenty stał się je-

go patronem. 

Jednak dopiero w XIV wieku święto 

św. Walentego zaczęto definitywnie 

kojarzyć z miłością, dzięki poematowi 

„Ptasi Sejm” Geoffreya Chaucera, 

pochodzącego z 1382 roku. Według 

znajdującej się w utworze aluzji, w 

dzień świętego Walentego ptaki do-

bierały się w pary, co stało się sym-

bolem zakochanych. 

 

Z czego słyną walentynki i jakie 

tradycje obejmują? 

 W XVIII wieku w Anglii po-

pularne stało się wręczanie ukocha-

nym upominków i prezentów walen-

tynkowych oraz ręcznie wykonanych 

kartek na walentynki, co później roz-

przestrzeniło się na amerykańskie 

kolonie, jednak dopiero w latach 40. 

XIX w. zaczęto produkować kartki 

walentynkowe w Stanach Zjednoczo-

nych. Zaś walentynki dotarły do Pol-

ski niedawno, w latach 90. XX wie-

ku. Niegdyś 14 lutego nadworni ry-

cerze w tym dniu odnawiali swe ślu-

by wierności wobec swych wybranek 

serca. Była to niezwykle piękna uro-

czystość, w trakcie  której radowano 

się i świętowano przy suto zastawio-

nych stołach. 
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Przedstawię Wam sylwetkę polskiego poety, satyryka, komediopisarza, dramaturga, tłumacza poezji, au-

tora tekstów piosenek. Warto przeczytać. 

 

Marian Hemar urodził się 6 kwietnia 1901 roku we Lwowie. Będąc 17-latekiem, zgłosił się jako 

ochotnik do wojska i brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Po wojnie wrócił na studia, lecz 

nigdy ich nie ukończył. Zaczął współpracować z Henrykiem Zdzierzchowskim, redaktorem gazety 

"Szczutka", gdzie publikował swoje bajki, 

fraszki i wiersze.  

W roku 1925 Hemar przeniósł się do Warszawy 

i razem z Julianem Tuwimem był kierownikiem 

literackim teatrzyku "Qui pro Quo". Był kie-

rownikiem wielu kabaretów i teatrzyków  

w Warszawie. Jego zadaniem było wsłuchanie 

się w potrzeby ludzi i pisanie tekstów, które by 

przemawiały do nich. W tej dziedzinie Hemar 

okazał się mistrzem.  

Pod koniec września 1939 roku przedostał się 

do Rumunii, a następnie na przełomie 1940/41 

roku do Palestyny i Egiptu. Walczył pod Tobru-

kiem jako żołnierz Samodzielnej Brygady 

Strzelców Karpackich. Napisał marsz brygady 

pt. „Karpacka Brygada’’, publikował w gaze-

tach i czasopismach dla żołnierzy, prowadził audycje w rozgłośni Polskiego Radia w Kairze. Od 1942 

pracował w Londynie w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji.  

Po wojnie pozostał na emigracji w Anglii. Zmarł 11 lutego 1972 roku w Dorking pod Londynem.  

 
               Mikołaj Jacyna klasa II B 

Karol, zaś odbiorcą była jego żona. Z czasem li-

ściki i wierszyki miłosne stawały się coraz bar-

dziej popularne i ulepszane poprzez różnego ro-

dzaju zdobienia i kształty.  

  
    Karolina Zając z klasy II B 

  Tradycja prezentów walentynkowyh  zo-

stała zapoczątkowana w momencie, kiedy to męż-

czyźni obdarowywali  kobiety np. drobnymi klej-

notami. One zaś odwdzięczały się poprzez wła-

snoręcznie wykonany upominek. Poza tym  bar-

dzo częstym prezentem było lukrowane jabłko - 

symbol owocu z rajskiego ogrodu. Zwyczaj ofia-

rowania ukochanej kwiatów,  zapoczątkował już 

w XVI wieku  jeden z królów francuskich,  który 

wręczył w tym dniu wszystkim nadwornym ko-

bietom bukiet kwiatów. 

 Natomiast za pierwszą walentynkę for-

malnie uważa się wysłany w 1415 roku wiersz 

miłosny. Autorem był sam Książę Orleański - 
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Od dziś proponuję Wam naukę języ-

ka ukraińskiego. Będziecie mogli 

porównać, który z języków, Waszym 

zdaniem, jest łatwiejszy. 

Oto kilka podstawowych zwrotów: 
 

Добрий день - [dobryj deń] dzień 

dobry 

Привіт - [pryvit] cześć  

Добрий вечір - [dobryj weczir] do-

bry wieczór 

Як справи? - [jak sprawy] jak spra-

wy? 

Що робиш? - [szczo robysz] co ro-

bisz? 

Як минув день? - [jak mynów deń] 

jak minął dzień? 

15 LUTEGO — DZIEŃ SINGLA 

 
Dzień singla obchodzi się zaledwie dzień po walentynkach. Jest to idealna 

okazja mająca na celu zamanifestować radość ze swojej niezależności, a zara-

zem pokazać, że życie w pojedynkę wcale nie jest gorsze. Święto singli w Pol-

sce obchodzi się od 2005 roku (z angielskiego Singles Awareness Day). Jego 

pomysłodawcą jest Trevor Mcwanda, który przez bardzo długi czas nie mógł 

znaleźć swojej drugiej połówki. 

   Informacje przygotowała Natalka Przybyszewska 

Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ  

CO NAS CZEKA W LUTYM? 

17 LUTEGO —  

ŚWIATOWY DZIEŃ PIZZY 

Światowy Dzień Pizzy obchodzony jest od 2018 r. Na 

dzień obchodów wybrano dzień św. Antoniego, patro-

na pizzerii. Święto pochodzi z Włoch, jak i sama pizza. 

11 LUTEGO — TŁUSTY CZWARTEK 

W tym roku ulubiony dzień wszystkich łakomczu-

chów, kiedy będziemy jeść pączki i faworki, przypada 

na 11 lutego. Pamiętajmy, że tego dnia diety nie obo-

wiązują i spokojnie można pozwolić sobie na kilka 

s ł o d k i c h  w y p i e k ó w .  
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1. W ciągu roku na całym świecie 330 mld m3 

wody jest zużywane do produkcji plastikowych 

opakowań. 

2. Przez ostatnie 10 lat wyprodukowaliśmy 

więcej plastiku niż przez całe poprzednie stule-

cie. 

3. 50% całego produkowanego plastiku uży-

wane jest tylko raz, a następnie wyrzucane. 

4. Wyprodukowane w ciągu roku plastikowe 

śmieci, ułożone obok siebie wystarczyłyby aby 

opasać ziemię 4 razy. 

5. Wykorzystujemy sumarycznie jedynie 5% 

całego produkowane plastiku. 

6. Przeciętny Amerykanin wyrzuca rocznie 84 

kg plastikowych śmieci. 

7. Plastik stanowi około 10% wszystkich śmie-

ci jakie generujemy. 

8. Plastik nie jest biodegradowalny. Z czasem 

natomiast rozpada się na mikroskopijne czą-

steczki zwane mikroplastikiem, które zanie-

czyszczają środowisko. 

9. W każdej minucie na świecie zużywanych 

jest milion torebek foliowych. 

10. Plastik rozkłada się kilkaset lat, a niektóre 

jego rodzaje nawet kilka tysięcy lat lub dłużej 

np. styropian. 

11. 90% wszystkich śmieci jakimi zanieczysz-

czone są oceany to śmieci plastikowe. 

12. Milion ptaków morskich oraz 100 tys. ssa-

ków zabijanych jest rocznie z powodu plastiko-

wych śmieci w oceanach. 

13. Obecnie na powierzchni oceanów znajduje 

się pięć “wysp” utworzonych z plastikowych 

odpadów. Jedna z nich wielkością dorównuje 

powierzchni Francji. 

14. Wiele organizmów morskich nie jest w sta-

nie odróżnić plastikowych śmieci od pożywienia. 

Te, które je zjedzą umierają z głodu, bo nie mogą 

strawić plastiku. 

15. Ryzyko chorób raf koralowych wzrasta z 4% 

do 89% po kontakcie z plastikiem znajdującym się 

w morskich wodach. 

16. W okolicach Wielkiej Pacyficznej Plamy 

Śmieci organizmy morskie jedzą więcej plastiku 

niż swojego naturalnego pożywienia. 

17. Wiele gatunków ryb, które spożywamy, za-

wiera w sobie niestrawione resztki mikroplasti-

ków. 

18. Potrzeba ponad 500 lat, żeby plastikowa butel-

ka rozłożyła się w środowisku naturalnym. 

19. 83% testowanej wody kranowej z różnych 

światowych metropolii było zanieczyszczone czą-

steczkami plastiku. 

Z kolei aż 93% badanych wód butelkowanych 

produkowanych przez 11 największych firm z te-

go sektora zawierało cząstki plastiku. 

     Źródła: 

https://www.green-projects.pl/zanieczyszczenie-plastikiem-

globalny-problem/ 

https://ulicaekologiczna.pl/inspiracje/12-faktow-temat-

plastiku 
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Ciekawostki dotyczące plastiku opracowane przez 

zespół Ekobohaterów: 



 W ramach promocji czy-

telnictwa w naszej szkole w każ-

dy piątek będzie prezentowana 

jedna książka. Będzie to wybra-

na powieść, przygodowa, oby-

czajowa, fantastyczna, kryminal-

na bądź historyczna z naszej bi-

blioteki.  

Dzisiaj, drodzy Uczniowie, 

chciałbym przedstawić trzyma-

jący w napięciu thriller adreso-

wany przede wszystkim do mło-

dzieży, ale nie tylko. Przygoda 

rozpoczyna się w osobliwym 

domu Pani Peregrine. To dom 

dla sierot położony na tajemni-

czej wyspie. Niegdyś zamiesz-

kany był przez także tajemnicze 

dzieci. Bohaterem niesamowitej 

historii jest szesnastoletni Jacob 

Portmann, który niczym specjal-

nie się nie wyróżnia. Chłopak 

odkrywa jednak w sobie nową, 

potężną moc i wyrusza na ratu-

nek osobliwym towarzyszom 

więzionym w pilnie strzeżonej 

twierdzy.  W książce mamy sze-

reg przepięknych starych foto-

grafii, od których naprawdę 

trudno oderwać wzrok. Jednak 

te wspaniałe zdjęcia mogą wy-

wołać dreszczyk emocji. 

 Książka jest nieco eks-

centryczna, ale pochłania bez 

reszty. Zachęcam do przeczyta-

nia. 

       Wasz bibliotekarz, Łukasz Wujec 

Dziś polecam Wam książkę autorstwa Hoover 

Colleen , Fisher Tarryn pt. "Never, never".  
 

Czasem wspomnienia mogą być gorsze niż zapomnienie. Char-

lie i Selas nie wiedzą, kim są, co do siebie czują, skąd pochodzą 

ani co wydarzyło się wcześniej w ich życiu. Nie znają swojej 

przeszłości. Próbują odkryć własną tożsamość, jednak ich umy-

sły są pełne mrocznych tajemnic. On robi wszystko, by wskrze-

szać wspomnienia, ona - chce je za wszelką cenę pogrzebać. 

Książka mnie zachwyciła. Jestem pewna, że jeżeli zaczniecie 

czytać ten pełen uczuć i wrażliwości utwór, nie będziecie mogli 

się od niego oderwać.  

    Polecam.  

     Patrycja Jaźwińska 
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Dzisiaj wiersz  o miłości - bo 

niebawem Święto Zakochanych 

 

 

Kochać to nie znaczy ... 

 

Kochać to nie znaczy się uśmiechać  

Coś powiedzieć, na wiadomość czekać  

To pokazanie że jesteś obok,  

Ze najważniejszą dla Ciebie osobą  

Jest właśnie ta którą kochasz. 

 

Kochać to znaczy być blisko  

I zawsze i ponad wszystko  

I kochać to być wsparciem  

Nawet gdy inny ma rację.  

 

Kochać to wciąż pamiętać  

Lecz nie o żadnych materiach  

Bo kochać to mieć przy sobie  

Komu zaufać mogę.  

KĄCIK WIERSZOKLETÓW 
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Połamania głowy ! 
 

Do odnalezienia jest 7 słów ułożonych poziomo oraz 5 słów ułożonych pionowo. Powodzenia ! 

Kochać, to żyć mimo smutków  

Być wsparciem i przyjacielem 

Kochać to darzyć miłością,  

Bo Ludzi takich niewiele. 

 

Kochać to być po prostu  

I dużo dla kogoś znaczyć  

I robić po prostu wszystko  

By tej osoby nie stracić. 

 
  Oliwia Jankowska 


