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Rok XXI Numer 1 (105) 

Witamy w pierwszym wydaniu naszej gazetki szkolnej  

w roku 2022. Już niedługo - 14 lutego obchodzić będziemy 

święto zakochanych czyli Walentynki.  

Symbolem walentynek jest serce, kolor czerwony i Amor. W tym dniu ludzie 

obdarowują się różnymi prezentami: kwiatami, laurkami, bombonierkami, 

maskotkami. Wszyscy starają się w tym dniu być dla siebie mili i często  

wyznają sobie miłość. Jednak uważamy, że Walentynki powinny być obcho-

dzone codziennie, a nie raz w roku. Wszyscy na co dzień byliby szczęśliwi 

i radośni. Święto to nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego zachęcamy 

wszystkich, aby w tym dniu sprawiali sobie wzajemnie przyjemność! 



STRONA  2 

1.  W Polsce Walentynki obchodzone są od lat 90.  

2. W Brazylii święto to obchodzi się 12 czerwca.  

3. Hiszpania zamieniła dzień ten na uroczystość róży.  

4. 14 lutego organizowanych jest bardzo dużo ślubów.  

5. Kiedyś ludzie pisali Walentynki za pomocą łatwych 

szyfrów/zagadek.  

6. Około 3 procent ludzi posiadających zwierzęta 

w tym dniu wręcza prezent pupilowi.  

 7. Najbardziej fascynujący podarunek walentynkowy znajduje się w Indiach. 

Jest to Taj Mahal zbudowany przez cesarza Mogołów Shahjahan jako pomnik 

żony.  

 8. W Słowenii Walentynki są dniem wiosny, do-

brego zdrowia, patrona pszczelarzy i pielgrzy-

mów.  

 9. Na Filipinach 14 lutego znacznie rosną ceny    

kwiatów szczególnie czerwonych . 

10. Najdroższa w historii kartka walentynko-

wa wykonana była z litego złota i przyozdobio-

na  sercem z diamentów, szafirów i brylantów. 

Całość zapakowana była w futro z norek. 

11. W Japonii to kobiety dają prezenty mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc 

później, z okazji Białego Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie 

prezentem jest biała czekolada. 

12. Średnio 220 000 razy na świecie padło pytanie –

 „Wyjdziesz za mnie?” 14 lutego. 

13. Najpopularniejsze prezenty to: kartki, kwiaty, 

czekoladki. 



STRONA  3 

W tym roku          

obchodzimy go    

24 lutego. 

Jak sama nazwa wskazuje, celebrowanie tłustego czwartku polega 

na solidnym objadaniu się przed wielkim postem.  

W tym celu na tłusty czwartek przygotowywano zawsze najbardziej 

kaloryczne przysmaki. Symbolem tego dnia stały się pączki, które, co 

ciekawe, serwowano w przeszłości nie na słodko, ale pikantne i „na 

tłusto”. Pączki przyrządzano bowiem z ciasta chlebowego i faszero-

wano boczkiem oraz mięsem. Dopiero w XVI wieku na polskich sto-

łach zagościły słodkie pączki.  

Obecnie cukiernie co roku przygotowują na tłusty czwartek szeroką 

gamę pączkowych słodkości: z różą, marmoladą, czekoladą czy ad-

wokatem oraz pyszne faworki.  

Zajadanie tych przysmaków w tłusty czwartek stanowi nie tylko 

ostatnią okazję do pofolgowania sobie przed wielkim postem, ale ma 

również zapewnić pomyślność przez cały rok.  

Z tego powodu 

już teraz 

życzymy smacznego  ;) 
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STRONA  4 

Z okazji nadchodzących ferii życzymy wszystkim dużo  wypo-

czynku. Mimo trudnego czasu pandemii niech okres ferii będzie        

czasem niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. 

Mamy nadzieję, że z nową energią dane nam będzie wrócić do 

murów naszej szkoły po przerwie. Pamiętajcie 

o bezpieczeństwie własnym oraz innych.  


