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                 Klaudia Etenkowska,  kl.VIIb 

       Niewiele osób wie, że mogło istnieć 

dwóch świętych Walentych. Bardzo 

dawno temu, bo jeszcze  w II w. żył kap-

łan. Był bardzo ceniony, ponieważ głosił 

Ewangelię z ogromną pasją i dzięki niemu 

 Działo się to za panowania Kludiusza Gockiego, który uwikłany był  w krwawe i niepopularne wojny do tego 

stopnia, że mężczyźni nie chcieli służyć w wojsku. Cesarz stwierdził, że nieposłuszeństwo z ich strony jest 

spowodowane brakiem chęci do opuszczania narzeczonych i żon. Postanowił więc odwołać wszystkie zbliżające się 

śluby. Wtedy właśnie Walenty, bo tak nazywał się kapłan, postanowił pomóc narzeczonym. Zdecydował się on na 

potajemne udzielanie ślubów. Niestety, szybko został przyłapany. Jego karą było brutalne pobicie, a następnie ob-

cięcie głowy. Zmarł 14 lutego 270 roku.  

            Drugim Walentym uznawanym za patrona zakochanych jest męczennik, który w 197 roku został biskupem 

miasta Terni w Umbrii. To on jako pierwszy pobłogosławił związek chrześcijanki z poganinem. Wysyłał też do 

swoich wiernych listy o miłości do Boga. Zginął w 273 roku skazany za niezaprzestanie nawracania pogan. 

Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne święto 

zakochanych przypadające 14 lutego.  

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawiera-
jących wyznania miłosne (często pisane wierszem). 
Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywa-

nia się drobnymi upominkami. 

Historia walentynek 

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej 

Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia 

dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. 

Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiąza-

ne jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzą-

cym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na 

poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej 

imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakocha-

nych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym 

konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest koja-

rzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, 

Pan czy Juno Februata. 

Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do 

starożytnego święta rzymskiego zwanego Luperkaliami, 

obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej 

bogini kobiet i małżeństwa oraz Pana - boga przyrody.  

Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi 

na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott (1771

-1832).  

Walentynki w Polsce 

walentynkowe 

akcesoria,  

czerwone serca, 

miśki i poezja  

w archidiecezji 

przemyskiej 
 

Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz  

z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. 

Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. 

XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywa-

ją się corocznie od 2002 roku w Chełmnie. Za 

sprawą przechowywanej w chełmińskim kościele 

pw. Wniebowzięcia NMP (1280–1320) relikwii św. 

Walentego połączono tu lokalny kult św. Walente-

go z tradycją anglosaską. 

Zwyczaje 
 

Wieża Taipei 101  

podczas walentynek 
 

Najważniejszym miejscem 

kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia  

w Terni. Na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami 

patrona umieszczono inskrypcję "Święty Walenty - 

patron miłości". Co roku w niedzielę poprzedzają-

cą dzień 14 lutego przybywają do bazyliki pary 
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narzeczonych z całych Włoch i świata w celu złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu rów-

nież małżonkowie świętujący 25 lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Kilka miast 

 w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno.  

W każdym z nich 14 lutego organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych. Stałym niemal-

że elementem walentynek jest wzajemne wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karte-

czek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a czę-

sto i miłosnym wyznaniem.  

Krytyka walentynek 

Część polskiego społeczeństwa krytykuje walentynki jako przejaw amerykanizacji, obcy polskiej kulturze i wypie-

rający rodzime tradycje. Walentynki są też krytykowane za ich komercyjne i konsumpcyjne nastawienie. Są one 

wykorzystywane przez biznes i media do przełamania stagnacji handlowej pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wiel-

kanocą. 

Dla osób niepozostających w związkach, tzw. singli (szczególnie określających się jako quirkyalone) walentynki 

mają charakter opresywny, związany z "tyranią bycia w związku" i piętnujący osoby żyjące w pojedynkę. Z tego 

powodu 14 lutego został uznany przez społeczność quirkyalone za International Quirkyalone Day, mający być  

w zamierzeniu antywalentynkami. 

Z powodu pogańskiego pochodzenia obchodzenie walentynek odrzucają Świadkowie Jehowy. 

W takich krajach jak Pakistan czy Indie zwyczaje walentynkowe, również wysyłanie kartek, są potępiane jako nie-

zgodne z duchem islamu.
 

                 Martyna Hope, kl.VIIa 

1. Fontanna w parku obok filharmonii 

 

2. Rynek staromiejski 

 

3. Atrium 

 

Można tu pójść  na spacer i usiąść Można tu usiąść na dużej ławce  Można tu pójść do kina i na lody 

4. Filharmonia 

 

5. Bałtycki Teatr Dramatyczny 

 

6. Własny dom 

 

Można tu posłuchać ciekawych  

koncertów. 

Można tu obejrzeć wiele  

ciekawych spektakli 
Żadne miejsce go nie zastąpi 
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Walentynki to bez wątpienia dzień wszystkich zakochanych. Obchodzi się je 14 lutego.  

Można je spędzać na różne sposoby. My przedstawimy kilka propozycji : 

1. Spacer po pięknym parku z ukochaną osobą na pewno umili nam czas.  Można zrobić przepiękne fotografie 

pamiątkowe. 

2. Zakupy z przyjaciółmi - jest to idealny sposób spędzenia czasu dla singli. Możemy dzięki temu poprawić sobie 

humor. 

3. Wyjście do kina ze znajomymi, możecie razem obejrzeć jakąś komedię romantyczną,  podczas której się po-

śmiejecie. 

4. Wyjście do restauracji z ukochaną/ym  umożliwia spędzenie miłego dnia z ważną osobą. 

5. Wspólne gotowanie z ukochaną/ym. Można przygotować ciekawe posiłki, takie jak pizza w kształcie serca 

albo inne smaczne dania. 

6. Gry planszowe z rodziną są ciekawym rozwiązaniem na spędzenie czasu.  

7.Maraton filmowy w domu z rodziną lub przyjaciółmi jest jedną z najciekawszych propozycji.  

W domowym zaciszu możemy obejrzeć bardzo interesujące filmy. 

8. Wspólne robienie słodkości . Zrobienie pysznych truskawek w czekoladzie 

lub upieczenie  ciasta, babeczek to idealny pomysł na walentynki. 

W święto zakochanych pragniemy spędzić wyjątkowy wieczór z ukochaną osobą. Świetnym pomysłem 

może być wspólny seans filmowy. Jeżeli masz problem z wyborem filmu, który Ci się spodoba, przedsta-

wiam kilka propozycji zarówno dla zakochanych, jak i dla singli ;) 

„Pamiętnik” jest historią pewnej miłości, która rozkwitła na początku lat 40. w Karolinie Północnej. 

Duke odczytuje ją  starej kobiecie cierpiącej na chorobę Alzheimera. Dzięki sile uczucia przeżywa 

na nowo cudowne chwile swojej wielkiej miłości. Przypomina sobie, kiedy po raz pierwszy zobaczył 

Alli  - ich spotkania, wspólne wakacje i trudny okres rozstania, gdy zniknęła na siedem lat...  

„Dziewczyna i chłopak wszystko na opak” to pełna ciepła, zabawna historia o miłości dwojga 

nastolatków. Ona - ekscentryczna hodowczyni kurczaków i fanka przesiadywania na drzewach; On 

- kompletnie nie rozumie jej świata. Jednak w ósmej klasie coś się zmienia...        

„Planeta sinigli” opowiada historię, w której romantyczna Ania bierze udział w reality show, ukazu-

jącym prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewających naiwność kobiet szukających 

tam ideału. 

„Romeo i Julia”, czyli adaptacja dramatu Williama Szekspira przeniesiona do współczesnej Wero-

ny. Na balu wydanym przez rodzinę Capuletich Romeo Montecchi poznaje Julię.  

              Maja Dalati,  kl.VIIb 

 

„Pamiętnik księżniczki” – główna bohaterka Mia jest bardzo nietowarzyską, ale bystrą szesnasto-

latką. Jest wychowywana przez samotną matkę. Pewnego dnia dowiaduje się, że jej nieznany ojciec 

umierając, pozostawił jej... tron w małym, europejskim miasteczku. Mia musi wybrać między życiem, 

które do tej pory prowadziła, a tym, które może ją czekać jako królową. Jej babcia, królowa Clarissa 

chce „kuć żelazo póki gorące: i udziela Mii lekcji...  
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Jak słońce włosy lśnią, 
zielone oczy Twe 

tak bardzo poznać twoje 
najskrytsze marzenia chcę. 

Walentynką Twą pragnę być! 
Niech miłość nasza trwa, 

Bo wieczność niczym piękny sen, 
Bo Twoja jestem ja. 

Włosy są jak noc, fiołkowe oczy Twe. 
Kim jesteś- nie wiem wciąż. 
Pod maską skrywasz się. 
Spotykamy się codziennie 

I o tobie wiecznie śnię. 
Tak wielka miłość kipi we mnie 
Twoją walentynką zostać chcę. 

              Laura Fenkanin i Anna Kozłowska, kl.Vb 

Dzisiaj święto zakochanych. 
Już Walenty się uśmiecha, 

Amor ze strzałą w ręce czeka. 
Może kogoś nią ugodzi? 

Jeśli chcesz dopomóc miłości, uśmiechnij się  
Do koleżanki, która siedzi z boku.. 

W końcu 
walentynki są raz w roku. 

Święty Walenty do miłości namawia, a ty 
Kiedy ostatnio przytuliłeś siostrę, brata?  
Mama dalej czeka na życzenia, a pies ze  

smyczą wesoło szczeka. 
W walentynki o swoich najbliższych nie zapominaj! 

Przecież do nich największą miłością pałasz! 
 I w ten szczególny dzień 

Pamiętaj, aby im to pokazać.  

              Maja Kucharska,  kl.IIB 

                 Tłumaczenie na język ukraiński: Sofiia Tarnavska, kl.Vb 
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                   Jakub Grabia  kl.VIIB 

        Miłość to wspaniałe uczucie. Przytrafia nam się ona w najmniej oczekiwanym momencie. Najczę-

ściej trwa bardzo długo i jest w stanie przetrwać najgorsze momenty w naszym życiu. Nie ma na naszej 

planecie dorosłego człowieka , który chociaż raz się nie zakochał. Przedstawię wam pewną historię, któ-

ra opowiada o prawdziwej miłości.                           

 Był lipiec. Jasiek wybrał się na wakacje do 

Japonii. Bardzo się cieszył, ponieważ było to jego 

wielkie marzenie. Przebył długą podróż samolotem 

wraz ze swoją ciocią Janiną. Gdy dotarli na miej-

sce, zameldowali się w hotelu i poszli zwiedzać  

Tokio. Nagle Jasiek przewrócił się i przez przypa-

dek wytrącił z rąk pewnej dziewczyny zdjęcia. Pod-

niósł się szybko, pozbierał fotografie i przeprosił ją. 

Okazało się, że jest Polką. Przedstawiła się i opo-

wiedziała kilka słów o sobie. Miała na imię Madzia    

i jej hobby była fotografia. Młodzi bardzo się polubi-

li. Ciocia Jaśka poszła zwiedzać miasto, a Janek 

wraz z Magdaleną pojechali autobusem do kawiar-

ni. Po długiej rozmowie zbliżyli się do siebie. On był 

zachwycony nią  a ona nim. Gdy zaczęło robić się 

ciemno, wymienili się numerem telefonu i wrócili do 

swojego miejsca zakwaterowania.  

 Następnego dnia Jasiek umówił się na spo-

tkanie z Madzią w parku. Spacerowali, a potem po-

szli na lody. Okazało się, że w owej kawiarni odby-

wa się konkurs na najlepsze lody w mieście.  

Magda i Jan wzięli w nim udział. Ona zro-

biła lody waniliowe z posypką, a on czekoladowe 

z polewą wiśniową. Konkursu nie wygrali, ale 

bawili się bardzo dobrze.  

Minął tydzień. Jasiek wraz ze swoją cio-

cią mieli wyjeżdżać za dwa dni. Był on smutny, 

ponieważ nie chciał rozstawać się z Magdaleną. 

Zaproponował jej spotkanie w nad rzeką Sumi-

da. Po drodze kupił jej piękne, różowe róże. Gdy 

dotarł na wyznaczone miejsce, dał jej kwiaty  

i wyznał miłość. Ona się ucieszyła i oznajmiła 

mu, iż też się w nim zakochała.  

Minęły dwa dni. Jasiek musiał wyjechać 

do Polski. Obiecał Magdzie, że będzie ją odwie-

dzał we Wrocławiu, ponieważ tam mieszkała. 

        W wieku 28 lat zawarli związek małżeński. 

Pięć lat później urodziła im się córeczka, Patry-

cja. Byli bardzo szczęśliwi. Są oni żywym dowo-

dem na to, że miłość przychodzi niespodziewa-

nie. 
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grosz do grosza 

Walentynki dobrze spędzić w spokoju. Jednak niestety w 2018 roku  14 lutego przypada w środę. Jest 

to dzień pełen pracy i stresu. Warto więc nieco się wyluzować, korzystając z „antystresowych” ciaste-

czek wg przepisu św. Hildegardy z Bingen. Jednocześnie ciastka uformowane  w serduszka mogą być 

słodką walentynkową przekąską. 

Ciastka św. Hildegardy 

Składniki: 

- 1 opakowanie proszku do pieczenia 

- 375g masła 

- 400g brązowego cukru 

- 50-80g migdałów 

- 1kg mąki orkiszowej 

- 0,5 łyżeczki soli 

- 45g gałki muszkatołowej 

- 1 łyżeczka octu winnego 

- 45g cynamonu 

- 10g goździków 

- 4 jaja 

- 1 szczypta galantu 

Sposób przygotowania: 

Najpierw ubij masło z cukrem. Potem dodaj 

wszystkie składniki i je wymieszaj. Następnie ufor-

muj ciasto w talarki i włóż na chwilę do lodówki. Po 

wyciągnięciu pokrój w serduszka i piecz je w roz-

grzanym do 180 C piekarniku przez 15 min. 

 

Smacznego  

Składniki: 

- 2 kg szczerości 

- 1 kg uśmiechu 

- garść przyjaźni 

- litr uprzejmości 

- 0,5 kg pomocy 

- 0,5 g uczciwości 

 

Sposób przygotowania: 

Najpierw ubij 2 kg szczerości i dodaj garść przyjaźni. Następnie 

wymieszaj  pomoc z uczciwością i szacunkiem. Na koniec dolej 

litr uprzejmości. Spożywaj każdego dnia.   

               Wiktor Ostapiec i Szymon Kamiński,  kl.IVa 

              Paweł Grudziński kl.VIb 
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TEKSTY I OPRACOWANIA: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 3;       

OPIEKUNOWIE NUMERU:  Kamilla Derlatka, Bożena Bukowska 

GIMGANT nr 1(32)  •  16 luty 2018r. 

 
Konkursy i imprezy zorganizowane przez Samorząd Uczniowski 

 1. 10 października   - rozstrzygnięcie konkursu na projekt nowego sztandaru naszej szkoły 

  

2. 14 października - uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

4. Udział w akcji Szlachetna  Paczka 

5. 30 listopada - wróżby andrzejkowe 

6. 21 grudnia - kiermasz świąteczny 

7. 1 lutego – dyskoteka karnawałowa  

 
 
 
 
 

  

   

3.  10 listopada -  szkolny konkurs piosenki patriotycznej 

     

    

    

Anna Kozłowska kl. Vb 

 

MIKOŁAJKI 

 

    

 


