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                   HISTORIA ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH

Walentynki to święto  zakochanych, obchodzone 14 lutego. Nazwa ,,walentynki'' pochodzi od
mienia św. Walentego, patrona zakochanych. 
Tego dnia ludzie wysyłają do ukochanych ,,walentynki'', czyli kartki z wierszykami albo
wyznaniami miłosnymi. niekiedy zakochani obdarzają się drobnymi upominkami. W Polsce
stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych
ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone wierszykiem a
często i miłosnym wyznaniem.
Jednym z symboli walentynek jest pochodzący ze starożytnego Rzymu Kupidyn (Amor); oba
imione tego bóstwa pochodzą z łaciny: Cupido oznacza ‘pragnienie’, ‘pożądanie’, Amor zaś
‘miłość’). W mitologii rzymskiej był to bóg i uosobienie miłości, syn bogini Wenus (Wenery) i
boga Marsa, utożsamiany z greckim bogiem Erosem. W sztuce przedstawiany jest jako
młody mężczyzna lub nagi chłopiec ze skrzydłami u ramion, z łukiem i kołczanem pełnym
strzał (na grafice powyżej: Kupidyn, fragment obrazu Porwanie Heleny, Guido Reniego).
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Tradycja
walentynek zapoczątkowana została w kulturze anglosaskiej. Do Polski walentynki dotarły
późno, bo dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Powodem tego mógł być fakt, że mieliśmy
swoje własne święto zakochanych – Noc Kupały, która przypadała z 21 na 22 czerwca. Na
kresach wschodnich obchodzono także 4 marca drugie święto zakochanych tzw. Kaziuki,
czyli dzień świętego Kazimierza, w którym dziewczyny piekły specjalne pierniki i
ofiarowywały je swoim ukochanym.
Walentynki przyjęły się u nas dość łatwo, zyskały popularność, szybko też stały się obiektem
krytyki. Część z nas uważa je za przejaw amerykanizacji, obcy polskiej kulturze i wypierający
rodzime tradycje. 
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ŚWIĘTY WALENTY - PATRON ZAKOCHANYCH

ŚWIĘTY WALENTY patron zakochanych całego świata oraz umbryjskiego miasta Terni, oddalonego o 100 km
od Rzymu, w którym przyszedł na świat w roku 175. Poświęcając swoje życie pełnieniu duszpasterskiej posługi
dla wspólnoty chrześcijan tegoż miejsca zyskuje również poważanie ze strony ludności całego regionu.
Wieść o cudach, które czynił Święty dotarła Rzymu, gdzie papież Felicino nadaje Walentemu sakrę biskupią i
mianuje pierwszym biskupem Terni, gdzie do dnia dzisiejszego spoczywają Jego szczątki.
Jego imię było zawsze kojarzone z miłością, a wszystko za sprawą jednego 
epizodu, o którym wspomina legenda. Mianowicie Walenty jako pierwszy pobłogosławił miłości  między
pogańskim legionistą a młodą chrześcijanką. W ślad za nimi wielu również zapragnęło otrzymać takowe
błogosławieństwo z rąk tego świątobliwego biskupa,
Na pamiątkę tego wydarzenia corocznie w bazylice Św. Walentego w Terni odbywają się odchody  tak zwanego
święta obietnicy miłości.
Według legend Święty Walenty został uwięziony w czasie trwających w Rzymie prześladowań wyznawców
Chrystusa  na przełomie II i III wieku. Uwięziony, biczowany a następnie wywieziony poza miasto, by uniknąć
buntu ze strony wierzących i umęczony. Ciało pogrzebano na otwartym cmentarzu w odległości 2 mil od via
Flaminia w Rzymie. Jednak po pewnym czasie trzej wierni uczniowie Walentego odnalaźli miejsce pochówku
swego Mistrza, wydobyli ciało i przewieźli do miasta Świętego Męczennika – Interamny, gdzie wystawiono godny
czci swego biskupa nagrobek.
Legenda przekazuje, że Walenty ginie 14 lutego 273 roku- w kalendarzu rzymskim w tym dniu obchodzono
święto urodzaju oraz przyrzeczeń małżeńskich. Od 900 roku stare pogańskie święto z 14 lutego, zmieniono na
święto obietnic miłości, któremu patronuje Św. Walenty.
W związku  z powyższym każdego roku w bazylice noszącej imię Świętego Patrona Zakochanych odbywają się
obchody pamiątki tego święta. W dniu 14 lutego każdego roku przy grobie Św. Walentego gromadzą się pary
narzeczonych przybywający licznie z terenu całych Włoch jak również z poza jej granic, by uroczyście wymienić
obietnicę miłości.
W uroczystej ceremonii przyrzeczeń biorą udział także jubilaci świętujący  25-lecie lub 50-lecie pożycia
małżeńskiego, także oni odnawiają obietnicę kontynuowania wspólnego życia we wzajemnej miłości.
Wśród chrześcijan na zawsze pozostała żywa pamięć o Świętym Walentym jako patronie miłości i zakochanych,
i w tym też  kierunku rozszerzył się Jego kult poza  granice Rzymu i Włoch.
 Wierni miasta Terni gdzie Święty sprawował posługę biskupią złożyli swemu Patronowi hołd wznosząc
świątynię. Wystawną bazylikę wybudowano w miejscu złożenia szczątków Walentego.
W 1630 roku zakończono prace budowlane, nowy kościół pobłogosławił ówczesny biskup Terni Cosimo Mannuci
20 lipca tegoż roku. Konsekracja odbyła się pod przewodnictwem Kardynała Francesco Angelo Rapoccioli w roku
1649.
W czasie ekshumacji prochów, której dokonano za zezwoleniem miejscowego biskupa Giovanni Antonio Onorati,
odnaleziono umieszczoną pod głównym ołtarzem marmurową arkę, w której znajdowała się mała ołowiana
skrzynka ze szczątkami Św. Walentego. 
Na dzień dzisiejszy relikwie Świętego Biskupa przechowywane są w srebrnej urnie w masywie zbudowanym w
1696 roku, który został umieszczony pod ołtarzem bazyliki. Można zobaczyć także kryptę, umieszczona pod
głównym ołtarzem, gdzie znajdował się grób Świętego i mała kaplica.
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                       WALENTYNKOWE WIERSZYKI

Ktoś bardzo Cię kocha - nie powiem Ci kto!
I myśli o Tobie - nie powiem Ci co!
I w myślach całuje - nie powiem Ci jak!
I cierpi bo czuje, że kogoś mu brak!
Ktoś bardzo Ci znany - Nie powiem Ci kto!
Lecz serce Ci powie za rok albo dwa,
że ten co Cię kocha to właśnie Ja:)

Myślę sobie każdej nocy, 
Aby spojrzeć Tobie w oczy. 
Lecz na próżno me marzenia, 
Więc przesyłam pozdrowienia.

Co wolisz?
Gwiazd tysiące, czy piękne oczy
błyszczące? 
czy jasne słonko na niebie, 
czy ciche słowa: ,,Ja kocham Ciebie"?

Moje imię: Kocham Cię.
A nazwisko?..Domyśl się.

Miłość nie wprawia w ruch karuzeli świata.
Sprawia jednak, że przejażdżka nią warta
jest zachodu.

Jak się będziesz gniewać na mnie,
to ołówki Ci połamię,
słonia Ci nie narysuję
i pałacu nie zbuduję.

Może Cię nigdy nie kochał tak szczerze...
Jak dziś, gdy jestem od ciebie daleki,
Kiedy nas dzielą i góry i rzeki...
W sercu mym bóstwo jakieś ciebie strzeże.

Moje serce cicho puka, 
moje oko Ciebie szuka, 
moje usta szepcą skromnie: 
jeśli kochasz - napisz do mnie.
Twoja Walentynka
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                                      Co jest gorsze?

Jeśli ktoś gada za dużo głupot
                     czy
jak nikt się do Ciebie w ogóle nie
odzywa
Dotknąć ślimaka
          czy
dotknąć zgniłego pomidora
Kłamstwo dla własnej korzyści
           czy
kłamstwo żeby komuś zaszkodzić
Zjeść kostkę masła
          czy 
wypić colę z mlekiem
Nie mieć brwi
         czy
Nie mieć rzęs
Mieć okropny katar przez tydzień
          czy
mieć nienośny ból głowy przez 5 dni
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         SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!

Geografia -Discovery
Channel
WF -Szkoła przetrwania
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX-
wieku
Język polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na
każdy temat
Poprawa sprawdzianu -
Stawka większa niż życie
Wywiadówka - Z archiwum
X
Wyrywanie do odpowiedzi -
losowanie LOTTO
Powrót taty z wywiadówki -
Wejście smoka
Pan konserwator - McGyver
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                                    Coś dla najmłodszych
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                           BEZPIECZNE FERIE!

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O
KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Informuj opiekunów gdzie dokładnie idziesz i o
której godzinie wrócisz.
Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym
miejscu – to może skusić potencjalnego złodzieja!
Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im!
Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania,
nazwiska, nr telefonu!
Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o
pomoc!
Na łyżwach jeździj tylko w wyznaczonym miejscu.
Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu drogi.
Nie doczepiaj sanek do samochodu!
Bądź widoczny na drodze - noś odblaski!
Baw się dobrze i odpoczywaj:)
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