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WALENTYNKI - ŚWIĘTO WSZYSTKICH
ZAKOCHANYCH

Św. Walenty – patron zakochanych
  Święty Walenty był rzymskim kapłanem. Legendy głoszą, że udzielał on ślubów zakochanym
przeciwstawiając się cesarzowi Klaudiuszowi II, który wprowadził zakaz udzielania ślubów, gdyż uważał, że
najlepszym żołnierzem jest samotny mężczyzna. Walenty praktykował udzielanie sakramentu ślubu, za co
został wtrącony do więzienia i skazany na śmierć. Od tej chwili kapłan został patronem zakochanych.

Historia Święta Zakochanych
     Początki walentynek sięgają czasów starożytności, kiedy to w Rzymie uroczyście obchodzono święto
religijne  tzw. Luperkalia. W trakcie tej uroczystości mężczyźni wrzucali do urny zapisane skrawki papieru.
Widniały na nich imiona wszystkich dziewcząt mieszkających w Rzymie. W urnie znajdowały się krótkie
wierszyki miłosne i karteczki, które losowano w celu połączenie par. Stworzone w ten sposób pary musiały
dotrzymać sobie towarzystwa do końca obchodów by poznać się bliżej.  Obecnie z roku na rok świętowanie
14 lutego coraz bardziej zakorzenia się naszej kulturze i tradycji, stając się ich nieodłączną częścią.  Za
jeden ze zwyczajów walentynkowych uznaje się wysyłanie listów, w których zakochani wyznają sobie
miłość. Co ciekawe, największy udział w rozpowszechnieniu Walentynek mają nie Amerykanie, a
Brytyjczycy. To właśnie w Anglii znajduje się pierwsza zachowana „walentynka” - kartka dla żony wysłana 
w 1415 roku przez Karola, księcia Orleanu, który był w tym czasie uwięziony w Tower. Kartka znajduje się
obecnie w Muzeum Brytyjskim i stanowi cenną pamiątkę początków Walentynek. Walentynki
rozprzestrzeniły się na cały świat. W USA popularne jest wysyłanie kartek walentynkowych i oglądanie
romantycznych filmów. We Francji nie wysyła się kartek, a bukiet czerwonych róż. Walentynki są też okazją
do zaproszenia ukochanej osoby na kolacje czy do teatru. W Czechach  zakochani przybywają na most
Karola w Pradze, gdzie zawieszają kłódki. Mają być one gwarancją wiecznej miłości.
    Tradycja obchodzenia Walentynek dotarła do Polski dopiero w latach 90 XX wieku. Do
najpopularniejszych w Polsce zwyczajów walentynkowych należy wysyłanie kartek z miłosnym
wyznaniem, obdarowywanie ukochanej osoby prezentami i wspólne wyjście do kina lub na romantyczną
kolację. W tym dniu zakochani okazują sobie uczucia, a bliscy i przyjaciele wyrazy sympatii.  Wierzymy, że
 i Wy opowiecie nam o własnych pomysłach na walentynki, które sprawią, że miło spędzicie czas 
z ukochaną osobą, przyjacielem czy też z rodziną. 

Justyna
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KALENDARIUM

STYCZEŃ

08.01.
Noworoczne
spotkanie
"Przedszkolaki
- przedszkola-
kom"
17.01. "Żywa
lekcja historii"
przeprowadzo-
na przez
grupę
rekonstrukcji
historycznej
"ZBIR" z
Rzeszowa
28.01.
Spotkanie
profilaktyczne
z paniami z
Pedagogicznej
Biblioteki
Wojewódzkiej
w Rzeszowie
pt. 

"Dopalacze -
próbujesz -
ryzykujesz"
30.01.
"Popołudnie 
z kolędą" 
w KRORE 
i w szpitalu
na ul.
Lwowskiej
30.01.
Spotkanie 
z piłkarzami 
z Sekcji Piłki
Nożnej CWKS
Resovia

LUTY

03.02.
Powstanie na
Oddziale
Onkohematolo-
gii Dziecięcej
coveru "Ona
by tak chciała,

bym był
zdrowy"
06.02. Dzień
Pozytywnego
Myślenia w
CM w
Łańcucie
10.02.
Międzynarodo-
wy Dzień
Pizzy 
11.02.
Światowy
Dzień
Chorego
12.02.
"Bohaterowie
ulubionych
dobranocek" -
odwiedziny
pani
Katarzyny
Lubas,
dyrektor
Muzeum
Dobranocek 
w Rzeszowie

14.02. "Pod
dachami
Paryża.
Miłość. Moda.
Paryż" -
spotkanie 
z okazji Dnia
Świętego
Walentego
20.02. Tłusty
czwartek
21.02.
Międzynarodo-
wy Dzień
Języka
Ojczystego
26.02. Dzień
Dinozaura
w 
przedszkolu w
KRORE
26.02.
wycieczka 
na XV Targi
Edukacyjne
EduSalon

28.02.
Międzynarodo-
wy Dzień 
Pomocy
Potrzebującym
w Centrum
Medycznym 
w Łańcucie
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DLACZEGO KOCHAMY NASZE BABCIE I NASZYCH
DZIADKÓW?

Dzień Babci i Dzień Dziadka są okazją do
uświadomienia sobie, jak ważne są to osoby 
w naszym życiu, a także do podziękowania im
 i złożenia najserdeczniejszych życzeń.

A zatem, za co kochamy nasze babcie i naszych
dziadków?

Za ciepło i miłość. To oni nas przytulają, gdy jest nam
smutno, wspierają, gdy tego potrzebujemy. 
Za życiową mądrość – to oni zawsze służą nam
poradą.
Za ciekawe opowieści, które tak ubarwiają nasze
życie.
Za czas, który zawsze dla nas mają.
Za pyszne obiadki, którymi nas zawsze raczą.
Za to, że nasi rodzice są tacy, jacy są.
 I za to wszystko z całego serca im dzisiaj dziękujemy.

Kochana Babciu, Kochany
Dziadku!

Z całego serca życzymy Wam
wszystkiego, co najlepsze 

i najpiękniejsze. Dużo zdrowia,
pogody ducha, którą na co dzień
pokazujecie oraz tego, abyście

zawsze czuli naszą miłość 
i wdzięczność.

Z wyrazami miłości
Wasze Wnuczki i wnukowie.

. .
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MIŁOŚĆ W POEZJI

W szkole szpitalnej nie brakuje utalentowanych młodych „poetów”. Was również zachęcamy do
podejmowania prób twórczości poetyckiej. Być może zainspirują Was wiersze naszych koleżanek - Julii
i Gabrysi. Są to wiersze o miłości więc życzymy Wam abyście jeszcze pozostali 
w walentynkowym klimacie. Miłego czytania! 

Czym jest miłość?
To wiedza o tym, jaką pijesz herbatę
Czy wolisz rogalik czy czarną kawę

Czy budzisz się rankiem czy nie śpisz po nocy?
Wiem, kiedy na nic nie masz ochoty

Góry czy morze? Tu też znam odpowiedź
I nie jest potrzebna żadna podpowiedź
Goździki czy róże, a może magnolie?
W zimie popadasz też w melancholię
Miłość to wszystko, co tworzy Ciebie

  Jesteś mą gwiazdą polarną na niebie

Gabriela  

„Miłość”
Miłość ma wielkie znaczenie
To dom i rodziny przytulenie

Miłość jest jak ogromny kwiat
Bez którego  przestałby istnieć nasz świat

Miłość jest jak Anioł Stróż
Gdyby nie on, nie byłoby nas już

Miłość jest jak jasne słońce
Dające ciepło i cierpienie łagodzące

Więc dbaj o miłość, odsuń złość
Bo nigdy jej nie będzie dość

Julia
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WĘDRUJĄCY PLECAK Z KSIĄŻKĄ

 
 ,,Kochajcie książki. One ułatwią wam życie(...) One nauczą was uszanować człowieka i samych siebie,
uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka. ”   

    Zgadzając się z myślą Maksyma Gorki  w dniu 14 lutego wyruszyliśmy w czytelniczą podróż z „wędrującym
plecakiem z książką”. Wraz z Panią Justyną Koczot dokonaliśmy wyboru najciekawszych książek, zgodnie z
zainteresowaniami każdego z nas. Trafiły one do specjalnie przygotowanych, bajecznie kolorowych plecaków
aby móc wędrować do naszych domów i pozostawać w nim przez tydzień. Najlepsze jest to, że sami
dokonujemy wyboru książki. Na koniec tygodnia przygotowujemy pracę plastyczną lub collage, nawiązującą do
treści czytanej pozycji. Omawiamy ją na forum klasy dzieląc się naszymi wrażeniami. Całej akcji będzie
towarzyszył także szereg atrakcyjnych zajęć, podczas których będziemy rozwijać naszą kreatywność 
i twórczość. Już nie możemy się doczekać!:) Tymczasem pierwszymi czytelnikami zostali: Jagoda i Bartek – do
ich domów trafiły plecaki  z wędrującą książką. Jagódce najbardziej spodobała się książka 
o kotach. Kolejną wylosowaną osobą został Krystian. Ciekawi jesteśmy, która z książek najbardziej przypadnie
mu do gustu.  Wszystkim uczestnikom życzymy udanej lektury!

. Wiktoria
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CZEGO NIE WIECIE O ZIMIE?

Ciekawostki
1. Najniższą temperaturę zanotowano w stacji Vostok na Antarktydzie. 21 lipca 1983 r. było tam -98,2 stopni
Celsjusza.
2.Największy pojedynczy płatek śniegu, jaki kiedykolwiek był widoczny, miał 38 centymetrów szerokości i 20
cali grubości. Spadł on w Montanie w 1887 roku i choć nie ma jego zdjęć, to w 2012 roku był obchodzony w
Google Doodle.
3.Największym zarejestrowanym bałwanem, jaki kiedykolwiek zbudowano, był Bethel w Maine w lutym 1999
roku. 34 metrowy bałwan przełamał poprzedni rekord Yamagata z Japonii.
4.Oczy reniferów zmieniają kolor ze złotego latem na niebieski zimą, aby umożliwić im lepsze widzenie w
ciemności.
5.Przy -40 stopni Celsjusza (który jest również -40 stopni Fahrenheita), para z oddechu może nawet
zamarznąć!

                                                                     Na poprawę humoru                              

"Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż dzisiaj. Nie mogę się już doczekać, co z tego wyniknie.
Dziś jest 0 stopni..."
"Zima jest jak kobieta: pięknie wygląda na zdjęciach, ale w rzeczywistości wkurza już od samego rana."

Przysłowia
"Gdy po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, zima twarda i z wielkim śniegiem chodzi."
"Kiedy na św. Barbarę błoto, będzie zima jak złoto."
"Co lato odkłada, to zima przejada."                                                                                   Marlena
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