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Aktualności

24 lutego to najlepszy dzień w roku, czyli tłusty 
czwartek. Chyba każdy lubi jeść pączki. Jestem 
ciekawy, ile zjecie.

Oto historia tłustego czwartku:
tradycja świętowania tłustego czwartku, 
ostatniego dnia przed Wielkim Postem została 
zaczerpnięta od pogan. W czasach 
przedchrześcijańskich w ten sposób żegnano 
zimę i przygotowywano się na nadejście 
wiosny.

Serwowano w tamtych czasach pieczone mięsa, 
chleb i wino.

Tłusty czwartek nazywano kiedyś :
- zapustami,
- mięsopustem,
- ostatkami,
- karnawałem.
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Kalendarz ciekawych świąt

17.02 – Dzień Kota
Mimo że koty zwykle chadzają własnymi 
ścieżkami, nad wyraz często spotykają na nich 
na ssaki z gatunku homo sapiens. Człowiek 
rozumny udomowił wąsatego czworonoga 
prawie 10 tysięcy lat temu.

18.02 – Dzień Baterii
Gdyby nagle zabrakło na świecie baterii, 
ludzie musieliby wywrócić swoje życie do góry 
nogami. Dzięki nim działają bowiem nasze 
telefony, budziki, aparaty czy czujniki.

24.02 – Dzień Tosta

Tosty są świetnym pomysłem na pożywne 
śniadanie. To uniwersalne danie posiada swój 
dzień w kalendarzu.

Obczaj Język obcy

Valentinstag 
(język niemiecki)
Co oznacza to słowo?

HISTORIA WALENTYNEK- ŚW. WALENTY
Walentynki to święto zakochanych obchodzone co roku 14 lutego.                    
Nazwa tego święta pochodzi od św. Walentego, dlaczego? 

ŚW. WALENTY
Walenty z Terni, również Walenty z Rzymu urodzony ok. 175 w               
Interamnie. Biskup i męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego, zmarł 
ok. 268-269 w Rzymie. Ciekawostką jest to że w Martyrolgium Rzymskim został 
wspomniany dwa razy, raz jako biskup Terni, a drugi raz jako kapłan rzymski 
ścięty podczas prześladowań chrześcijan za panowania Klaudiusza II Gockiego. Z 
uwagi na brak materiałów źródłowych uważa się że te dwie postacie to jedna i ta 
sama osoba. 

LEGENDA O PATRONIE ZAKOCHANYCH
Jak już wspomniałem Walenty żył za panowania Klaudiusza II Gockiego. Zakazał 
on młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie. 
Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Zakaz ten 
złamał Walenty i błogosławił śluby młodych żołnierzy. Został za to wtrącony do 
więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda 
głosi, że jego ukochana pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym 
dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego. 

KULT WALENTYNEK
Walentynki są obchodzone w zachodniej i południowej Europie już od 
średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego 
grona znacznie później. Do Polski obchody walentynkowe trafiły z Bawarii i 
Tyrolu. Popularność zyskały dopiero w latach 90. XX wieku. Największe obchody 
walentynkowe w Polsce odbywają się co roku od 14 lutego 2002 r. w Chełmnie 
pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”. Za sprawą przechowywanej, 
prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym relikwii św. 
Walentego.


