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Najdłuższy pocałunek trwał 58
godzin, 35 minut i 58 sekund! 

W Iranie w Walentynki miłość
swą kieruje się do matek i żon.

Św. Walenty żył w
starożytnym Rzymie za
panowania cesarza
Klaudiusza II, który zakazał
młodym mężczyznom
wchodzenia w związki
małżeńskie. Św. Walenty
złamał zakaz i potajemnie
udzielał ślubów. Został za to
wtrącony do więzienia. Tam
poznał i uzdrowił ze ślepoty
córkę więziennego
strażnika, a później udzielił
jej ślubu. Za ten czyn
cesarz skazał go na śmierć.
Św. Walenty zostawił na
pożegnanie list dla córki
strażnika, który podpisał
"Od Twojego Walentego".
Przodkiem tego święta w
Polsce były "Kupały"
obchodzone 22 czerwca w
pierwszy dzień lata. W tę
noc miał kwitnąć kwiat
paproci, którego
odnalezienie oznaczało
pomyślność. Święto Kupały
zaczynało się od rozpalenia
ognisk za pomocą
płonącego drewnianego
koła od wozu,
przetaczanego od ogniska
do ogniska. Wszędzie
pojawiały się wówczas łuny
i łańcuchy ogni. Uczestnicy
obrzędów tańczyli wokół
płonących stosów i
przeskakiwali przez nie,
wierząc, że uchroni to ich
przed nieszczęściem.

Oddajemy w Wasze ręce specjalny
WALENTYNKOWY numer gazetki szkolnej
"KURIEREK Z RUMSKIEJ 10-TKI", mamy
nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś dla
siebie.                                          Redakcja        

Najsłynniejszym
walentynkowym
upominkiem było jabłko
pokryte różowym lukrem,
ułożone w hebanowej
szkatułce wysadzanej
perłami i ofiarowane Annie
Boleyn przez króla Henryka
VIII. Najdroższą
Walentynką była kartka ze
złota wysadzana
diamentami i szmaragdami,
którą Arystoteles Onasis
ofiarował Marii Callas. Jej
wartość oszacowano na
kwotę 250 tysięcy dolarów.
Około 3 procent ludzi
posiadających zwierzęta w
tym dniu wręcza prezent
pupilowi. 
Najwięcej walentynkowych
kartek wysyłają
Amerykanie.

Ślą je dosłownie do
wszystkich osób
obdarzanych sympatią,
niezależnie od płci i wieku.
Dostają je wszyscy
członkowie rodziny,
przyjaciele, koledzy i
koleżanki, nauczyciele,
szefowie, pracownicy.
W Finlandii i Estonii dzień
ten oznacza „dzień
przyjaźni”. Życzenia składa
się znajomym i
przyjaciołom.
W Japonii to kobiety dają
prezenty swoim
mężczyznom. Panowie
dopiero miesiąc później
odwzajemniają
romantyczny gest. 

Tradycyjnie prezentem jest
biała czekolada. Od lat
japońska walentynkowa
tradycja polega na tym, że
wręcza się ukochanemu
ręcznie robioną czekoladkę.
Czekoladka jest nazywana
honmei-choko (�����), co
dosłownie oznacza
czekoladka dla wybranka.

1 miliard walentynek jest
wysyłanych każdego roku.
Najwięcej dostają...
nauczyciele. Może to
sposób na lepsze oceny ;) 
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CO PISZCZY W 10-TCE ...

CHÓR ERGO
CANTEMUS

SUKCESY
NASZYCH
UCZNIÓW: Bartka z
2a i Martyny z 8c.
Miło nam
poinformować,
że uczeń klasy 2A
Hubert Brycz zdobył
wyróżnienie w
Ogólnopolskim
Konkursie „Ludzie

Kresów: opowieści
nieznane” w ramach
akcji „Z Kresów
ocalone: zbiórka
pamiątek i opowieści
kresowych” zorgani-
zowanym przez
Muzeum Ziem
Wschodnich Dawnej
Rzeczypospolitej,
oddział

Muzeum Narodowego
w Lublinie, natomiast 
uczennica klasy
8c Martyna
Hebel zakwalifikowała
się do finału
Wojewódzkiego
Konkursu
Historycznego. W
etapie rejonowym
musiała się wykazać

rozległą wiedzą
dotyczącą całego
zakresu wiadomości
ze szkoły
podstawowej, analizą
tekstów źródłowych,
map, portretów
wybitnych osób.   
BRAWO !

RUMSKA DRUŻYNA
WOPR 

W dniu 30.01.2022 r
odbył się 30 FINAŁ
WIELKIEJ
ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY. Jak co roku
jeden ze sztabów
WOŚP mieścił się na
hali MOSiR w Rumi.
Tradycyjnie w finale
brała udział Rumska
Drużyna WOPR, która
wywodzi się ze Szkoły
Podstawowej Nr 10 w
Rumi. 
W tym roku oprócz
pokazu pierwszej

pomocy i zbieraniu
datków do puszki,
rumscy ratownicy
zabezpieczali imprezę
pod kątem
medycznym.
Dziękujemy p.
Aleksandrze Wesołek
– Radzikowskiej za
aktywny udział WOŚP i
zorganizowanie
pokazu pierwszej
pomocy.

Serdeczne
podziękowania do
p. Beaty
Awsiukiewicz za
wspaniałe przygoto-
wanie naszych
uczniów do koncertu
zorganizowanego 9
stycznia br., w ramach
Rumskich Spotkań
Muzycznych, w koście-
le św. Józefa i Judy
Tadeusza w Rumi. 
Pomysłodawcą i
dyrektorem

artysty-cznym
Rumskich Spotkań jest
p. Marek
Gerwatowski – tenor
Opery Krakowskiej,
były mieszkaniec
Rumi. Szczególne
ukłony dla uczniów
naszej szkoły , p.
Beaty, a przede
wszystkim Pana Marka
za przygotowanie
repertuaru i
organizację BRAWO!

„PAGMA”
wyśpiewała
II miejsce.
Gratulacje dla
zespołu
wokalnego „PAGMA”!
Patrycja Bronk,
Amelia Miszka, 
Maja Mierzejewska, 
Anna Staniszewska 
i Gabrysia Ścibiorek 
zajęły II MIEJSCE
w 18. 

Wojewódzkim
Konkursie Wokalnym
Kolęd i Pastorałek
„Nad Światem Cicha
Noc”
Dziękujemy 
p. Annie
Bronowickiej za
przygotowanie
uczennic do
konkursu.
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Zapraszamy wszystkich do naszej szkoły. Oferta
edukacyjna obejmuje różnorodne zajęcia, m.in. ...

ZAJĘCIA KARATE 
W NASZEJ SZKOLE

Zajmujemy się, m.in.
działaniami z
profilaktyki
bezpieczeństwa  nad
wodą, bierzemy udział
w festynach,
imprezach (nie tylko
szkolnych) oraz
akcjach
charytatywnych,
szkolimy się i
ćwiczymy na pływalni
oraz wodach
otwartych,
organizujemy
Wojewódzkie Zawody
w Pływaniu z
Elementami
Ratownictwa
dla  uczniów

szkół podstawowych,
ćwiczymy i uczymy
innych zasad
udzielania pierwszej
pomocy, pomagamy
wszystkim, którzy tego
potrzebują.

Jesteśmy kolebką
Rumskiej Drużyny
WOPR  (działalność
rumskich ratowników
zaczęła się tu w
,,Dziesiątce”), tu się
wszystko zaczęło i
trwa do dziś, cały czas
poszerzając grono
swoich członków.

Zajęcia karate w
naszej szkole.
Bierzemy udział
w zawodach
karate na różnych
szczeblach.
Zdobywamy
miejsca na
podium zarówno
w zawodach
lokalnych, jak i
międzynarodowych.

Sami również
jesteśmy
organizatorami
zawodów o
zasięgu
wojewódzkim.

REALIZACJA
PROGRAMU
EDUKACJA
MORSKA
Realizację
programu
Edukacja
Morska:
Prowadzimy

zajęcia z
Edukacji
Morskiej dla
starszych i
młodszych. 
Tematykę
morską
wplatamy  w
zajęcia już od
przedszkola. 

Bierzemy
udział w
warsztatach,
konkursach
oraz zajęć  na
wodzie. 
Posiadamy
Certyfikat
Pomorskiego

Programu
Edukacji
Morskiej.

ZAJĘCIA Z ZASAD
UDZIELANIA
PIERWSZEJ
POMOCY
Początki naszej
działalności sięgają
roku szkolnego
2015/2016, kiedy dla
ówczesnych klas
piątych została
utworzona innowacje
pedagogiczną
“Bezpieczna woda”.
Uczniowie poznawali
tajniki pracy
ratowników,
zaznajamiali

się  z zagrożeniami,
jakie występują nad
wodą (głównie nad
morzem), poznawali
zasady pierwszej
pomocy a na
zajęciach  na pływalni
poznawali techniki
ratownicze w praktyce.
Dla chętnych
utworzony został kurs
na stopień Młodszego
Ratownika. Szkolna
Grupa Ratownicza
istnieje do dziś i
prężnie działa.           
Zapraszamy !
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