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      1 grudnia  (wtorek) 

 Światowy Dzień Walki z AIDS 

2 grudnia  (Środa) 

 Światowy Dzieo Walki z Uciskiem 

3 grudnia  (czwartek) 

 Międzynarodowy Dzieo Niepełnosprawnych 

4 grudnia  (piątek)  

Barbórka (Dzieo Górnika, Naftowca i Gazownika) 

5 grudnia  (sobota)  

Dzieo Pomocy Cierpiącym, Międzynarodowy Dzieo Wolontariusza 

6 grudnia  (niedziela) 

Dzieo św. Mikołaja 

7 grudnia  (poniedziałek) 

 Międzynarodowy Dzieo Lotnictwa Cywilnego 

8 grudnia  (wtorek)  

Uroczystośd Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

9 grudnia  (Środa) 

 Międzynarodowy Dzieo Przeciwdziałania Korupcji 

 



1O grudnia (czwartek) 

Dzieo Odlewnika, Dzieo Ochrony Praw Dziecka, Międzynarodowy Dzieo Praw Człowieka 

11 grudnia  (piątek)  

Międzynarodowy Dzieo Terenów Górskich 

13 grudnia  (niedziela) 

 Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, Dzień Księgarza 

17 grudnia  (czwartek) 

 Dzieo bez Przekleostw 

18 grudnia  (piątek) 

 Międzynarodowy Dzieo Emigrantów 

19 grudnia  (sobota) 

 Dzieo Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe - Południe 

20 grudnia  (niedziela) 

 Międzynarodowy Dzieo Solidarności 

22 grudnia  (wtorek) 

 Światowy Dzieo Wody, Początek astronomicznej zimy - najkrótszy dzieo roku 

24 grudnia  (czwartek)  

Wigilia Bożego Narodzenia 

25 grudnia  (piątek)  

Boże Narodzenie (pierwszy dzieo) 

26 grudnia  (sobota)  

Boże Narodzenie (drugi dzieo) 

28 grudnia  (poniedziałek) 

 Międzynarodowy Dzieo Pocałunku 

31 grudnia  (czwartek) 

Sylwester 



 

 
 

 Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych, którego celem jest zwiększenie świadomości 

publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby 

niepełnosprawne i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich 

likwidowania. Oprócz ograniczeń architektonicznych, to stwierdzenie 

można zaadaptować do przestrzeni fonicznej, wizualnej czy wirtualnej lub 

sfery zawodowej. Osoby z ograniczoną sprawnością często radzą sobie 

metodami zastępczymi, o ile zostaną rozpoznane i zlikwidowane 

niepotrzebne utrudnienia, których można uniknąć już na etapie 

planowania nowej budowy, organizacji ruchu na skrzyżowaniu czy strony 

internetowej. 

 



 

 

 Barbórka (Dzień Górnika)  – tradycyjne święto górnicze, obchodzone      

w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci       

i trudnej pracy. 

 W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą     

w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie orkiestra 

górnicza maszeruje grając m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez 

górników i ich rodziny (np. familok) oraz pod domami dyrekcji. Odbywają się 

uroczyste akademie oraz spotkania. Z okazji tego dnia organizowane są 

również: koncerty, występy artystyczne, zabawy oraz bale, w których 

uczestniczą całe rodziny górnicze. 

 

 

 

 



 

 

 Mikołajki jest to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego 

Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. 

Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzieo wolny od pracy. W 1969 roku    

w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie 

dowolne. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a właściwie 

osoba przebrana za niego) przynosił dzieciom prezenty. Współcześnie w Polsce, 

nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki a przede 

wszystkim słodycze. 

 

 

 

 



 

 

 Dla niektórych dużym wyzwaniem bywa wyartykułowanie 

jednej wypowiedzi bez przekleństw, nie mówiąc już                                               

o powstrzymaniu się na cały dzień od bogatego repertuaru 

tzw. „brzydkich wyrazów”. Ideą Dnia bez Przekleństw jest  

zwrócenie uwagi na czystość i piękno polskiej mowy, która nie potrzebuje 

wulgaryzmów, by trafnie i dosadnie wyrażać emocje. 

 

 

 

 

 

 

WULGARYZMY  NIE  SĄ  POTRZEBNE,  ŻEBY  WYRAZIĆ  

SWOJE  UCZUCIA,  EMOCJE  I POGLĄDY! 



 

 

 24 grudnia- Wigilia to jeden szczególny wieczór w roku, który poprzedza 

Boże Narodzenie. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa "vigilare", to znaczy: 

czuwanie, stanie na straży.  Tego dnia o północy we wszystkich polskich 

kościołach odprawiane są uroczyste msze, tzw. pasterki. 

 Nieodłącznym elementem jest uroczysta kolacja wigilijna, podczas, której 

domownicy łamią się opłatkiem składają sobie życzenia i śpiewają kolędy.        

O charakterze wspólnej wieczerzy w dużej mierze decyduje też 12 potraw 

wigilijnych. Istnieje przeświadczenie, że spróbowanie każdej z dwunastu potraw 

wigilijnych zapewni szczęście i pomyślność w przyszłym roku.  

 Najczęściej przygotowywaną zupą jest barszcz czerwony. Trudno 

wyobrazić sobie wieczerzę wigilijną bez potraw rybnych, m.in. karp smażony, karp 

w galarecie, śledź w różnych postaciach. Do wigilijnych rarytasów zaliczamy 

pierogi z kapustą i grzybami, kapustę z grochem lub grzybami oraz na słodko - 

makowce lub pierniki. 

 Nie sposób nie wspomnieć również o aromatycznym kompocie z suszu oraz 

o kutii - które są także nieodłącznym elementem wigilijnego zestawu dań. 

 

 



 

W rękę, policzek, usta - całować można na wiele 

sposobów. 28 grudnia  to doskonała okazja do tego - 

Międzynarodowy Dzień Pocałunku. 

 

I tak, rodzice całują swoje dzieci przed spaniem w czółko, 

przyjaciele całują się na powitanie w policzek, a mężczyźni 

całują kobiety w rękę przy pierwszym poznaniu. Pocałunek, 

czyli dotknięcie kogoś ustami to gest, wyrażający uczucia. 

To, jak się odbywa, obrazuje nasze relacje z drugą osobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wigilia Nowego Roku, noc z 31 grudnia na 1 stycznia, kiedy to 

świętuje się koniec starego roku a początek nowego. Jest to czas 

hucznych zabaw, bali, toastów, sztucznych ogni oraz petard.

  

  



 

 

- Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną 

krew w sytuacjach dramatycznych? 

- Tak synu, to prawda. 

- To co chcesz najpierw zobaczyć mój dzienniczek, czy rachunek za 

nowe futro mamy? 

 

Podczas klasówki nauczyciel mówi: 

- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy... 

Głos z sali: 

- Mnie też, ale się leczę... 

 

 

Katechetka do dzieci: 

- Co robimy kiedy jest post? 

- Komentujemy i dajemy lajka! 

 

 



OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA GAZETKĘ SZKOLNĄ: 

Całość złożyła:  Nikola Listwan 

Kawałami rozśmieszył: Jakub Grabka 

Artykuły przygotowały:  Agata Ciastko, Natasza Siwek, Izabela 

Ziółkowska, Jessica Gielnik, Emilia Ligorowska 

Nad wszystkim czuwała: p. Kinga Andrusewicz  

 

 

 

DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYM NUMERZE  ! 



 

 


