
Aktualności
Witajcie 😀, dzisiaj chciałbym
przypomnieć Wam o kilku ważnych
świętach, które są na początku grudnia.

→ 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne borykają się z wieloma
trudnościami architektonicznymi. Często
również są postrzegane za niezaradne
życiowo. Są to osoby, które nie skarżą się
na swój los i potrafią cieszyć się z nawet
najmniejszych rzeczy. Nie potrzebują
litości czy współczucia, ale potrzebują
normalnego ludzkiego traktowania. Jeśli
widzisz, że osoba niepełnosprawna
potrzebuje pomocy, pomóż, ale zrób to
taktownie i delikatnie, tak jakbyś
pomagał sąsiadce z zakupami. Osoby
niepełnosprawne chcą być taką samą i
pełnoprawną częścią społeczeństwa,
dlatego powinniśmy zrobić wszystko,
aby im to umożliwić.

→ 4 grudnia to Dzień Górników, czyli
tzw. Barbórka. więc powinniśmy docenić
ich ciężką pracę.

→ Jeden z ulubionych dni w roku dla
dzieci to Mikołajki, które świętujemy
szóstego grudnia. Życzę Wam, aby każdy
z Was otrzymał w tym dniu coś
wyjątkowego
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Kalendarz ciekawych świąt

04.12 – Dzień Górnika/Barbórka ⛏
05.12 – Dzień Ninja 🐱👤

07.12 – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 
Cywilnego ✈
10.12 – Światowy Dzień Futbolu ⚽
13.12 – Dzień Księgarza 📚

Wydanie Drukowane 📄
Dajcie pomysły, jak mamy się rozwijać 

Zielony Mikołaj?- Święty Mikołaj

Pewnie kojarzycie Świętego Mikołaja? Starszy, otyły mężczyzna z białą brodą ubrany w czerwony strój, który wedle legend i baśni rozdaje dzieciom w
Boże Narodzenie prezenty i zamieszkuje wraz z swymi elfami Laponię lub biegun północny. Ale pewnie nie wiecie, że Mikołaj istniał naprawdę i nie miał
białej brody ani czerwonego stroju.
MIKOŁAJ Z MIRY
Mikołaj z Miry, bo tak miał na imię, był świętym katolickim i prawosławnym. Najstarsze wzmianki o nim pojawiają się w VI w. Żył na przełomie III i IV
wieku, był biskupem Licji i Miry, zyskał sławę cudami i pomaganiem potrzebującym. Długo był jednym z najbardziej czczonych świętych na
wschodzie i zachodzie.

MIKOŁAJKI
Od IX w. Mikołaj był wielbiony w chrześcijaństwie wschodnim jak i zachodnim jako cudotwórca oraz święty. Właśnie w tym wieku 6 grudnia zaczęto
obchodzić w Konstantynopolu święto Mikołaja. Traktowano je jako przygotowanie do Bożego Narodzenia. Na zachodzie również obchodzono to święto,
najstarszy przekaz o tym pochodzi z lat 821- 842. W XVII-wiecznych niemieckich pismach luterańskich wyrażano niezadowolenie ze zwyczaju dawania
dzieciom prezentów przez świętego biskupa. Niektórzy duchowni protestanccy uważali to za przejaw odrzucanego przez luteranów kultu świętych i
zaproponowali, aby upominki przynosiło Dzieciątko Jezus w Boże Narodzenie. To najstarszy ślad próby przeniesienia zwyczaju wręczania dzieciom
upominków z wigilii 6 grudnia na wigilię Bożego Narodzenia.
CZERWONY MIKOŁAJ
Jednym z pierwszych wizerunków św. Mikołaja stworzył Clementa Moore'a w wierszu "A Visit from St. Nicholas" przedstawił tam Mikołaja jako
miniaturowego elfa. Kolejne wyobrażenie Świętego Mikołaja pochodzi z 1863 roku. Wtedy to na zamówienie świątecznej edycji tygodnika Harper's
amerykański rysownik, Thomas Nast, po raz pierwszy narysował Świętego Mikołaja, jako człowieka, a nie elfa. Czerwony Mikołaj pojawił się 1931 roku za
sprawą reklam Coca-coli. Staruszka z siwą brodą i czerwonym płaszczem zaprojektował Huddon Sundblom.
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