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Wizyta strażaków

15  listopada  na  pediatrii  odbyło  się  kolejne  spotkanie  dzieci-pacjentów  ze  strażakami  z
Państwowej  Straży  Pożarnej,  z  siedzibą   na  ul.  Głogowskiej  w  Opolu.  Oprócz  dzieci  z
pediatrii  dołączyli  również pacjenci  z chirurgii   dziecięcej  wraz z rodzicami.  Trochę nas,
zainteresowanych tematem było. 
Panowie  jak  zawsze-profesjonalnie  i  z  humorem  opowiadali  o  swojej  codziennej  pracy.
Pokazywali swój sprzęt, umundurowanie, kaski. Chętne dzieci przymierzały kurtkę i kask,  a
potem stwierdzały-  że  to  dużo waży.  Strażacy  zaprezentowali  również  czujnik  bezruchu,
który  zapewnia  im  bezpieczeństwo  podczas  akcji-  włącza  się  alarm ,  gdy strażak  przez
dłuższy czas nie rusza się.
Nasi  goście  przywieźli  też  z  sobą  kamerę  termowizyjną.  Jest  to  bardzo  przydatne,  ale
kosztowne  urządzenie,  które   wykorzystuje   promieniowanie  podczerwone.  Dzięki  tej
kamerze można szybko  wykryć źródło ognia i ugasić pożar.
Strażacy gdy nie jadą na akcję, to i tak mają mnóstwo obowiązków. Cały budynek i teren
wokół jest pod ich opieką. Muszą  dbać  o swoją kondycję fizyczną i o pełną gotowość do
wyjazdu…W  ciągu  zaledwie  1  minuty  od  alarmu  muszą  być  już  w  wozie!  To  jest
niesamowicie krótki czas! Rodzice naszych pacjentów  zażartowali, że dzieci powinny brać
przykład  ze  strażaków,  zwłaszcza  w tempie  szykowania   się  do  szkoły.  Na  koniec  była
niespodzianka  dla  dzieci  -  wyjście  na  dwór,  żeby  zobaczyć  prawdziwy  wóz  strażacki!
Chętnych  byłoby więcej  dzieci,  ale  tylko  kilkoro dostało  na to  zgodę.  A wyszli  chłopcy-
mogli  potrzymać  węża  z  wodą,  mogli  zajrzeć  do  różnych  zakamarków wozu i  usiąść  za
kierownicą! Mocne przeżycia! Z pewnością długo będą pamiętać te chwile!
Oczywiście były też zdjęcia, podziękowania od dzieci – m.in. kartka własnoręcznie wykonana
przez 8-letniego Karola, który namalował …wóz strażacki.
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 Opracowała:  Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
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Mikołajki na pediatrii

6 grudzień to dzień , na który czekają wszystkie dzieci, nawet te, które już nie wierzą  w
istnienie Świętego Mikołaja! Każdy bowiem lubi dostawać prezenty. Przed południem sporo
się działo, zmieniały się godziny przybycia Mikołajów, ale dzieci-pacjenci oddziału pediatrii i
chirurgii  dziecięcej  dzielnie  czekały.  To  był  też  czas  na  przećwiczenie  piosenek
mikołajowych w tak dużym gronie dzieci, ich rodziców, nauczycieli, lekarzy. Pierwsi pojawili
się policjanci z Komendy Wojewódzkiej  z maskotką - Policusiem oraz studenci z Wyższej
Szkoły Bankowej w Opolu. Oczywiście, że przynieśli z sobą prezenty :-)

Gości  było  dużo więcej-w roli  Śnieżynki  wystąpiła  p.  Violetta  Porowska,  wicewojewoda.
Był  też  obecny  p.  Dariusz  Madera,   dyrektor  Uniwersyteckiego  Szpitala  Klinicznego.
Samo  spotkanie   ze  Świętymi  Mikołajami  było  rozśpiewane  –  wszyscy  zaśpiewali  dwie
piosenki(  dla  ułatwienia  każdy  otrzymał  teksty  piosenek);   chłopcy-  pacjenci  z  pediatrii
wyrecytowali wiersze, były też „trudne” zagadki, na które odpowiadali zarówno dorośli , jak i
dzieci.  A  potem  nastąpił   ten  najważniejszy,  długo  oczekiwany  przez  dzieci   moment
rozdawania prezentów…
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Dzieci były bardzo uradowane, uśmiechnięte i zadowolone z prezentów. Prezenty otrzymały
także dzieci leżące z pediatrii, chirurgii dziecięcej oraz ortopedii- do nich także dotarł Święty
Mikołaj  z  prezentami.  Dzieci  miały też  przygotowane  piękne kartki  z  podziękowaniami  i
życzeniami świątecznymi oraz oryginalne choinki  i inne prezenty wykonane z naturalnych
elementów, które wręczyły  gościom – Świętym Mikołajom.
                                                           
                                                         Opracowała: Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
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Hej kolęda, kolęda…

13 grudnia, przynajmniej w tym roku, będzie się kojarzył  na oddziale pediatrii  z kolędami.
W tym dniu dużo się działo.  Przed południem odbyło się wspólne kolędowanie personelu
medycznego z dziećmi-  pacjentami  i  ich rodzicami.  Przygotowania  trwały od dwóch dni.
Panie lekarki  ćwiczyły  grę na instrumentach-  gitara  i  flety oraz śpiewanie.  Pani  Krysia  -
pielęgniarka oddziałowa zadbała o wydrukowanie śpiewników, które zdecydowanie ułatwiły
włączenie  się  wszystkich  w  śpiewanie  :-)  Nauczyciele  wraz  z   dziećmi  przygotowali
świąteczny wystrój  sali  oraz  ozdobili  motywami  świątecznymi  śpiewniki.  Dużo nas  było.
Przybyli  także  goście-  p.  Violetta  Porowska,  wicewojewoda  i  dyrektor  szpitala-Dariusz
Madera.  Wspólne  granie  i  śpiewanie  trwało  i  trwało,  a  wszyscy  mieliśmy  świadomość,
że Święta  Bożego Narodzenia coraz bliżej,  za kilka dni.  Na koniec jeszcze były  wspólne
zdjęcia, życzenia  i mały owocowy prezencik dla każdego…
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Na popołudnie  zaprosiliśmy grupę młodzieży  z  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  w Opolu.
Zagrali przepiękny koncert kolęd dla dzieci-pacjentów i ich rodziców  z pediatrii i z chirurgii
dziecięcej. Pan Łukasz poprowadził ten koncert, wprowadzając  dzieci w tajniki instrumentów
muzycznych i samej techniki gry. Dziewczęta zagrały na skrzypcach i wiolonczeli. Szymon
zaprezentował grę  na trąbce , a  p. Łukasz zagrał na bardzo nietypowym instrumencie, jakim
jest wibrafon. Niektóre dzieci,  zwłaszcza 6-letni Kacper miał ochotę zagrać na wszystkich
instrumentach :-)  Zrobiło się nam nastrojowo, świątecznie. 

W podziękowaniu dzieci wręczyły samodzielnie wykonaną kartkę z życzeniami oraz 
przepiękną bombkę, która ozdobi choinkę w Szkole Muzycznej.  Dla naszych gości mieliśmy 
też mały poczęstunek- coś dla duszy, a coś dla ciała  :-)
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                                                           Opracowały: Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
                                                                               i Sabina Zdera, nauczyciel- wychowawca
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          Przybądź do nas Mikołaju!

        6 grudnia na Oddział Neuropsychiatrii przybył długo wyczekiwany przez dzieci gość – 
Święty Mikołaj. Był to jego kolejny postój w drodze do grzecznych dzieci, które napisały do 
niego listy z prośbą o prezenty. Przybył wraz z dwoma pomocnikami – Reniferem i Panem 
Bombką. Dzieci i młodzież z psychiatrii i neurologii zgromadzone w przedszkolu nie umiejąc
 doczekać się Św. Mikołaja zapraszały go świąteczną piosenką, którą śpiewały wspólnie   
z rodzicami. Najpierw jednak pojawili się jego pomocnicy, którzy przedstawili się 
dzieciom i po chwili przyprowadzili strudzonego drogą świątecznego gościa. Mali i trochę 
więksi pacjenci powitali Św. Mikołaja pięknymi wierszami, które recytowali z pamięci. 
Śpiewając piosenkę „Taki duży, taki mały” udowodnili gościom, że każdy może zostać 
świętym. Następnie dzieci i młodzież mogli zadawać Św. Mikołajowi pytania, które nie 
zawsze były proste. Po serii pytań Św. Mikołaj rozdawał prezenty, które z dużego wora 
wyjmowała wychowawczyni, pani Teresa, zgłaszając się do pomocy przy ich rozdzielaniu. 
Dzieci i młodzież były bardzo zadowolone z podarunków, a od pomocników świętego 
otrzymały czerwony nosek. Podobny do tego jaki noszą odwiedzający dzieci Klauni. Czy to 
nie dziwne?  Św. Mikołaj cieszył się bardzo, że mógł przybyć do dzieci w kolejnym szpitalu,
a na pożegnanie otrzymał piękną kartkę zrobioną przez jedną z pacjentek oraz zaproszenie na 
drugi rok.

         

 Tekst: Monika Kołodziej, nauczyciel-wychowawca
                                                                    Zdjęcie: Teresa Podolak, nauczyciel przedmiotowy

10



Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia

"W domach ciepło, świątecznie,
choinka wiruje światłami,

stosy prezentów piętrzą się wokół,
świat wypełniony jest życzeniami"

           
11 grudnia 2017 roku dzieci w naszym przedszkolu w Oddziale Neuropsychiatrycznym przy
zapalonej i ozdobionej choince przygotowywały się do Świąt Bożego Narodzenia wykonując
własnoręcznie  prace  plastyczne:  gwiazdy,  choinki,  śnieżynki  i  aniołki  z  użyciem
błyszczących, kolorowych brokatów, cekinów i papieru. Słuchały przy tym pięknych polskich
kolęd i próbowały je zaśpiewać.

                
Tekst i zdjęcia: Lucyna Mietełka (nauczyciel-wychowawca)
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Historia kolęd i kolędowania

Muzyka  zawsze  była  i  będzie  nieodzownym  elementem  wszelkiego
świętowania. Symbolizuje radość i uświetnia wszelakie      uroczystości.
I tak z uroczystością Narodzenia Pańskiego łączy się śpiew specjalnych
pieśni zwanych kolędami.
Nazwa "kolęda"  jest  pochodzenia  i  tradycji  rzymskiej.  Wyraz  kolęda
pochodzi  od łacińskiego słowa "calendae"  oznaczające pierwszy dzień
miesiąca.  W starożytnym  Rzymie  uroczyście  obchodzono  szczególnie
calendae  styczniowe,  kiedy  to  konsulowie  prawnie  obejmowali  swój

urząd  w  całym  imperium  rzymskim.  Przy  reformie  kalendarza  (46  r.  przed  naszą  erą),
zadekretowanym przez Cezara Juliusza (stąd "kalendarz juliański") potwierdzono 1 stycznia
jako  początek  roku  administracyjnego.  W  Rzymie  obchodzono  to  bardzo  uroczyście.
Odwiedzano  się,  obdarowywano  podarkami,  śpiewano  okolicznościowe  pieśni.  Te
noworoczne  rzymskie  zwyczaje  zostały  przyjęte  w VI-VII  w.  przez  bałkańskie  ludy
słowiańskie a stąd przedostały się na Ruś i do Polski. 

W ciągu swej  długiej  historii  kolędy podlegały wielu zmianom.  Wykształciły  się  
z  popularnych  w  XIII  –  wiecznej  Francji  pieśni  tanecznych  –  caroles,  tańczonych  
w kręgu. W owym czasie muzyka kościelna była bardzo poważna i nie cieszyła się uznaniem
wśród ludu. Proste teksty i wesołe melodie kolęd stanowiły miłą odmianę w życiu narodu.
W swoim pierwotnym znaczeniu pieśni te nie miały więc religijnych odniesień. Natomiast
pieśni  związane  z obchodami  świąt  Bożego  Narodzenia  określano  nazwami:  rotuła,
symfonia,  pastorałka,  kantyczka. Zmiana  znaczenia  słowa  kolęda z pieśni  winszujęcej
o wyraźnie  świeckim  charakterze,  na  pieśń  religijną  tematycznie  związaną  z Bożym
Narodzeniem, nastąpiła u nas w XVI wieku1.

W Polsce  ślady  kolęd  spotykamy  już  w średniowiecznych  misteriach  i dialogach.
Najstarsze  zachowane  zabytki  pochodzą  jednak  dopiero  z pierwszej  połowy  XV wieku.
Pierwszą zachowaną kolędą w języku polskim jest pieśń Zdrów bądź. królu anielski z 1424
roku.  Pierwszymi polskimi kolędami były te ze śpiewników braci czeskich - przełożono z
nich około 31 kolęd na początku XV wieku.
Z XVI wieku pochodzi już około 100 kolęd a wśród nich tak znana wszystkim kolęda „Anioł
pasterzom mówił”.  Sposobność do powstawania nowych kolęd stwarzały wykształcone w
XV wieku z franciszkańskich jasełek misteria bożonarodzeniowe. 
Trudne  do  ustalenia  było  autorstwo  kolęd.  Jednak  należałoby  dla  ciekawości  podać,  że
autorami niektórych słynnych tekstów byli wybitni polscy twórcy.  Jedną z najważniejszych
polskich kolęd "W żłobie leży" napisał na przełomie XVII i XVIII wieku Piotr Skarga- do
melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. "Bóg sie rodzi" napisał Franciszek
Karpiński.  Pisali  je  m.in.  Sęp-Szarzyński,  Kochanowski,  Morsztyn,  ks.  Hołubowicz,  ks.
Antoniewicz. W II połowie XIX wieku komponowali je Nowowiejski i Noskowski.

Kolędy są utworami o niezaprzeczalnych walorach artystycznych, tak poetyckich jak
muzycznych,  posiadającymi  wewnętrzną  moc,  która  pozwoliła  im  przetrwać  stulecia
i zachować  swą  aktualność  do  dziś.  Stanowią  one  bez  wątpienia  najbardziej  lubianą
i najchętniej śpiewaną grupę pieśni religijnych. W okresie Bożego Narodzenia śpiewane są
w kościołach  podczas  liturgii,  wypełniają  programy bożonarodzeniowych  i noworocznych
koncertów, śpiewane są przy choince w gronie rodzinnym, towarzyszą tradycyjnej wieczerzy
wigilijnej.  Popularyzowane  są  dzisiaj  przez  liczne  nagrania  płytowe,  rozgłośnie  radiowe
i telewizyjne. Ostatnio coraz częściej są opracowywane i wykonywane w stylu współczesnej
muzyki rozrywkowej, przez co zatracają niestety swój pierwotny, religijny charakter. 

1
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Zjawiska  te  świadczą  o niezwykłej  popularności  tych  prostych  religijnych  pieśni,
które rozwijały się bujnie poprzez stulecia, a w naszych czasach przeżywają swój osobliwy
renesans.

Żródło: J. Bukowska-Golak „Aktywność twórcza uczniów z głębsza niepełnosprawnością intelektualna na 
przykładzie jasełek” Poznań, 2009r.

Opracowała: Joanna Bukowska-Golak, nauczyciel wok

13



Zdrowym być !!!

Ruch to zdrowie 

     Nadchodzą święta Bożego Narodzenia i w tym wyjątkowym czasie, jak każdy, mamy
wiele obowiązków, a  mianowicie:  porządki  w domu,  zakup prezentów,  zmiana  dekoracji,
ubranie  choinki  i....przygotowanie  wraz  z  rodzicami  świątecznych  potraw.  W  tym
wyjątkowym  okresie  czas  szybko  płynie  aż  do  momentu  wieczerzy  wigilijnej,  kiedy
zasiadamy do stołu i spędzamy wyjątkowe chwile w rodzinnej atmosferze. W tym samym
czasie zaczynamy degustację wszystkich świątecznych pyszności,  która trwa przez kolejne
dwa dni. W tym momencie chciałabym zwrócić uwagę na nasze zdrowie i samopoczucie w
okresie świąt.
     Święta Bożego Narodzenia są tylko raz w roku. Nie chodzi więc o to, by pozbawiać się
radości  skosztowania  oryginalnych,  niecodziennych,  świątecznych  potraw.  W tym  czasie
wystarczy  po  prostu  jeść  „z  głową”,  by  wskazówka  wagi  w  nowym  roku  nie  pokazała
dodatkowych kilogramów. Jak to zrobić?

• Siadając do świątecznego stołu najlepiej nałożyć sobie na talerz od razu wszystko, co 
planujemy zjeść, będziemy mieć wtedy większą kontrolę nad ilością spożytego 
pokarmu. 

• Wybierajmy te potrawy, które mają najmniej tłuszczu i kalorii. Czasem to wcale nie
takie trudne, zwłaszcza, jeśli na stole jest duża różnorodność jedzenia. 

• Zacznijmy od dań najmniej kalorycznych – barszczu, warzyw, kapusty z grzybami,
chudych ryb – tych potraw możemy nałożyć sobie trochę więcej, ale oczywiście, z
głową”. Pamiętajmy, że zwykle bardziej kaloryczne są potrawy smażone, w panierce,
z sosami, niż te gotowane czy duszone. 

• Nie  śpieszmy się  –  najlepiej  jeść  powoli,  delektować  się  smakiem każdego  kęsa.
Wolne spożywanie pokarmów, powoduje, że jemy mniej i szybciej czujemy się syci. 

• Jeśli jest taka możliwość dobrze jest nakładać potrawy na mały talerz. Jedzenia wydaje
się wtedy więcej i jemy mniejsze porcje. 

• Pijmy dużo! Dobrym rozwiązaniem są różne herbatki – zielona, czerwona, owocowe.
Przed jedzeniem dobrze jest wypić 1-2 szklanki przegotowanej wody np. z odrobiną
soku z cytryny, która wypełni żołądek i pozwoli zjeść mniej. 

     A co do naszej aktywności fizycznej:

• Powspominajmy z rodziną śmieszne historie – podczas śmiania się spalamy więcej
kalorii i ćwiczymy mięśnie brzucha. 

• Często wstawajmy od stołu, zajmijmy się podawaniem potraw, wtedy odciągniemy
swoje myśli od jedzenia i trochę się rozruszamy. 

• Po wspólnym posiłku najlepszy jest spacer! Postarajmy się zachęcić do tego także całą
swoją rodzinę. Po spacerze na świeżym powietrzu będziemy czuli się znacznie lżej. 

• Nie spędzajmy świąt przed telewizorem z pilotem w ręku, zamiast tego zorganizujmy
z rodziną wspólny wypad na łyżwy. 

• Rano po Wigilii spróbujmy zrobić krótką gimnastykę, poćwiczyć mięśnie brzucha –
takie ćwiczenia rozruszają jelita i pobudzą je do pracy. 

• Nie zasiedźmy się za bardzo w święta – sylwester i karnawał tuż tuż... 
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     Weźmy również  wspaniały przykład z gości, którzy chwilkę przed świętami Bożego
Narodzenia odwiedzili nas na oddziale pediatrii dziecięcej, a mianowicie Fundacja Spartanie
Dzieciom, którzy w piękny sposób walczą o każdą złotówkę, aby wspomóc dzieci chore i
niepełnosprawne już w wielu województwach naszej Polski.

     To właśnie oni, swoim wieloletnim działaniem charytatywnym, jakim jest pokonywanie
ogromnych tras w maratonach, mogą stać się wspaniałym wzorem do naśladowania. A my tak
jak obiecaliśmy, możemy zacząć od niewinnych spacerów w okresie świątecznym a kto wie,
czy  już  na  wiosnę,  nie  zdecydujemy  się  wesprzeć  fundację  biorąc  udział  w  małych
maratonach. Pamiętajmy że RUCH TO ZDROWIE.

Opracowała: Sabina Zdera, nauczyciel-wychowawca
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ZABAWY  ORTOGRAFICZNE  W  ZIMOWEJ  SZACIE

1. Przeczytaj opowiadanie i wskaż akapity.

                        ,,  Zima w lesie ’’
          Po skrzypiącym białym śniegu szybko weszliśmy do lasu. W lesie było
       cicho i spokojnie, a oszroniałe drzewa wyglądały pięknie. Chcieliśmy 
       zobaczyć małego zajączka, który chował się między krzaczkami. Hania
       nawet wołała : ,, Nie bój się nas, zajączku, nie zrobimy ci krzywdy.
       Wyjrzyj zza krzaka i zabaw się z nami w chowanego.’’
           Wielka szkoda, że nie zobaczyliśmy go, ale i tak bawiliśmy się wesoło.
       Wracaliśmy zmęczeni, ale za to bardzo zadowoleni.

2. Wypisz z tekstu 3 rzeczowniki , 3 przymiotniki i 3 czasowniki:

rzeczowniki ----------------------------------------------------------------------
przymiotniki ---------------------------------------------------------------------
czasowniki -----------------------------------------------------------------------

3. Uzupełnij zdania  odpowiednimi przysłówkami.

Zjeżdża  z górki na sankach /  jak? / -----------------------------------------
Zakłada narty / jak? / -----------------------------------------------------------
Rzuca śnieżnymi kulkami / jak?/ ---------------------------------------------
Spędzam ferie / jak? / ----------------------------------------------------------

4. Przeczytaj i uzupełnij wyrazy dwuznakiem ,, rz ’’ :

d – ewa,    p – ecież,   rozej – eliśmy się,  p – ewaga,
w – aski.   t – ecia,      olb – ymi,     zg --yty  

5. Ułóż wyrazy o znaczeniu przeciwnym do podanych:
suchy - ------------------------------------------------------
zdrowy - ----------------------------------------------------
duży - -------------------------------------------------------
biały - -------------------------------------------------------
wyprostowany - -------------------------------------------

    
      Pamiętajcie dzieci o zachowaniu ostrożności podczas zabaw
      zimowych. Odpoczywajcie i wracajcie zdrowe po feriach zimowych!
                                                           / materiał opracowała Barbara Karpińska /

16



             STYCZEŃ  W  BAŚNIOWEJ  OPRAWIE
                                            

    
6. Zapewne wszyscy znamy baśnie J. CH. Andersena . Charakterystyczne w baśniach

autora jest to, że można doszukać się śladów osobistych przeżyć autora.
Szczególną sympatią obdarza postacie pokrzywdzone przez los, biedne, 
nieszczęśliwe. Baśnie Andersena oddziaływają na nas swym pięknem .
Mówią o walce dobra ze złem, są darem dla wszystkich dzieci, które bajkopisarz
pragnie zabawić i pocieszyć.

          

7. Uzupełnij tytuły baśni J. CH. Andersena.
„ Dziewczynka z .....................................’,  „ Królowa ............................................”
„ ...................... kaczątko ‘,   „ Księżniczka na ......................................................”

8. Spróbuj określić, które z tych baśni są smutne , a które wesołe. Czego się z nich
        można nauczyć? Połącz części zdań i odczytaj. 
        
       Dobro zwycięża                                           jeśli wytrwale dąży do celu.
       Każdy może być szczęśliwy,                       zło.
       Odwaga, pracowitość i dobre serce,            biednym i nieszczęśliwym.
       Należy nieść pomoc                                     to prawdziwe skarby człowieka.

9. Odczytaj hasło z rozsypanki wyrazowej, przeskakując zawsze tę samą liczbę 
kratek.
PIĘK  SE  AN  BAŚ  NE I CE CZA U PO JĄ NA.  DER  NIE SĄ 

            

10. Uzupełnij podanymi wyrazami notatkę o J. CH. Andersenie:
pocieszyć, zabawić, dzieci, zło, dobro,  baśnie, baśniopisarzem.

J. Ch. Andersen jest znany na całym świecie duńskim ................... Jego ...............
napisane są pięknym językiem . Ukazują .............., które zawsze zwycięża. Uczą 
wytrwałości i pracowitości. Są darem pisarza dla ..................., które  pragnie .......
............. i  .............................................

     

Zachęcam do przeczytania baśni w czasie ferii zimowych ***********
                                                         

                                                                / Materiał przygotowała Barbara Karpińska
                                                                  wraz z uczniami z oddziału neuropsychiatrii./
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HISTORIA - a to ciekawe!
STYCZNIOWE KALENDARIUM

11. 1 stycznia 1467 – urodził się   Zygmunt I Stary, król Polski. 
12. 4 stycznia 1886 – zmarł Michał Czajkowski (poeta ukraiński). 
13. 8 stycznia 1918 – 14 punktów Wilsona (punkt 13 dotyczył Polski – 

prezydent USA potwierdza powstanie niepodległego państwa 
polskiego). 

14. 14 stycznia 1770 – urodził się Adam Jerzy
Czartoryski (zasłynął jako przywódca
powstania listopadowego). 

15. 15 stycznia 1869 – urodził się Stanisław
Wyspiański (polski poeta, dramaturg, malarz,
autor słynnego dramatu “Wesele”). 

16. 19 stycznia 1809 – urodził się Edgar Allan
Poe (amerykański poeta i nowelista).

17. 22 stycznia 1863 – Manifest Tymczasowego
Rządu Narodowego (rozpoczęcie powstania
styczniowego). 

18. 26 stycznia 1797 - Tajny artykuł konwencji między Rosją a Prusami w
sprawie polskiej (oba państwa miały stać na straży, aby już nigdy nie 
odrodziła się nazwa – Królestwo Polskie).

19. 28 stycznia 1573 – Akt konfederacji warszawskiej (uznała ona 
tolerancję religijną w Rzeczpospolitej Polskiej). 

 30 stycznia 1018 - Zawarto pokój w Budziszynie kończący serię wojen 
polsko - niemieckich. Polska uzyskała Milsko i Łużyce.

 31 stycznia 1990 - Otwarto pierwszą restaurację McDonald's w Moskwie.

Typy kalendarzy:

 słoneczny (zwany solarnym, rok ma 365 dni, są lata przestępne, po raz
pierwszy znany w historii z Mezopotamii);

 księżycowy (rok  ma  w  nim  364  dni,  znany  ze  starożytnych  państw:
Grecji, Egiptu oraz Babilonii);

 księżycowo - słoneczny (rok ma 365 dni, miesiące mają 29 lub 30 dni,
znane są te kalendarze z terenów słowiańskich, a także hinduskich);

 kalendarz stuletni (ma postać  tabeli,  w której  można odnaleźć  każdy
dzień tygodnia w kalendarzu gregoriańskim);
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 gregoriański – to kalendarz słoneczny, wprowadzony w 1582 roku przez
papieża Grzegorza XIII,  usunięto 10 dni -  między 5 a 14 października
właśnie 1582 roku.

Kalendarz był wprowadzony natychmiast 15 października jedynie w Hiszpanii,
Portugalii,  Polsce i  Włoszech. Jako ostatnie kraje europejskie wprowadzające
kalendarz były ogólnie te, w których większość ludności wiązała się z kościołem
prawosławnym.

Ostatnim  europejskim  krajem  wprowadzającym  zmianę  z  kalendarza
juliańskiego  była  Grecja (r.  1923).  Zaś  ostatnim  w  świecie  krajem,  który
wprowadził kalendarz gregoriański była Turcja w r. 1927.

Julia z oddziału chorób płuc oraz T. Podolak – nauczycielka historii oraz WOS.
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