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I znowu się zaczną 

kochane wakacje
do zobaczenia 

1 września 2021 roku 

Czerwiec to ostatni miesiąc roku szkolnego i dlatego uczniowie naszej 
szkoły opracowali ważniejsze wydarzenia tego miesiąca, obchodzone                

na całym świecie. Czerwiec to tez początek oczekiwanych i zasłużonych 
wakacji, które muszą być przede wszystkim bezpieczne. 

Wakacje są okresem zabawy i odpoczynku. Pomysł i sposób na spędzenie 
wolnego czasu każdy z nas ma inny. Rodzinne wyjazdy, kolonie i obozy, 

kursy językowe czy beztroskie spędzanie czasu w domu… Ważne jest 
jednak, aby wszędzie pamiętać o bezpieczeństwie. 
Ostrożność w każdej sytuacji, także na wakacjach 

jest wskazana przed wszystkim.
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Światowy Dzień Krwiodawcy to uroczystość międzynarodowa, która jest
poświęcona dawcom krwi. Krwiodawcy najczęściej pomagają
bezinteresownie z chęci pomocy innym, dlatego powstało to Święto,
aby pochwalić ich działania, które ratują życie. Jest ono świętowane
każdego roku 14 czerwca.

Uroczystość została ustalona 14 czerwca 2004 roku, przez Światową
Organizację Zdrowia, Międzynarodową Federację Towarzystw
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowe
Towarzystwo Transfuzjologiczne oraz Międzynarodową Federację
Organizacji Krwiodawców. Tego dnia urodził się austriacki lekarz Karl
Landsteiner, który w 1901 odkrył, że pośród krwinek czerwonych
są 2 antygeny, jakie uwarunkowują wydarzenie aglutynacji, czyli zlepiania
się krwinek, w zetknięciu z przeciwciałami będącymi w osoczu krwi grup
o innej strukturze antygenowej. Dzięki tym obserwacjom zauważył
3 grupy krwi A, B i 0. Otrzymał za to nagrodę Nobla w 1930 roku. Później,
w 1940 roku wraz z Alexandrem Wienerem odkryli czynnik Rh. Grupy
krwi są niezbędne do transfuzji, czyli oddania krwi dawcy dla biorcy.
Gdyby tego nie odkryto, byłoby to prawie niemożliwe. Aby przeprowadzić
transfuzję, musi wystąpić zgodność grup krwi, w innym przypadku
wystąpią powikłania poprzetoczeniowe. Krew jest niezbędna do ratowania
ludzkiego życia.

14 CZERWCA 2021 

DZIEŃ KRWIODAWSTWA

Opracował: Piotr Jarkiewicz
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W krajach anglosaskich pod nazwą Midsummer, w germańskich
Mittsommerfest. Kościół katolicki, nie mogąc wykorzenić corocznych
obchodów Sobótki z wywodzącej się z wierzeń słowiańskich
obyczajowości, podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością
chrześcijańską (stąd późniejsza wigilia św. Jana – potocznie zwana też nocą
świętojańską, posiadająca wówczas wiele zapożyczeń ze święta
wcześniejszego – obchodzona w nocy z 23 na 24 czerwca).

Na południu Polski, Podkarpaciu i Śląsku uroczystość o podobnym
charakterze zwie się sobótką lub sobótkami, na Warmii i Mazurach
palinocką. Nazwa Noc Kupały, kupalnocka utrwaliła się w tradycji
Mazowsza i Podlasia.

Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości
i miłości, powszechnie obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez
ludy słowiańskie, ale również w podobnym charakterze na obszarach
zamieszkiwanych przez ludy bałtyckie, germańskie i celtyckie, a także
przez część narodów ugrofińskich, np. Finów (w Finlandii jest jednym
z najważniejszych świąt w kalendarzu) i Estończyków. Na Łotwie pod
nazwą Līgo jest wolnym od pracy świętem państwowym (23 i 24 czerwca).
Również na Litwie dzień 24 czerwca, od 2005 roku, jest wolny od pracy.

Święto to jest często opisywane i popularyzowane współcześnie jako
rodzima alternatywa wobec zachodnich walentynek.

Noc Kupały (zwana
też nocą kupalną,
kupalnocką, kupałą) –
to słowiańskie święto
związane z letnim
przesileniem Słońca,
obchodzone w czasie
najkrótszej nocy
w roku, co przypada
około 21-22 czerwca.

Źródło zdjęcia: www.slowopodlasia.pl

Opracowała: Agata Nowakowska
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21 CZERWCA
PIERWSZY DZIEŃ LATA

W 2021 roku pierwszy dzień kalendarzowego 
lata przypadnie dokładnie 22 czerwca 

we wtorek. Początek lata kalendarzowego                           
i astronomicznego nie zawsze przypada 

na ten sam termin, zazwyczaj różnica wynosi 
jeden dzień. Astronomicznie lato rozpoczyna 

się w momencie przesilenia letniego – na półkuli 
północnej dzień ten wypada między 21 a 22 

czerwca, a w latach przestępnych o jeden dzień 
wcześniej, czyli między 20 a 21 czerwca. 

Pierwszego dnia lata astronomicznego słońce 
góruje w zenicie (pod kątem prostym) 

na szerokości zwrotnika Raka. Jest to związane                           
z tym , że wtedy kula ziemska jest pochylona 
północną częścią w stronę słońca. Na półkuli 

południowej przesilenie letnie ma miejsce 
w momencie, gdy na półkuli północnej występuje 

przesilenie zimowe, czyli 21-22 grudnia. 

W roku 2021 pierwszy dzień lata 
astronomicznego wypada 21 czerwca                               

w poniedziałek. Jest to również najdłuższy dzień 
i najkrótsza noc w roku. 21 czerwca słońce 

wzejdzie o godzinie 4:14, a zachód słońca 
rozpocznie się o 21:01. 

Dzień będzie trwał 16 godz. 47 min i będzie 
dłuższy od najkrótszego o 9 godz. i 4 min. 

Opracował: Mikołaj Trela
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23 CZERWCA – DZIEŃ OJCA
Kiedy jest Dzień Ojca?

W Polsce Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. Nie jest to 
ruchoma data. Święto w Polsce zostało ustanowione w 1965 
roku. Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. 
Warto wcześniej zaplanować ten wyjątkowy rodzinny dzień.

Kto wymyślił Dzień Ojca?

Pierwszy raz dzień ten obchodzono w czerwcu 1910 roku 
w miasteczku Spokane w stanie Washington. Zorganizowała 

go Sonora Smart Dodd, córka weterana wojny secesyjnej
Williama Smarta. W 1972 roku prezydent Nixon oficjalnie
ustanowił Dzień Ojca. Wiele osób nie wie, że Dzień Ojca

zapoczątkowany został w Stanach Zjednoczonych. 
Po sukcesie komercyjnym Dnia Matki stwierdzono, 

że brakuje dopełnienia w postaci święta poświęconego ojcom.

Czym jest Dzień Ojca?

Święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom.
W ten dzień składamy życzenia. Symboliczny prezent jest 
tylko miłym dodatkiem.Najczęściej spędza się z nimi jak
najwięcej czasu. W tym dniu szczególnie liczy się pamięć

oraz okazanie miłości.

Jak wygląda sytułacja w Polsce?

W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od 1965 roku. Mimo
swojej kilkudziesięcioletniej tradycji, wciąż nie dorównuje

jednak popularnością Dniu Matki, a nawet Dniu Babci
i Dziadka. Jednak powoli wszystko zaczyna się zmieniać, 

biorąc pod uwagę dzisiejszy tryb życia. Ojcowie coraz częściej
odchodzą od tradycji - roli często nieobecnego w domu, 

jedynego żywiciela rodziny. Za to coraz chętniej uczestniczą
w wychowaniu dzieci oraz codziennych pracach domowych.

Opracowała: Kinga Warot
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Co musisz wiedzieć o… Bożym 
Ciele?

Boże Ciało to uroczystość 
liturgiczna w Kościele 
katolickim dla uczczenia Jezusa 
Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie. Obchodzona jest                
w czwartek po oktawie Zesłania 
Ducha Świętego, a 
we Włoszech w niedzielę 
po uroczystości Trójcy Świętej. 
Jest świętem nakazanym. 

Główną częścią mszy świętej                  
w ten dzień są procesje przez 
ulice miasta lub wsi, które 
prowadzą do czterech, specjalnie 
przygotowanych ołtarzy. 
Początek tego święta sięga roku 
1263, kiedy to w Boleśnie jeden 
ksiądz, wątpiący w rzeczywistą 
przemianę chleba i wina w Ciało 
i Krew Chrystusa, wziął hostię  
do ręki, a ta zaczęła krwawić. 

Korporał, jest do dziś 
umiejscowiony w katedrze                    
w pobliskim Orvieto i jest 
uznawany za ten, na który 
wówczas spadły krople krwi. 
Dotąd widać na nim plamy. 

BOŻE CIAŁO 

Boże Ciało na świecie

- W Niemczech także odbywają     
się procesje, lecz w wielu 
przypadkach odbywają się one                 
na wodzie.

- W Boliwii Boże Ciało jest bardzo 
bogatym i kolorowym świętem. 
Mieszkańcy przygotowują barwne 
dywany z kwiatów, kolorowego 
piasku oraz kamyków. 
Boliwijczycy często obsypują 
kwiatkami monstrancję, a po 
procesji zabierają je do domu,                   
by sprowadzić na swój dom 
szczęście i błogosławieństwo.

- W Hiszpanii oprócz mszy                          
i procesji, odbywają się konkursy                 
i zabawy ludowe.

- W USA np. na Wschodnim 
Wybrzeżu obchody trwają 3 dni                                
i są nieporównywalnie 
widowiskowo bogatsze niż                        
w Polsce.

dokończenie na stronie 7 
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BOŻE CIAŁO 

Ciekawostki

Pełna nazwa święta to:  
Uroczystość Najświętszego                   
Ciała i Krwi Chrystusa.

Jest to tzw. „święto ruchome”, 
ponieważ co roku data tego 
wydarzenia jest 
inna. 

Boże Ciało jest obchodzone 60 dni 
po Wielkanocy.

Cztery ołtarze symbolizują cztery 
ewangelie: Mateusza, Marka, 
Łukasza i Jana.

Od okresu rozbiorów,                                
w świadomości polskich wiernych, 
udział w procesji Bożego Ciała był 
łączony z okazją zamanifestowania 
przynależności narodowej.                    
Stan taki utrzymywał się także                  
po II wojnie światowej.

W Gostkowie, podczas święta 
Bożego Ciała także idziemy                   
na dłuższą procesję po całej wsi.

Opracował: Michał Wróblewski Źródło zdjęć: facebook.com/Parafia-Gostkowo
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5 czerwca 2021– ŚWIATOWY DZIEŃ 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W tym roku obchodzony był 5 czerwca. Ustanowiony został, aby zwrócić 
uwagę ludzi na problemy związane ze środowiskiem i zachęcać,                           

by wymyślano rozwiązania dla jego ochrony. Głównym celem jest 
poprawienie czystości środowiska. Ten dzień ustanowiony został  przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ  na Konferencji Sztokholmskiej w 1972  roku. 

Obchodzony jest co roku 5 czerwca w ponad 100 państwach dla 
przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju 

cywilizacji  z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

My też możemy dbać                  
o środowisko:

- segregujcie odpady
- używajcie papierowych 

toreb na zakupy 
- ograniczcie używanie 

plastiku
- nie śmiećcie 

- nie wyrzucajcie papieru, 
oddawajcie go                                   
na makulaturę

- oszczędzajcie wodę i prąd 
- wymieniajcie stary piec 

węglowy, tzw. „kopciuch” 
na piec ekologiczny                   

lub pompę ciepła
- montujcie fotowoltaikę, 

stawiajcie elektrownie 
wiatrowe itp. 

Opracowała: Nikola Norkowska

Podczas wakacji                   
o środowisku,                    

w którym żyjesz -
pomyśl szczególnie! 


