
 
 



    

Wywiad z Panią wicedyrektor Bożeną Bogucką. 

 

- Dzień dobry Pani Dyrektor.  

- Dzień dobry, miło że o mnie pamiętacie i chcecie bliżej poznać. 

- Jakie ukończyła Pani studia?  

- Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim,  oraz studia podyplomowe z informatyki 

na Politechnice Warszawskiej. Prócz studiów ukończyłam wiele interesujących 

kursów, warsztatów i szkoleń. Nauczyciel kształci się ustawicznie, to bardzo pomaga 

w zawodzie. 

- Jak to się stało, że została Pani nauczycielką?  

- Nauczycielką byłam nawet w dziecięcych zabawach, co zawdzięczam swojej 

ukochanej wychowawczyni ze Szkoły Podstawowej Pani Wandzie Spiżewskiej. 

Szkoła zawsze była dla mnie miejscem, gdzie realizowałam swoje marzenia. W 

liceum miałam przyjemność poznać wielu cudownych nauczycieli, którzy tak 

naprawdę ugruntowali moje zainteresowania oraz skłonili do wyboru dalszej drogi 

życiowej.  

- Ile lat pracuje Pani w szkole?  

- 23 lata , w tym 12 lat w ZSP w Nowej Iwicznej.  

- Czy  lubi Pani swoją pracę?  

- Bardzo, inaczej dawno już bym zmieniła zawód, zwłaszcza, że zarobki nauczyciela są 

dość niskie. 

- Czy praca na stanowisku wicedyrektora bardzo się różni od pracy kierownika 

świetlicy?    

-  Owszem, znacząco jest większa odpowiedzialność oraz szerszy zakres obowiązków. 

- Czy jest Pani zadowolona że została Pani wicedyrektorem? 

- Nie mam czasu o tym myśleć .Jest  jeszcze zbyt wcześnie na takie przemyślenia. 

- Czy trudno było przejść na obecne stanowisko, ze stanowiska kierownika i 

wychowawcy świetlicy? 

- Długo się zastanawiałam nad podjęciem decyzji, ponieważ czułam się doskonale 

pracując w świetlicy szkolnej, zwłaszcza że tworzyłam ją niemalże od podstaw. 

- Czy jest to praca odpowiedzialna?  



- Odpowiedzialność jest ogromna, na szczęście wspiera mnie Pan dyrektor Paweł 

Żurowski, oraz  Pani wicedyrektor Beata Róg.   

- Jakie obowiązki ma Pani w związku z nowym stanowiskiem? 

- Obowiązków jest tak dużo , że zabrakłoby kartki na wymienianie ich wszystkich. 

- Czy tęskni Pani za dziećmi ze świetlicy? 

- Ależ oczywiście, nawet bardzo, tylko żałuje, że mam dla nich tak mało czasu. 

- Gdyby Pani mogła cofnąć czas co chciałaby pani robić? 

- Uczyć się języków obcych, i poznawać kulturę wschodu. 

- Ulubione książki? 

- Literatura o tematyce psychologicznej. Uwielbiam też czytać „Trylogię” Henryka 

Sienkiewicza, kiedy jestem przemęczona lub dopada mnie chandra.  

- Jakie jest Pani hobby? 

- Lubię słuchać dobrej muzyki, lubię podróżować. Ubóstwiam kabaret i operetkę.  

- Lubi Pani zajęcia origami? 

- Oczywiście, origami to moja pasja. Składanie papieru z dziećmi sprawia mi wielką 

przyjemność. 

- Dziękuję Pani za możliwość przeprowadzenia wywiadu. 

- Dziękuję i życzę powodzenia wszystkim uczniom naszej szkoły. Jestem przekonana, 

że mamy wspaniałą, uzdolnioną młodzież , która  będzie osiągała wysokie wyniki w 

nauce.  

      



W tym roku szkolnym w naszej szkole pracuje kilku nowych nauczycieli. Chcąc 

przybliżyć Wam koleżanki i koledzy sylwetki naszych pedagogów, przeprowadzone z nimi 

wywiady zamieścimy na łamach GIMKA. W tym numerze zapraszamy na spotkanie z panią 

Małgorzatą Świdlicką  i panem Piotrem Brzozowskim. 

 

 

Wywiad z nauczycielem historii Panią Małgorzatą Świdlick ą 

 

- Dzień dobry.  

- Dzień dobry. 

- Jakie studia Pani ukończyła. 

- Ukończyłam Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno- Pedagogiczną w Łowiczu.  

- W jaki sposób dostała Pani pracę w naszej szkole? 

- Przez przypadek dowiedziałam się że jest wolne stanowisko i po złożeniu podania zostałam 

zatrudniona.  

- Jak została Pani przyjęta w szkole? 

- Bardzo dobrze. Nauczyciele i młodzież wzbudzają pozytywne odczucia. 

- Jak trafiła Pani do zawodu nauczyciela? 

- Na studiach myślałam o dziennikarstwie, jednak na moim roku było mało chętnych na ten 

kierunek i zostałam przyporządkowana odgórnie do grupy ze specjalnością nauczycielską.  

- Jeśli miałaby Pani okazję zmienić zawód, to zdecydowałaby się Pani na tę zmianę? 

- Czasem mam taką ochotę po ciężkim dniu. Jednak ten zawód daje też satysfakcję jeśli 

znajdzie się porozumienie z uczniami i kiedy aktywnie pracują. 

- Co Pani lubi w swoim zawodzie? 

- Kontakt z ludźmi, gdyż poznaję wtedy wiele charakterów, osobowości itd.  

- A czego Pani nie lubi?  

- Hałasu. 

- Czy miała Pani jakąś straszną sytuację w czasie lekcji? 

- Miałam nie straszną ale chuligańską.  

- Czy czuje się Pani spełniona w tym zawodzie? 

- Nie wiem gdyż za krótko w nim pracuję.  

- Czym się Pani interesuje?  

- Lubię dobre kino i teatr.  



- Jakie książki lubi Pani czytać?  

- Lubię książki historyczne i obyczajowe. 

- A ulubiony autor? 

- Nie mam takiego.  

- Kogo Pani uważa za swój autorytet? 

- Autorytetem dla mnie są moi rodzice. 

- Jakie sporty Pani lubi? 

- Lubię siatkówkę ale ją tylko oglądam.  

- Jaka jest Pani ulubiona pora roku? 

- Wszystkie, byle świeciło słońce.  

- Dokąd chciałaby Pani się wybrać? 

- Do Brazylii.  

- Była Pani tam kiedyś? 

- Nie dlatego chciałabym tam pojechać .  

- Jak Pani spędza wolny czas? 

- Mam mało czasu, ale jeśli go znajdę to wtedy czytam.  

- Jakie jest Pani marzenie ?  

- Chciałabym zrobić coś z czego będę dumna do końca życia .  

- Dziękuję bardzo za możliwość przeprowadzenia wywiadu . Do widzenia. 

- Proszę. Do widzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad z nauczycielem wychowania fizycznego Panem Piotrem 

Brzozowskim 

 

- Dzień dobry.  

- Dzień dobry. 

- Chciałbym się dowiedzieć jakie studia Pan ukończył? 

- Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego. 

- A w jaki sposób dostał się Pan do naszej szkoły? 

- Przez przypadek . Miałem przeprowadzkę ze względu na pracę żony. W tej chwili pracuję tu 

zastępczo na rok. 

- Jak Pan się czuje w nowym miejscu pracy? 

- Muszę powiedzieć że jestem mile zaskoczony panującą tu atmosferą. Wszyscy są wobec 

siebie uprzejmi.  

- Jak Pan trafił do zawodu nauczyciela? 

- Wynikło to z moich predyspozycji sportowych, zawsze lubiłem sporty zespołowe a w 

liceum grałem w klubie siatkarskim. 

- Czy gdyby miał pan okazję zmieniłby Pan zawód? 

- Myślę że tak, łatwiej jest zarabiać we własnym biznesie, studia ekonomiczne byłyby lepsze.  

- Co najbardziej Pan lubi w swoim zawodzie? 

- Kontakt z uczniami, przekazywanie im swoich umiejętności, oraz wpływ na następne 

pokolenia.  

- A za czym Pan nie przepada?  

- Za podejściem części uczniów do przedmiotu . Uważają go za zło konieczne i czekają tylko 

na koniec lekcji. 

- Czy miał Pan jakąś stresującą sytuację w czasie lekcji? 

- Powiem szczerze, że nie. Oczywiście czasem zdarzają się wypadki ale bardziej 

niebezpiecznych zdarzeń nie było. Niestety zdarzały się złe zachowania uczniów przez które 

trzeba było nawet przerwać lekcję. 

- Czy czuje się Pan spełniony w swoim zawodzie? 

- Nie do końca, ze względu na warunki panujące w poprzedniej pracy. Tutaj są one dużo 

lepsze.  

- Czym się Pan interesuje? 

- Interesuję się stolarstwem artystycznym, renowacją starych mebli, narciarstwem oraz 



żeglarstwem.  

- Jakie książki Pan czyta?  

- Głównie książki historyczne poświęcone II Wojnie Światowej oraz biograficzne.  

- A Pana ulubiony autor?  

- Z dzieciństwa to Alfred Szklarski. Teraz to chyba Krzysztof Baranowski. 

- Kto jest Pana autorytetem? 

- Moja żona. 

- Jaki sport najbardziej Pan lubi? 

- Narciarstwo alpejskie. 

- A jaką porę roku Pan lubi? 

- Zimę ze względu na możliwość uprawiana narciarstwa. 

- Dokąd chciałby Pan się wybrać ? 

- Do Francji . 

- Czy był Pan tam już?  

- Byłem krótko w Paryżu.  

- Jak Pan spędza wolny czas?  

- Razem z dziećmi . 

- Jakie są Pana marzenia ? 

- Aby moje dzieci osiągnęły w życiu to czego pragną. 

-Dziękuję za rozmowę. 

-Dziękuję.  

 

 

 

 

 

 



 
Sylwia Szlachciuk absolwentka (2006/07)



 
 

 

 

Nie oburzaj się, że poniższe rady są dobre dla dzieci, gdyż warto czasem  w 

sobie odkryć dziecko i zapomnieć ile ma się lat …. 

 

1. Wywołać atmosferę w pokoju. 

 

Andrzejki najlepiej urządzać wieczorem, gdy słońce już zniknie za horyzontem. Jeśli się nie uda wybrać 

takiego terminu, to warto zasłonić czymś okna, by w pokoju było ciemno. Najlepszym „wywoływaczem” 

andrzejkowej atmosfery są świeczki, najlepiej zapachowe. Poustawiajcie je w kilku miejscach np. na parapecie  ( 

UWAGA: by nie podpalić domu, lepiej ustawić je z dala od firanek, zasłon, książek i papierów, a także miejsc 

gdzie leży dużo przedmiotów) Ja mam nadzieję, że gimnazjaliści nie musicie takich rad słuchać, ponieważ o tym 

dobrze wiecie. Można też zapalić kilka bocznych lampek, tylko lepiej światło ich ustawić na ścianę, lub okryć je 

kolorowymi krepinami. 

Można też porozwieszać w pokoju błyszczące ozdoby np. gwiazdki z folii aluminiowej. Ważnym 

elementem jest muzyka- najlepiej orientalna lub o delikatnych brzmieniach. Powinna być nastawiona w miarę 

cicho, gdyż wystarczy żeby było ją słychać w tle naszych wróżb.  

 

 

2. Wróżby  

 

Andrzejki to przede wszystkim wróżby. Przedstawię Wam kilka do wykonania „domowo” 

 

• Nasionka nam powiedzą. 

Weź pół garści nasion jadalnych (najlepiej słonecznika) i potrząśnij nimi w lewej ręce. Następnie wsyp na białą 

kartkę i obejrzyj co wyszło ze wszystkich czterech stron. Teraz, by wróżba się spełniła, postaraj się zjeść 

wszystkie nasiona za jednym razem. Im mniej Ci „ucieknie” tym bardziej się spełni. 

• Pudełko z karteczkami. 

Potrzebne Wam będzie pudełko i blok. Potnijcie kartki na równe prostokąty. Wpiszcie na nich różne szczęśliwe 

wróżby (np. „Szóstka z polskiego już niedługo!!!”) Pamiętajcie, by zostawić tyle kartek aby każdy mógł 

wylosować, inaczej wróżba nie będzie prawdziwa! Wrzućcie kartki do pudełka i losujcie. 

• Fusiasta herbata 

Jeśli masz w domu fusy do parzenia herbaty, to będą jak znalazł. Zaparz herbatę, wypij ją i zobaczysz co 

przedstawiają fusy. 

• Książki mają głos! 



Weź swoją ulubioną książkę. Zamknij oczy i lewą ręką otwórz ją na jakiejś stronie. Dalej, nie otwierając oczu, 

wskaż któreś zdanie. Teraz przeczytaj je i zastanów się, co może oznaczać! 

 

 

 

3. O Andrzejkach 

 

Święto pochodzi ze Szkocji. Tam czci się je hucznie jedząc i pijąc. 

W Polsce w czasie obchodów tego święta odbywają się wróżby na przyszłość, najczęściej jest to lanie 

wosku przez klucz na zimną wodę. 

Obchodzone są w nocy z 29/30 XI. 

Od zarania dziejów ludzie próbowali poznać przyszłość. Najstarszym sposobem na odkrycie 

przeznaczenia były oczywiście wróżby. Jednak nie każdy dzień w roku sprzyjał magicznym obrzędom. Duchy 

przodków najchętniej powracały na zimę na początku adwentu. 

Późną jesienią, gdy dni były coraz krótsze a wieczory długie rozpoczynała się, na wsi pora zalotów i kojarzenia 

małżeństw. Wlokące się jesienne wieczory sprzyjały też wróżbom. Wigilia świętego Andrzeja przypada na 29 

listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta w tym dniu usiłowały dowiedzieć się czegoś o swym 

przyszłym losie. Dlaczego trzeba sobie wróżyć w noc andrzejkową? Ponieważ jest to jeden z wyjątkowych 

magicznych dni w roku, podobnie jak noc świętojańska czy halloween, ten dzień szczególnie sprzyja wróżbą 

miłosnym. Tradycja wróżenia w tym dniu sięga jeszcze czasów pogańskich. Andrzejkowe wróżby przetrwały do 

dziś, mimo że przez stulecia Kościół potępiał je jako zabobony. Naukowcy przypuszczają, że tradycja wróżenia 

w wieczór andrzejkowy sięga czasów przedchrześcijańskich i może wywodzić się już ze starożytnej Grecji. W 

Polsce pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się w XVI wieku. Mylne jest wrażenie, że to tradycja  czysto 

chłopska. Mało którego chłopa stać było na tracenie wosku na wróżby. 

Andrzejki kojarzą się przede wszystkim z laniem wosku. Jeszcze niedawno w listopadowy, 

andrzejkowy wieczór w wielu domach pachniało woskiem i kościelnym kadzidłem. Do dziś nie wiadomo 

jednak, dlaczego akurat świętego Andrzeja uznano za rozdawcę mężów, w wigilię jego imienin poświęcono 

dziewczęcym wróżbom.  

 

Znamy chyba wszyscy wróżby takie, jak lanie wosku, obieranie jabłek itp. Napisałam tu tylko te, które 

są mniej popularne. 

Ada Biernacka 

 



 

Mikołajki tu ż, tuż…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylwia Szlachciuk (absolwentka 2006/07) 

 



WARTO PRZECZYTA Ć ☺☺☺☺ 
 

Zbigniew Nienacki 
,,Pan Samochodzik i Winnetou” 

 
         Wybrałam właśnie tę przygodową książkę z powodu jej indiańskiego klimatu i wesołego toku 
wydarzeń. 
Ta wciągająca ksiązka jest jedną z serii przygód pana Tomasza (o przezwisku Pan Samochodzik z 
powodu jego dziwnego samochodu) . Pracuje on w Ministerstwie Kultury i Sztuki i często musi 
wyjeżdżać w różne miejsca, by ratować lub wręcz szukać różnych zabytków, które później oddaje do 
muzeów. 
Pan Samochodzik w pewnej książce z tej serii np. tropił przemytników starożytnych ikon czy też 
szukał skarbów Templariuszy. 
         A w tej części pan Tomasz postanowił pojechać na urlop na Mazury i przy okazji do Złotego 
Rogu, bu nie dopuścić do dalszej dewastacji ruin zamkowych przez pewien ośrodek wypoczynkowy. 
Gdy Pan Samochodzik dojechał na miejsce okazało się, że ten sam ośrodek wypoczynkowy niszczy 
okoliczny las i zanieczyszcza jezioro spalinami i ściekami. Następnie u kierownika niszczycielskiego 
ośrodka 
pan Tomasz dowiedział się ważnych informacji, których nie powinien się dowiedzieć. To właśnie 
zdecydowało, że postanowił zostać w Złotym Rogu. 
W tej interesującej miejscowości wypoczynkowej poznaje bardzo ciekawą osobę o przezwisku 
Winnetou, który działa przeciw niszczeniu środowiska. 
         Czy nasi bohaterowie się polubią? Co zrobią? I kto to Szara Sowa? Przekonajcie się sami! 
  

Klara Keczyńska 5b 
 
 
 

Ewa Nowak 
,,Wszystko tylko nie mięta’’ 

 
Czy jesteś ciekawa, jaki naprawdę jest najprzystojniejszy chłopak w szkole? Co robi, gdy 

wyjdzie poza jej mury? O czym marzy? Jacy są jego rodzice? Teraz masz okazję się o tym przekonać! 
Autorka zapoznaje nas z rodziną Gwidoszów. Przyjrzyjmy się bohaterom tej książki. Kuba ma 18 lat i 
chodzi do klasy maturalnej, jest jednym z najpopularniejszych chłopców w szkole, o dość 
oryginalnym hobby. Jego młodsza siostra- Malwina jest zupełnym przeciwieństwem brata. 
Najmłodsza w rodzinie ich 4 letnia siostra interesuje się wszystkim i wszystkimi. Jej ambicją jest 
nauczyć swoje koleżanki tańca łabędzi. Joanna-  matka całej trójki, w wieku 40 lat postanowiła zostać 
psychologiem. Jej mąż-  z wykształcenia fizyk, by utrzymać rodzinę zostaje agentem 
ubezpieczeniowym. Czy chcesz zobaczyć jak potoczą się ich losy? Zachęcam do lektury. 
        Marysia Wronek  
 
 
 

Rafał Kosik 
„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych  Ludzi” 

 
  Książka raczej fantasy. Opowiada o trójce gimnazjalistów. Nie są oni jednak szarzy, a 
fantastyczne przygody które przeżywają nie są codziennymi, szkolnymi wydarzeniami. Felix ma ojca 
wynalazcę, i sam konstruuje roboty. Net znakomicie zna się na komputerach, nieporównywalnie lepiej 
od swojego nauczyciela informatyki. Zaś Nika…. Nika jest niezwykła, bardziej nawet od swoich 
nieprzeciętnych przyjaciół. Kim jest? Z kim mieszka? Jakich ma przodków? Jaką ma umiejętność? 



Wiele może zadziwić. Bohaterowie nie mają zwykłego roku szkolnego, gdyż ich życie pełne jest 
niespodzianek. Łapanie duchów na strychu szkoły, gonienie po lesie talerzy, szukanie skarbu w 
podziemiach Warszawy i spanie w norze niedźwiedzia- albinosa, to tylko niektóre z nich. We 
wszystko wmieszany jest jeden z największych gangów obrabiających banki- Gang Niewidzialnych 
Ludzi. Kto komu depcze po piętach?? 

Moim zdaniem książka jest niezwykle ciekawa i przyjemna w czytaniu. Zalicza się ona do 
jednej z moich ulubionych książek. 
       
         Ada Biernacka 
 
 
 
 
*********************     
 

Zwykle to nauczyciele śmieją się z niespójnych lub całkowicie pozbawionych sensu 
wypowiedzi swoich uczniów, nieraz zapisując je w swoich zeszytach przeznaczonych do tego 
celu. Tym razem role się odwróciły…. 
 
 
Komentarz dotyczący liczby chętnych do rozwiązania przykładu matematycznego: 
 
„Nie ma ochotnika na żywą torpedę?” 
 
Podsumowanie pewnego sposobu rozwiązywania układów równań: 
 
„Takie rozwi ązanie ratuje nie powiem co, ale ratuje.” 
 
***    
 
„Nie dość, że rysuje i śmieci, to jeszcze się panoszy.” 
 
 
Pewien nauczyciel w taki oto sposób skwitował ciekawą teorię jednego z wybitnych 
matematyków: 
 
„Jak kto ś tak zrobi to dostanie albo jedynkę, albo Nobla” 
 
 
Analiza wiersza, a dokładnie podmiotu lirycznego: 
 
„Ustalmy, że nie wie więcej niż naprawdę wie.” 
 
***  
 
„To, że ja się śmieję to nie znaczy, że Wy możecie się śmiać.”  
 
       Spisał: Wronek Artur 
 
 



 
„KATY Ń”  Andrzeja Wajdy 

 

„Katyń” to film fabularny znanego na całym świecie polskiego reżysera, zdobywcy 

Oskara- Andrzeja Wajdy. Na to dzieło czekali wszyscy. 

Film opowiada o polskich oficerach, którzy zginęli z rąk NKWD podczas masowych mordów 

w lasach katyńskich oraz o ich rodzinach czekających każdego dnia na powrót synów, 

mężów, braci, ojców. Opowiada o rodzinach , które pomimo zakazu władz komunistycznych 

zachowały pamięć o tej zbrodni. 

Obsadę tworzą przede wszystkim popularni aktorzy: Artur Żmijewski, Maja 

Ostaszewska, Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Paweł Małaszyński i Andrzej Chyra. Duże 

wrażenie robi muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Wyciszona przejmująca, idealnie 

akcentująca nastrój scen. Świetny montaż i zdjęcia podkreślają przerażający wymiar tej 

zbrodni. Stare stroje, mundury, samochody- wszystko to wprowadza nas w klimat tamtych 

czasów. 

Uważam że „Katyń” to bardzo dobry film, który warto obejrzeć. Jest ciekawy i 

ukazuje wydarzenia historyczne i prawdę o zbrodni katyńskiej.  

 

Szajwaj Paulina  

 
 
 

 
 

 



 



 



Kącik kulinarny ☺☺☺☺ 

 

Pyszny tort  

 

Składniki: 

• 2 paczki okrągłych biszkoptów 

• Sok z połówki cytryny 

• 1 kubek przegotowanej wody 

• Półlitrowe opakowanie śmietany 36-procentowej ( spokojnie, bez trudu znajdziesz 

taka śmietanę w sklepie ) 

• 1 łyżka cukru 

• 2 półlitrowe słoiki musu jabłkowego 

  

Ułóż biszkopciki na okrągłym talerzu i skrop woda z cytryna. 

Skrop – czyli zrób to delikatnie; śmigus-dyngus już się skończył! 

Tak powstała pierwsza warstwa tortu. 

Teraz druga warstwa – mus. Rozsmaruj go w miarę dokładnie. 

Trzecia warstwa – znowu biszkopty; przykryj nimi mus. Skrop biszkopty i… i tak dalej aż do 

znudzenia, a raczej, aż do skończenia biszkoptów lub musu z jabłek. Ostatnia warstwa 

powinna być warstwa biszkoptowa. Uwaga, pomysł, aby zrobić tortowy wieżowiec, nie jest 

zbyt dobry – bo w jaki sposób włożycie go do lodówki? 

Ubij śmietanę z cukrem – i polej nią powierzchnie tortu. 

Teraz wystarczy udekorować tort ulubionymi owocami – i można zjadać! 

 

Źródło: 

„Słodki rok Kuby i Buby” 

Grzegorz Kasdepke 

 

 

 

 

 



To było: 

• 16.X  Światowy Dzień Żywności 

• 17. X Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 

• 18. X Dzień Łącznościowca, Dzień Poczty Polskiej 

• 24.X Światowy Dzień Informacji 

• 28. X Dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów 

• 31. X Dzień Rozrzutności 

• 5. XI Dzień postaci z bajek 

• 11. XI Święto Niepodległości 

• 14.XI Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę, Dzień Seniora 

• 15. XI Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 

• 16. XI Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

 

To będzie 

• 21. XI Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

• 25. XI Dzień pluszowego Misia  

• 29. XI ANDRZEJKI  

• 6.XII Mikołajki 
• 10. XII Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Dzień Ochrony Praw Dziecka 
• 13. XII Dzień Księgarza,. Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci 
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