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Witajcie w Nowym Roku 2020… 

 

  

 
Na ten Nowy Rok życzymy Wam samych szczęśliwych dni. 

Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Oddanych przyjaciół i sukcesów, chwil dla których 

warto żyć. 

Wielu sukcesów szkolnych życzą Wam nauczyciele świetlicy. 

 



Ważne daty w styczniu: 

 
 

 

1 Nowy Rok 

 

 

6 Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 

 

21 Dzień Babci 

 

22 Dzień Dziadka 

https://www.kalendarzswiat.pl/1_stycznia/
https://www.kalendarzswiat.pl/nowy_rok/
https://www.kalendarzswiat.pl/6_stycznia/
https://www.kalendarzswiat.pl/trzech_kroli/
https://www.kalendarzswiat.pl/21_stycznia/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_babci/
https://www.kalendarzswiat.pl/22_stycznia/
https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_dziadka/


Rok 2020 dłuższy o jeden dzień: 

 

 

Jednostką czasu wyznaczaną przez ruch obiegowy Ziemi jest rok. Jest to okres jednego 
pełnego obiegu Ziemi wokół Słońca i stanowi podstawę tworzenia kalendarza. Pierwszym, 

stosunkowo dokładnym kalendarzem był obowiązujący na obszarze Cesarstwa Rzymskiego, 
stworzony w 46 r. p.n.e. na polecenie Juliusza Cezara kalendarz juliański. Dzięki 

przeprowadzonym obserwacjom astronomicznym zauważono, że po okresie 365 dni Ziemia 
nie znajduje się dokładnie w takiej samej pozycji astronomicznej i że położenie to uzyskuje 

dopiero po następnych 6 godzinach. Dlatego też wprowadzono co cztery lata rok 
przestępny, trwający 366 dni. Kalendarz juliański obowiązywał w Europie przez wiele 

stuleci – w większości państw (w tym 
w Polsce) do 1582. 

Obliczenia dokonane w I w p.n.e. okazały się jednak nieprecyzyjne. Niedokładność 
wynosiła ponad 9 minut 

 i po okresie 128 lat kalendarz juliański opóźniony był o 1 dobę. Wraz z upływem czasu 
różnica wzrastała. 

W związku z tym na zlecenie papieża Grzegorza XIII wprowadzono reformę kalendarza. 
Polegała ona na zniesieniu lat przestępnych 
w latach o numerach podzielnych przez 100, 

z wyjątkiem tych, które podzielne są przez 400. Tak więc lata 1700, 1800, 1900 stały się 
latami zwyczajnymi, trwającymi 365 dni, zaś lata 1600 i 2000 pozostały latami 

przestępnymi. Ponadto, w celu skorygowania różnicy powstałej przez okres szesnastu 

wieków, 
w 1582 roku ominięto 10 dni (po 5 października nastąpił dzień 14 października). Nowy 

kalendarz na cześć zleceniodawcy nazwano gregoriańskim. 
Współcześnie różnicę 

w wyliczeniach pomiędzy obydwoma kalendarzami zaobserwować można na podstawie 
czasu obchodzenia świąt przez różne odłamy chrześcijaństwa. Katolickie 

 i protestanckie święta religijne, jak na przykład Boże Narodzenie, ułożone są według 

kalendarza gregoriańskiego. Prawosławne są wyznaczane według kalendarza juliańskiego 
i obecnie rozpoczynają się później o 13 dni. 



Patroni roku: 

 
Sejm ustanowił patronów roku 2020. Uhonorowani zostali:  

św. Jan Paweł II  

(papież Polak) 

hetman Stanisław Żółkiewski  

(wielki polski wódz) 

 Roman Ingarden  

(filozof) 

Leopold Tyrmand  

(pisarz) 

 



 

2020 rok będzie także rokiem 

 Bitwy Warszawskiej 1920 roku  

oraz  

Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 

 100 rocznicę. 

 

 

 

 

 



Trzech Króli 

6 stycznia wypada katolicka uroczystość Objawienia Pańskiego, 

zwane w Polsce potocznie Świętem Trzech Króli. Upamiętnia ono 

pokłon złożony przez trzech Mędrców (magów) ze Wschodu nowo 

narodzonemu Jezusowi. 

Trzej królowie przybyli na narodzenie Chrystusa po tym, jak ujrzeli 

"gwiazdę", która wskazała miejsce narodzin "króla żydowskiego"         

w Betlejem. Według Ewangelii, mędrcy ofiarowali Jezusowi złoto, 

kadzidło i mirrę. Trzech Króli to jedno z ważniejszych świąt 

w Kościele katolickim, ponieważ upamiętnia hołd złożony przez 

pogan Synowi Bożemu. 

 

 



Dzień Babci 
  

święto obchodzone dla uhonorowania babć; w dzień ten wnuki składają życzenia swoim 

babciom. W Polsce obchodzone 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i Brazylii, a 

w Hiszpanii – 26 lipca. 

Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. 

Już rok później święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”, a jego głównym 

pomysłodawcą był Kazimierz Flieger (zm. 1985). W roku 1966 również „Express 

Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia „dniem babci”. Później powstała również tradycja 

obchodzenia Dnia Dziadka. 

 

Dzień Dziadka 

 rodzinne, świeckie święto, obchodzone w Polsce 22 stycznia w celu uhonorowania dziadków. 

Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia swoim dziadkom, a w przedszkolach, 

świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, 

pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek. Święto 

do Polski zostało przeniesione prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX 

wieku i stopniowo stawało się coraz popularniejsze. 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Express_Pozna%C5%84ski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazimierz_Flieger&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka


Siadaj Babciu, siadaj blisko. 

Zaraz ci opowiem wszystko. 

Prawie całą noc nie spałam, 

bo prezenty wymyślałam. 

Na kanapie się kręciłam, 

aż dla ciebie wymyśliłam: 

z lodu broszkę i korale 

i śniegowe cztery szale. 

Dziesięć czapek w śnieżną kratkę 

i lodową czekoladkę. 

Jak nie będzie Ci smakować, 

to mnie możesz poczęstować! 

 

 

 

Dzisiaj mamy święto Dziadka, 

okazja niezwykle rzadka. 

Ja Dziadziusia kocham szczerze, 

w jego słowa zawsze wierzę. 

Mój Dziadek ma swoje zdanie, 

budzi we mnie zaufanie. 

To naprawdę trzeba przyznać, 

Dziadek fajny jest mężczyzna. 

Kiedy dzień Dziadka zaświta, 

wiązanką kwiatów go witam. 

Bądź zdrowy Dziadku kochany 

i bądź zawsze razem z nami 



Kącik dla najmłodszych: 

 

 

Zespół redakcyjny: 

Nauczyciele wychowawcy świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie 

Opracowanie graficzne: 

Aleksandra Floriańska 

Wychowawca świetlicy 


