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Mariola i Janusz
Franczakowie
renciğci

Takie nietypowe dni w pewien sposób urozmaicajĆ nam īycie. Niektóre
z nich sĆ ğmieszne, ale niektóre bardzo
potrzebne i poīyteczne, na przykâad
w maâīeĕstwie. Mamy tu na myğli m.in.
Miċdzynarodowy Dzieĕ Przytulania
albo Dzieĕ Pocaâunku. Jesteğmy jednak zdania, īe oba te ğwiċta powinno
siċ celebrowaý codziennie, a nie tylko
w wyznaczonym terminie.
O wielu z nietypowych dni nawet
nie sâyszeliğmy - na pewno osoby, które je wymyğlaây, miaây duīo fantazji
i chciaây daý ludziom trochċ radoğci
i dobrego humoru.
Kaīdy dzieĕ powinien byý szczċğliwy, ale gdy jest urozmaicony jakĆğ
okazjĆ, to bardzo dobrze. Jednak,
mówiĆc szczerze, nie do koĕca uznajemy teī takie dni jak Dzieĕ Babci,
Dziadka czy Dzieĕ Kobiet, poniewaī
powinniğmy o tych osobach pamiċtaý
codziennie i ciĆgle o nie dbaý, a nie
przypominaý sobie tylko jeden dzieĕ
w roku. Wtedy staje siċ to po prostu
sztuczne i maâo znaczĆce.
Pamiċtamy, īe w „Czasie Ostrzeszowskim” byâo kiedyğ zamieszczane
kalendarium dni nietypowych na kaīdy
miesiĆc. Uwaīamy, īe to bardzo fajna
rubryka, poniewaī o wielu z takich
„ğwiĆt” nie wiemy, a taki dziwny dzieĕ
moīe przynajmniej wywoâaý uğmiech
na twarzy czytajĆcego.
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Nietypowe ğwiċta

Wiesia Brand
z mċīem Wernerem
ksiċgowa

PatrzĆc tylko na styczeĕ, gdzie
kaīdego dnia moīemy zobaczyý
jakieğ nietypowe ğwiċto, to wedâug
nas, jest tego zdecydowanie za duīo.
Īeby kaīdĆ okazjċ zapamiċtaý, trzeba by sobie drukowaý i wieszaý na
ğcianie zestawienie. Oczywiğcie niektóre z tych dni sĆ waīne i naleīy je
celebrowaý, np. w styczniu jest to
Dzieĕ Babci i Dziadka, ale niektóre sĆ
przesadĆ, chociaīby Dzieĕ Duīego
Czâonka... Jak wâağciwie powinno
siċ ğwiċtowaý niektóre z tych okazji na przykâad Dzieĕ Kowalskiego albo
Elvisa Presleya? Wiadomo - w Dzieĕ
Przytulania czy teī Pocaâunku nie
ma problemu, īeby znaleĩý sposób
na celebrowanie.
W ciĆgu roku najwaīniejsze sĆ dla
nas ğwiċta Boīego Narodzenia i urodziny, niczego poza tym nie ğwiċtujemy. Mój mĆī pochodzi z RPA, gdzie
nie obchodzi siċ imienin czy Dnia
Babci, dlatego dla niego wiele zwyczajnych polskich ğwiĆt jest po prostu
czymğ dziwnym. Dla niego waīny
jest Dzieĕ Ojca i Matki oraz urodziny
i na tym koĕczĆ siċ szczególne daty.
W naszym domu nie obchodzimy
nawet Dnia Dziecka czy walentynek.

Roman Kwapisz
ochroniarz

Wedâug mnie wszystkie te nietypowe dni sĆ wytwarzane na siâċ,
jest to bardzo skomercjalizowane.
Uwaīam, īe jest to nam ani do īycia,
ani do szczċğcia zupeânie niepotrzebne. Z tych dni, które sĆ w styczniu,
raczej īaden mnie nie rozğmieszyâ.
Najdziwniejsze jednak sĆ dla mnie
te „branīowe”, na przykâad Dzieĕ
Sekretarki. Nie szkodzĆ mi one i nie
przeszkadzajĆ jakoğ bardzo, ale
teī nie zamierzam ich obchodziý.
Oczywiğcie jest kilka ğwiĆt, o których
powinniğmy pamiċtaý - Dzieĕ Babci
i Dziadka, Dzieĕ Matki i Ojca czy teī
Dzieĕ Dziecka. W moim kalendarzu
najwaīniejsze sĆ jednak Ğwiċta Boīego Narodzenia i Wielkanoc.
Myğlċ, īe nawet, gdy czytamy,
czy to w gazecie, czy w internecie
o takich „ğwiċtach”, nie wpâywa to
na poprawċ naszego samopoczucia
i nastroju.
Jest teī wiele ğwiĆt, które zaczerpnċliğmy z zachodu, np. Halloween czy walentynki. Nie obchodzċ
ich. Jeğli komuğ sprawiajĆ przyjemnoğý, to jak najbardziej powinien je
celebrowaý. To jest jak z telewizjĆ,
moīna jĆ oglĆdaý albo nie, wystarczy
wdusiý przycisk „wâĆcz lub wyâĆcz”.
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Moim zdaniem wiele ğwiĆt jest bardzo potrzebnych - chociaīby Dzieĕ
Babci czy Dziadka. Dziċki nim moīemy
spotkaý siċ z najbliīszymi, spċdziý
razem czas i sprawiý im trochċ radoğci.
Jeīeli chodzi o te mniej typowe dni, to
uwaīam, īe nie ma koniecznoğci ich
obchodzenia. Po pierwsze maâo kto je
w ogóle zna, po drugie musielibyğmy
ğwiċtowaý dzieĕ w dzieĕ.
Dzieĕ Przytulania czy Dzieĕ Pocaâunku sĆ fajne, bo zawsze miâo
jest dostaý lub daý buziaka i siċ do
kogoğ przytuliý, chociaī nie jestem
pewien, czy jest do tego potrzebna
jakağ specjalna data. Z nietypowych
dni stycznia najbardziej rozğmieszyâ
mnie Ğwiatowy Dzieĕ Kaca. W takim
zestawieniu powinien siċ wedâug mnie
znaleĩý dzieĕ wolny od pracy, z drugiej strony przydaâoby siċ w naszym
kalendarzu wiċcej takich dat.
Fajnie byâoby poczytaý zestawienie takich nietypowych dni na kaīdy
miesiĆc. Byâoby to przede wszystkim
zabawne i na pewno interesujĆce - bo
przecieī o wielu moglibyğmy siċ dowiedzieý. Znam jeden nietypowy dzieĕ w czerwcu lub lipcu Dzieĕ bez Stanika.
W ciĆgu roku najwaīniejsze jest
dla mnie Boīe Narodzenie i ewentualnie walentynki - taka miâoğý rodzinna
i miâoğý do drugiej osoby.

Milena Kozica

uczennica ZS nr 2
Uwaīam, īe niektóre z nietypowych dni sĆ fajne - na przykâad Ğwiatowy Dzieĕ Kaca, który symbolicznie
przypada 1 stycznia, po sylwestrze.
Nie mówiċ, īe trzeba je obchodziý, ale
zabawna jest ğwiadomoğý, īe istniejĆ.
Myğlċ, īe maâo osób celebruje te
nietypowe ğwiċta, bo pewnie nawet
o nich nie wiedzĆ. Zapewne Dzieĕ Pocaâunku jest obchodzony przez pary,
a Dzieĕ Przytulania przez przyjacióâ,
jednak juī Dzieĕ Elvisa Presleya czy
Kowalskiego moīe byý pomijany.
Najbardziej rozğmieszyâ mnie
i zaintrygowaâ Dzieĕ Dziwaka. Z tych
bardziej typowych waīne sĆ Dzieĕ Babci i Dziadka. W dzisiejszych czasach
bardzo czċsto zdarza siċ zapominaý
o najbliīszych, a przy takich okazjach
zawsze ich odwiedzamy i spċdzamy
z nimi czas.
Nie znam chyba īadnego nietypowego dnia, myğlċ, īe dlatego, īe
sĆ one maâo rozpropagowane w mediach. O takich rzeczach raczej siċ nie
mówi, a szkoda, bo obchodzenie takich
„ğmiesznych” dni mogâoby poprawiý
komuğ humor.
Dobrze by byâo, gdybyğmy obchodzili Dzieĕ Wszystkich Fajnych,
poniewaī ludzie majĆ niskie poczucie
wâasnej wartoğci, a w takim dniu mogliby spojrzeý w lustro i zauwaīyý,
īe w nas teī jest coğ wartoğciowego
i fajnego.

