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Temat: Dzień Działacza Kultury 

Francuski pisarz André Malraux powiedział ciekawe zdanie: „Kultura jest tym, co 

sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w 

przyrodzie”. Dzień Działacza Kultury jest więc świetną okazją, by wyróżnić osoby 

zaangażowane w działalność kulturalną - twórców, artystów, animatorów. 

Zapraszam Was do odwiedzenia strony Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 

Oleśnicy, gdzie możecie zapoznać się z cyklem krótkich filmów pt. Teatr Mały - edukacja 

teatralne dla dzieci online, są to warsztaty teatralne. Dodatkowo możecie wspólnie wykonać 

zwierzątka z papieru i stworzyć własne przedstawienie – polecam i życzę dobrej zabawy. 

https://www.mokis.info/aktualnosci/index/Teatr-Maly-edukacja-teatralne-dla-dzieci-

online/idn:39 

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ 

Chłopców może zainteresuje temat misji pokojowych. Celem tego święta jest uhonorowanie 

wszystkich osób, które biorą udział w operacjach pokojowych ONZ. Za odwagę, poświęcenie i 

bezinteresowną pomoc. 

W dniu 29 maja na całym świecie odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Uczestników 

Misji Pokojowych. Patronem „Dnia Peacekeepera jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

Polscy żołnierze, pracownicy ministerstw spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych 

rozpoczęli pełnienie służby w międzynarodowych misjach pokojowych w 1953 roku, 

nadzorując zawieszenie broni w Korei. Od tamtego czasu już ponad 75 tysięcy Polaków z 

„biało-czerwoną na mundurach pełniło służbę pod błękitną flagą Narodów Zjednoczonych 

oraz innych organizacji międzynarodowych. 

Z okazji „Dnia Peacekeepera oddajemy cześć  odważnym i pełnym poświęcenia Polakom, 

którzy oddali tej sprawie swe życie. Niech ich najwyższe poświęcenie na zawsze pozostanie w 

naszej pamięci i otoczone będzie najwyższym szacunkiem. Zadbajmy o to, by pamięć o nich 

nigdy nie zaginęła u nas samych, naszych dzieci i wnuków. W tym „Międzynarodowym Dniu 

Uczestników Misji Pokojowych z dumą salutujemy obecnym uczestnikom misji i operacji 

wojskowych. Składamy hołd kobietom i mężczyznom, którzy niestrudzenie i bez lęku służyli 

wcześniej. Dzięki ich poświęceniu świat staje się bezpieczniejszym miejscem. Pamiętajmy, że 

najdroższa operacja pokojowa kosztuje znacznie mniej niż najtańsza wojna. Jest to 

inwestycja, którą warto podejmować i w niej uczestniczyć. 

https://youtu.be/IAWc57JbVKQ 

Zapraszam Was na stronę Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, znajdziecie tam wszelkie 

wiadomości dotyczące działalności Misji Pokojowych. 

https://unic.un.org.pl/misje_pokojowe/globalne_bezpieczenstwo.php#zk 
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Poznaj również historie Kasi, Sergiusza, Karoliny i Marty, Polaków pracujących w czterech 

różnych agendach Organizacji Narodów Zjednoczonych i w czterech różnych państwach. 

Dowiedz się, jak znaleźć swoją drogę do ONZ. 

https://youtu.be/uWZyP4tkdAw 

Pozdrawiamy 

Nauczyciele świetlicy 

Przesyłane e materiały edukacyjne są przeznaczone wyłącznie dla uczniów ( tudzież rodziców wspomagających  

uczniów w procesie edukacji), przesyłane materiały nie mogą być wykorzystane do ich dalszego 

rozpowszechniania. 
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