
                    Jak celebrować święta nietypowe?
            Przeróżne organizacje, fundacje, kraje i firmy na całym świecie ogłaszają dni i 
tygodnie w miesiącu, podczas których świętujemy różne rzeczy. 

Pomysły na takie wydarzenia sprawiają, że zwracamy uwagę na pewne kwestie (np. na 
zjawisko autyzmu), możemy skupić się na określonych sferach kultury (np. w trakcie 
Miesiąca Jazzu) lub mamy okazję do cieszenia się drobnymi przyjemnościami (w trakcie 
Dnia Patrzenia w Niebo). Niektóre wydarzenia są celebrowane co roku, inne dopiero stają
się częścią naszej kultury. Każde z nich może stać się ważnym, inspirującym i 
wyjątkowym dodatkiem do naszej codzienności.

MASZ OCHOT  NA SWI TOWANIE? WYBIERZ METOD  TRZECH Ę Ę Ę
KROKÓW

1.We  udział w oficjalnych obchodachź  – wiele wydarzeń wiąże się z 
akcjami społecznymi, warsztatami czy spotkaniami, dzięki którym można lepiej 
poznać dany temat.

 Przykładem może być Dzień Pizzy, podczas którego w wielu miejscach można 
spróbować wyjątkowych smakołyków lub wziąć udział w lekcjach 
przygotowywania pizzy.

2.Poznaj temat od podszewki – jeśli któreś święto jest dla Ciebie ważne, 
postaraj się poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Sięgnij po książkę, przeczytaj 
rozbudowany artykuł, weź udział w dyskusji lub poszukaj informacji na dany 
temat. Może masz możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu, które pomoże Ci 
poznać temat lepiej?

3.Dodaj do tego dnia co  wyj tkowego –ś ą  każde święto jest po coś. 
Zastanów się nad tym, jak wprowadzisz je we własną codzienność? 

         Oczywistym działaniem są rzeczy związane z świętami kulinarnymi – nie ma

nic prostszego niż przygotowanie frytek z okazji Dnia Frytek (♡). Nie ograniczaj 

jednak swoich działań tylko do takich oczywistości. W Dniu Świadomości 
Autyzmu możesz założyć coś niebieskiego (jest to oficjalny kolor tej akcji!) czy 
okazać wsparcie fundacji, która zajmuje się tym tematem. W Tygodni Czystości 
Wód możesz pomyśleć o działaniach, które sprawią, że i Ty będziesz mieć wkład 

w tę kwestię.                

       W  kwietniu można celebrować aż 30 świąt!




