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Święta pamięci zmarłych 

 
Dni poświęcone pamięci zmarłych to wielkie doroczne święta odprawiane 

ku ich czci. Terminy tych świąt wyznaczone zostały przez Kościół. W 835 roku 

papież Jan XI ustanowił uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) ku czci 

zmarłych świętych – już zbawionych[...]. Przeszło sto lat później w 998 roku 

ustanowiony został w Kościele [...] Dzień Zaduszny (2 listopada), dzień 

nabożeństw i modłów w intencji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza dusz 

odbywających jeszcze pokutę czyśćcową. 

W całej Polsce 1 i 2 listopada wszystkie cmentarze odwiedzają 

niezliczone rzesze ludzi, aby przynajmniej zatrzymać się przy grobach swych 

bliskich. W tych dniach na grobach tonących w kwiatach płoną znicze. Obyczaj 

polski nakazuje bowiem zapalić światło także na mogiłach zapomnianych, 

opuszczonych, takich, których nie odwiedza już nikt bliski. [...] 

Fragment książki Barbary Ogrodowskiej Polskie obrzędy i zwyczaje - doroczne 
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Adam Mickiewicz 

Dziady. Część II (fragment) 

 

Dziady - jest to nazwisko
1
 uroczystości obchodzonej dotąd między 

pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, 

czyli w ogólności zmarłych przodków. [...] pospólstwo więc święci Dziady 

tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Zastawia się 

tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców i wywołuje się dusze 

nieboszczyków. [...] Dziady nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie 

pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza iż dzień 

zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. [...] 

 

CHÓR 

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, 

Co to będzie, co to będzie?............................... 

 

There are more things in Heaven and Earth, 

 Than are dreamt of in your philosophy. 

 

(Są dziwy w niebie i na ziemi, 

o których ani śniło się waszym filozofom.) 
Shakespeare, [Hamlet] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nazwisko – tu: nazwa 
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Kącik poetycki ucznia 
 

 

Karolina Szary 

Wyobraźnia 
 

Idę po parku, ptaszki ćwierkają 

nową piosenkę dziś układają. 

Piosenkę taką nową zupełnie, 

która to będzie dla 6 A ode mnie. 

 

Jest wesoła Beata, 

która po korytarzach lata. 

Widzę zamyśloną Julkę, 

co się uśmiecha czule. 

 

Stoi Mati, Piotrek, Kuba 

znów szykuje się rozróba. 

Adaś zerka na Oliwię, 

wzdycha do niej trochę tkliwie. 

 

Ola z Filipem bawią się w berka, 

a Misiek z Kubą coś na nich zerka. 

Marlena z Paulą stoją przy ścianie 

i wyciągają drugie śniadanie. 

 

Gosia z Adrianem szukają klasy, 

zaraz usłyszą nasze hałasy. 

Pani już idzie, da nam zajęcie, 

a ja tym wierszem robię nam zdjęcie. 
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Z życia szkoły 
 

Podróż do Baśniolandii klas drugich 

14 października obchodzony był Dzień Nauczyciela. W tym dniu w szkołach nie 

odbywały się zajęcia dydaktyczne. Nauczyciele spotykali się ze swoimi uczniami.  

W tym roku szkolnym wychowawczynie klas II B,II C oraz II D przygotowały dla 

swoich wychowanków niespodziankę. Nauczycielki (Bogusława Duda, Justyna Gawlik, 

Katarzyna Smoleńska, Zofia Batko, Bernadeta Janduda) zorganizowały dla klas zajęcia 

integracyjne „W Baśniolandii”. Uczniowie w/w klas drugich spotkali się razem. Dzieci 

zostały podzielone na cztery bajkowe krainy: Krainę Smoków, Krainę Księżniczek, Krainę 

Rycerzy oraz Krainę Czarodziejek. Każda z drużyn miała do wykonania różne zadania: 

przygotowanie okrzyków, strojów, plakatów itp. 

Zabawa była bardzo wesoła, a zakończyła się wspólnym balem. Nie obyło się bez słodkiej 

niespodzianki. Dzieciom bardzo podobał się tak mile i wesoło spędzony dzień. 

 

 

Urodziny biblioteki 

Październik to Międzynarodowy Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych. Jak co roku, w trzeci poniedziałek 

miesiąca października szkolna biblioteka obchodziła 

swoje urodziny.  

Tym razem zaprosiliśmy naszych uczniów do 

świata wierszy Juliana Tuwima z okazji 60. rocznicy jego 

śmierci. 21 października zachęcaliśmy wszystkich, by 

przebierali się w przeróżne zwierzątka i postaci, jakie 

występują w wierszach Juliana Tuwima. Jak co roku była 

muzyka, konkursy, słodycze, wspólne zdjęcia i inne 

niespodzianki.  

Przez cały miesiąc październik szkolna biblioteka przyjmowała życzenia – „Laurkę 

dla Biblioteki” – za wszystkie bardzo dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku do 

ponownego świętowania . 
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Dzień Niepodległości 

 
Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem 

narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała 

niepodległość.  

Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-

1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863),  

zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i 

bohaterstwu  wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości 

odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski.  

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 

1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane.  

Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest 

dniem wolnym od pracy.  

Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w 

Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty.  

W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach 

odprawiane msze w intencji ojczyzny. 

 

Antoni Słonimski 

Niepodległość 

 

Ach, jakże mi nie mówić o tych dniach radości, 

o tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze 

szedł nad miastem rodzinnym pierwszy powiew wolności. 

Kiedyśmy pełną piersią pili to powietrze, 

nocą w ciemnych alejach stłoczeni szpalerem 

czekając, aż zapłonie świt nad Belwederem. 

Jakże ciebie przywitać, radosna swobodo? 

I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem 

i młodzieńczej poezji burzliwą urodą, 

co szła śpiewem przez miasto i wracała echem. 
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Z odezwy Józefa Piłsudskiego do społeczeństwa polskiego 
 

 

Obywatele i obywatelki! [...] 

 

Okupacja w Polsce przestaje istnieć. 

Żołnierze niemieccy opuszczają 

naszą Ojczyznę. Rozumiem w pełni 

rozgoryczenie, jakie we wszystkich 

kołach społeczeństwa obudziły 

rządy okupantów. Pragnę jednak, 

abyśmy nie dali się porwać 

uczuciom gniewu i zemsty. Wyjazd 

władz i wojsk niemieckich musi 

odbyć się w najzupełniejszym 

porządku. [...] Obywatele! Wzywam 

was wszystkich do zachowania 

zimnej krwi, do równowagi i 

spokoju, jaki powinien panować w 

narodzie pewnym swej wielkiej i 

świetnej przyszłości. 
 Warszawa, 12 listopada  
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O zwyczajach andrzejkowych 

 
W wigilię św. Andrzeja panny dawały upust swojej pomysłowości w 

odczytywaniu przyszłości z różnych znaków. Podobnie jak chłopcy, losowały 

włożone pod poduszkę karteczki z imionami. Sny również były prorocze, tym 

bardziej że dziewczęta szły spać po całym dniu poszczenia i gorących modlitw 

do św. Andrzeja, aby im się przyśnił wymarzony kawaler przeznaczony na męża 

– piękny, dobry, mądry, bogaty... By uchronić się w tę noc przed sennymi 

koszmarami, połykały trzy ząbki czosnku. 

 

 

Przysłowia 

 Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.  

 Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.  

 Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.  

 Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga 

zima.  

 Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.  

 Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście  
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Na wesoło... 

 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, 

   a drugi jak się połapał, że to jego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

-Po rosnących na nim kasztanach. 

-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 

-To ja poczekam... 

 

- Nigdy nie należy całować zwierząt, bo w ten sposób 

roznosi się zarazki. Czy ktoś może dać przykład? 

- Moja ciocia często całowała swojego pieska ... 

- I co się stało? 

- Piesek zdechł ... 
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Łamigłówki dla mądrej główki 
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