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DNI…
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…
1 Listopada Wszystkich Świętych
2 Listopada Zaduszki
3 Listopada Święto Myśliwych
4-10 Listopada Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej
6 Listopada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska
Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych (ONZ)
9 Listopada Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
10 Listopada Dzień Przewodników i Ratowników Górskich Światowy Dzień
Nauki dla Pokoju i Rozwoju Dzień Młodzieży
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości
14 Listopada
17 Listopada Dzień Seniora Dzień Studenta
19 Listopada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania przemocy Dzieci
20 Listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu Powszechny Dzień
Dziecka
21 Listopada Światowy Dzień Życzliwości i pozdrowień
25 Listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia
Dzień bez Futra
28 Listopada Dzień Pocałunku
30 Listopada ANDRZEJKI
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Drodzy Czytelnicy!

Listopad jest takim miesiącem, który w sposób szczególny skłania nas Polaków
do zadumy. Najpierw obchodzimy Wszystkich Świętych i Zaduszki, a potem
Narodowe Święto Niepodległości. Jesienne długie wieczory sprzyjają nastrojowi
refleksji i zadumy nad naszą historią.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Uczniowie klas VI - ,,a’’, ,,b’’, ,,c’’.

W NUMERZE:
 1 listopada
 Świętym Mikołaju - linki
 O Janie Pawle II – link
 Piosenki ,, Każdy może być święty” oraz ,,Święty,
święty uśmiechnięty Arki Noego” + link
 2 listopada
 11listopada
 KRZYŻÓWKA HISTORYCZNA – Z OKAZJI Święta
Niepodległości
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306 dzień roku
44 tydzień roku

2020

Listopad

1
Niedziela
Wszystkich Świętych

Seweryn

Imieniny obchodzą:

Andrzej, Jakub, Jan, Julianna, Maria, Nikola, Robert, Wiktoryna
Przysłowie:

„We Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada, może słota potrzymać do końca listopada.”

Dzień ze świętymi
Święci to ludzie tacy jak my – żyli w różnych czasach, różnych środowiskach,
a ich droga do nieba nierzadko była wyboista. W Dzień Wszystkich
Świętych dziękujemy im za to, że są dla nas inspiracją w codziennym życiu wiary.
Warto w tym czasie poświęcić chwilę, żeby poznać (albo przypomnieć sobie) historię
świętości naszego patrona. A może razem z bliskimi uda się skorzystać z jednej z wielu
propozycji filmowych, opowiadających o tych niezwykłych ludziach?

ŚW. MIKOŁAJ - HISTORIA PRAWDZIWA
https://www.youtube.com/watch?v=Wlwymk_RGwA
ŚW. JAN PAWEŁ II
https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg

PAMIĘTAJCIE –
STRONY NIE OTWIERAMY BEZ WIEDZY I AKCEPTACJI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW!
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Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami…
Litania do Wszystkich Świętych – powstała w IV wieku w obrządkach jerozolimskim
i antiocheńskim litania zaliczana do grupy litanii mniejszych.
Fragment litanii:
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl(cie) się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Michale,
Święty Gabrielu,
Święty Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,
Wszystkie święte Duchy niebieskie,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Święty Piotrze,
Święty Pawle,
Święty Andrzeju,
Święty Janie,
Święty Tomaszu,
Święty Jakubie,
Święty Filipie,
Święty Bartłomieju,
Święty Mateuszu,
Święty Szymonie,
Święty Tadeuszu,
Święty Macieju,
Święty Barnabo,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Święty Szczepanie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Wincenty,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święci Fabianie i Sebastianie,
Święci Janie i Pawle,
Święci Kosmo i Damianie,
Święci Gerwazy i Protazy,
Wszyscy święci Męczennicy,
Święty Sylwestrze,
Święty Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Augustynie,
Święty Hieronimie,
Święty Marcinie,
Święty Mikołaju,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorowie,
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święty Dominiku,
Święty Franciszku,
Święty Kazimierzu,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Święta Mario Magdaleno,
Święta Agato,
Święta Łucjo,
Święta Agnieszko,
Święta Cecylio,
Święta Katarzyno,
Święta Anastazjo,
Święta Jadwigo,
Wszystkie święte Dziewice i Wdowy.

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie […]
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Każdy może być święty

1. Święty Janek Bosco nie miał łatwo, dokuczali mu, D A h A D
Chwycił modlitwę jak tratwę, dużo modlił się. D G h A D
I stał się bardzo silny, G A h A
Radosny jak nikt inny. G e A
Ref.
Każdy może być święty, jeśli tylko chce. G A h A G
Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie. A h A e
Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę. A h A e
Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie. A h A G
Bo dobrze wie gdzie! A D
2. Mały Piotr Frassati lubił góry, ciągle wspinał się.
Przezwyciężał złe wichury, nie poddawał się!
I bardzo kochał ludzi.
I dla nich się tak trudził!
3. Helenka Kowalska na wsi żyła, uczyć chciała się.
Zakon nazwał ją Faustyna, spodobało się.
A Boże Miłosierdzie
Zaniosła ludziom wszędzie!
4. Mała Laura w Argentynie żyła, nie nudziła się.
Za mamusię się modliła, wciąż cieszyła się.
I wiarę wyprosiła.
W wierności wielka siła!
5. Mały Karol wojnę musiał przeżyć, młodym chłopcem był.
To wzmocniło go, by wierzyć z całych swoich sił.
Jan Paweł – Papież Polak.
„Nie bójcie się!” – tak wołał.
Data powstania utworu: 2012
Muzyka: Adam Dziedzic Inga Pozorska
Tekst: Inga Pozorska
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ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY

https://www.youtube.com/watch?v=7QeHCZ3e56g

Arka Noego: Święty święty uśmiechnięty
Taki duży, taki mały, może świętym być...
Taki gruby, taki chudy, może świętym być...
Taki ja i taki ty może świętym być...
Taki ja i taki ty może świętym być...
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...
Taki duży, taki mały . . .
Kto się nawróci, ten się nie smuci:
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona:
Każda święta chodzi uśmiechnięta...
Taki duży, taki mały . . .
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...
Taki duży, taki mały . . .
Święty Tomaszu z Aquinu, święty Ignacy z Loyoli,
święty Franciszku Xawery, święty Stanisławie Kostko,
święty Wincenty z Paulo, święty Janie Mario Vianney,
święty Janie Bosco, święta Katarzyno z Sieny...
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!
Taki duży, taki mały...
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2
Poniedziałek
Zaduszki
Imieniny obchodzą:
Jerzy Ambroży, Malachiasz, Małgorzata, Marcjan, Tobiasz, Wiktoryn, Wojsław, Wojsława
Przysłowie:
„Jak listopad ciepły - marzec mrozem przewlekły.”

Zaduszki przypadają rokrocznie w tym samym terminie - na początku listopada.
W tym dniu tradycyjnie modli się za dusze zmarłych, a przede wszystkim za te,
które przebywają w czyśćcu.

Co ciekawe, Dzień Zaduszny wywodzi się z praktyk pobożnościowych
wczesnośredniowiecznych mnichów, a dokładniej z nabożeństw odprawianych
corocznie w różnych klasztorach za zmarłych współbraci. Od IX wieku natomiast,
podczas specjalnych nabożeństw w niektórych opactwach, zaczęto obejmować
intencjami modlitewnymi wszystkich zmarłych chrześcijan, a nie tylko zakonników,
jak to było dotychczas. Odylon, czyli opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny,
w
998
roku wyznaczył na
2
listopada
dzień
obowiązkowych modlitw
za wszystkich wiernych zmarłych. Następnie zwyczaj ten przejęły także inne zakony.
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W 1311 roku natomiast, decyzją Stolicy Apostolskiej, wprowadzono Dzień
Zaduszny do kalendarza oraz liturgii rzymskiej i stopniowo upowszechniono w całym
Kościele katolickim.
Z tradycją Zaduszek związanych było także wiele ludowych zwyczajów oraz
wierzeń. Przykładowo w XIX wieku na wschodzie Polski odprawiano uroczystości
ofiarne z przywoływaniem zmarłych, co później stało się inspiracją dla Adama
Mickiewicza do napisania ,,Dziadów".
W Polsce, podczas Dnia Zadusznego, nawiedza się cmentarze, ozdabia groby
bliskich oraz zapala na nich znicze. Praktyka ta związana jest z przedchrześcijańskim
zwyczajem rozpalania ognisk na mogiłach, obejściach i rozstajach dróg. Chrust
na te ogniska składano przez cały rok. Wierzono, że płomienie ogrzewają dusze
błąkające się po ziemi i chronią przed złymi mocami.
Tradycyjnie w Dzień Zaduszny modli się za dusze zmarłych przebywających
w czyśćcu. W tym dniu odprawiane są także uroczyste msze święte, a w niektórych
parafiach odbywają się specjalne procesje. (Źródło: radiozet.pl)
Więcej na: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Zaduszki-2020-kiedyobchodzimy-w-Polsce-i-jaka-jest-historia-swieta-DATA
Zasady pisowni słownictwa religijnego
Nazwy świąt
Nazwy świąt piszemy wielką literą (wszystkie człony nazwy) np.: Boże
Narodzenie, Wielkanoc, Środa Popielcowa (i Popielec), Wniebowzięcie, Boże
Ciało, Zielone Świątki, Zaduszki, Dzień Zaduszny, Niedziela Wielkanocna, Niedziela
Zmartwychwstania, Poniedziałek Wielkanocny, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka
Sobota.
Wyrazy: święto, dzień zapisujemy małą literą, jeśli nie są integralną częścią
nazwy (jeśli mogą być pominięte, a nazwa będzie zrozumiała), w przeciwnym
wypadku
stosujemy
dużą
literę:
święta
Bożego
Narodzenia,
święta
Wielkanocy, dzień Wszystkich Świętych, ale Dzień Zaduszny (jeśli chodzi o święta
wielkanocne, oba wyrazy piszemy małą literą, ponieważ jest to peryfraza
Wielkanocy).
Wyraz Wigilia piszemy wielką literą jako nazwę dnia poprzedzającego Boże
Narodzenie, natomiast wigilia małą literą w znaczeniu nazwy wieczerzy, przyjęcia,
oraz jako nazwę dnia poprzedzającego inny dzień.
Wyraz gwiazdka, który może być zarówno nazwą dnia (dni) świątecznych, jak
i nazwą zwyczaju, w obu znaczeniach piszemy małą literą ze względu na odcień
potoczności.
Nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów związanych z danym świętem piszemy małą
literą, np.: andrzejki, mikołajki, pawełki, dyngus, lany poniedziałek.
Nazwy typu: pierwszy piątek miesiąca, szabat (szabas, sabat) piszemy małą
literą, podobnie jak niedziela.
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46 tydzień roku
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Środa
Narodowe Święto Niepodległości
Imieniny obchodzą:
Anastazja, Marcin Alicja, Bartłomiej, Jan, Jozafat, Maciej, Maryna, Pafnucy, Prot, Teodor
Przysłowie:
„Zazwyczaj tak bywało, że święty Marcin okrywa swego płaszcza połą oziminę gołą”

Źródło: Wikipedia

Źródło:histmag.org.pl

Wikipedia
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11 listopada to szczególna data w kalendarzu. Oznacza Narodowe Święto
Niepodległości, które obchodzone jest corocznie
dla upamiętnienia odzyskania
niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).
Na przestrzeni lat Polska nie istniała w wyniku działań sąsiednich mocarstw, które
doprowadziły do kolejnych rozbiorów:
 1772 r. – I rozbiór Polski (Austria, Rosja i Prusy)
 1793 r. – II rozbiór Polski (Rosja, Prusy)
 1795 r. – III rozbiór Polski (Austria, Rosja i Prusy)
Przez te lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język,
obyczaje i religię. Polacy jednak nie poddali się.
,,Żeby Polska była Polską” walczyły całe pokolenia. To właśnie im zawdzięczamy
wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz
honorowania bohaterów. Dzięki patriotycznemu zaangażowaniu naszych pradziadów
najcenniejsze wartości zostały uratowane.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym.
Po dwóch pierwszych rozbiorach Polacy czynili ogromne wysiłki, aby przywrócić
wolność. W 1794 roku wybuchło powstanie kościuszkowskie, które upadło pod wpływem
wojsk trzech zaborców.
Polacy nie pogodzili się z porażką. 29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie
listopadowe. Wróg i tym razem okazał się silniejszy. Polacy w dalszym ciągu jednak
pozostali nieugięci i marzyli o wolności. Dlatego w 1863 roku zorganizowali kolejne
powstanie, które do historii przeszło jako powstanie styczniowe. Było ono największej
najdłużej trwało. Mimo, iż zakończyło się klęską, to naród polski nie załamał się,
a pragnienie wolności jeszcze bardziej się spotęgowało.
1 sierpnia 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa. Po raz pierwszy państwa,
które dokonały rozbiorów Polski, stanęły po dwóch stronach barykady. Polacy w kraju
i za granicą organizowali polskie oddziały wojskowe. Na czele ruchu
niepodległościowego stanął Józef Piłsudski. Żołnierze polscy walczyli dzielnie. Serca
Polaków przepełnione były nadzieją i wiarą , że ta walka przyniesie upragnioną
niepodległość.
Tak też się stało. 11 listopada 1918 roku I wojna światowa zakończyła się klęską
państw mocarnych. Dla Polaków był to dzień wyjątkowy, Polska znów była wolnym
krajem!
Dziś, z perspektywy lat, patrzymy na tę historyczną datę z patriotyczną refleksją
nad przebytą drogą naszych przodków.
11 listopada to święto, które jest symbolem miłości do kraju i walki o wolność,
symbolem wiary oraz zwycięstwa. (Źródło: Wikipedia i dostępne strony internetowe)
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Józef Piłsudski
Józef Klemens Piłsudski herbu własnego
(ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie)
– polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu;
od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju,
twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914),
kierownik
Komisji
Wojskowej
i Tymczasowej
Rady
Stanu (1917),
od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik
państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie
majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący
wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.
W
młodości,
podczas
prowadzenia
pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław.

działalności

konspiracyjnej,

znany

Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach, używano
jego przydomków – Komendant, Dziadek, Marszałek oraz Ziuk. (Źródło: Wikipedia)

CIEKAWOSTKA:
DWOREK MILUSIN stoi w podwarszawskim Sulejówku, tu mieszkał Naczelnik Piłsudski
z żoną Aleksandrą oraz córkami Wandą i Jadwigą; tutaj spędził ostatnie lata
swojego życia.
W pobliżu dworku został wzniesiony nowoczesny budynek Muzeum Józefa
Piłsudskiego. Na zwiedzających czeka ekspozycja; autentyczne eksponaty
historyczne składają się na główną, stałą wystawę muzeum ,,Dla Rzeczypospolitej.
Józef Piłsudski 1867-1935. https://muzeumpilsudski.pl/
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KRZYŻÓWKA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Hasła:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ulubiona rozrywka Józefa Piłsudskiego (układanki z kart).
Trudny okres w dziejach Polski - 1772 - 1793 - 1795 r.
Stoi na czele Paostwa.
Jeden z Zaborców.
W mieście tym powstała Naczelna Rada Ludowa.
Nazwisko bohatera Święta Niepodległości.
Drugie Imię Józefa Piłsudskiego.
Symbol Polski.
Inaczej zabór austriacki.
Jaki stopieo wojskowy miał Józef Piłsudski?
Miesiąc, w którym Polska odzyskała Niepodległośd.
Walczyli u boku Piłsudskiego.
Antonim do zniewolenia.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Uczniowie: klas szóstych: a, b, c
Panie: mgr Magdalena Piwowarczyk, mgr Katarzyna Machejek, mgr Teresa Walke
GAZETKA WYDANA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE Z POWODU CHOROBY NAUCZYCIELA
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